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СЕКЦІЯ №1 МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ 
 

Антоненко Ніна 
аспірант математичного фак-ту ЗНУ 

Наук. кер.: к.ф.-м.н., доцент Величко І.Г. 
 

ЧИСЕЛЬНИЙ РОЗВ’ЯЗОК 
ОДНОГО ТИПУ ІНТЕГРО-ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИХ РІВНЯНЬ  

При розв’язанні задачі про визначення НДС тріщини з наповнювачем вини-
кає необхідність знаходження розв’язку інтегро-диференціального рівняння виду:  
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де ( )xf  – невідома функція, ( )xtR −  та ( )xg  – відомі регулярні функції, k  
– константа. 

В даній роботі пропонується спосіб чисельного розв’язку рівняння (1), 
який ґрунтується на представленні його правої та лівої частин у вигляді ліній-
ної комбінації многочленів Чебишова другого роду з наступним прирівнюван-
ням коефіцієнтів при многочленах однакового порядку. 

Опишемо процес побудови чисельного розв’язку. Представимо невідому 
функцію ( )xf  у вигляді лінійної комбінації многочленів Чебишова другого роду: 
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де ia  – невідомі константи. Величина n  обирається із умови, що 
розв’язки при n  та 1+n  відрізняються на величину, яка не перевищує наперед 
задану. 

Перший доданок правої частини співвідношень (1), з використанням спе-
ктральних співвідношень 12.2 із [1], перетворимо наступним чином: 
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де ( )tT j  – многочлен Чебишова першого роду, 
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Використовуючи представлення (2) перетворимо другий доданок правої 
частини рівняння (1) до вигляду: 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )==−−=−− ∑∫∑∫
=−=−

xGadtxtRtUtadtxtRtft i

n

i
ii

n

i
i

0

1

1
2

2

0

1

1

2 11  



 4 

( ) ( )∑ ∑∑ ∑
= == =






==

n

i
iji

n

j
jj

n

i

n

j
iji xUbaxUba

0
2

0
2

0 0
,   (4) 

де ( ) ( ) ( )dtxtRtUtxG ii ∫
−

−−=
1

1
2

21 , ( ) ( )∫
−

−=
1

1
2

21
2

dttUtGtb jiij π
. 

 
Третій доданок правої частини рівняння (1) представимо у вигляді ліній-

ної комбінації многочленів Чебишова другого роду: 
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Рівняння (1) з врахуванням (2)–(5) приймає вигляд: 
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Для визначення невідомих коефіцієнтів niai ,0, =  прирівнюємо в правій 

та лівій частинах співвідношення (6) коефіцієнти при однакових многочленах 
Чебишова другого роду. Отримаємо систему лінійних алгебраїчних рівнянь 
відносно ia , .,0 ni =  
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Для зручності програмної реалізації зручно ввести наступні матриці: 
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Таким чином, формула для визначення невідомих коефіцієнтів niai ,0, =  

приймає вигляд CBA 1−= .  
Література 

1. Попов Г.Я. Контактные задачи для линейно-деформируемого осно-
вания / Г.Я. Попов. – К. – Одесса: Головное изд-во издат. объединения «Вища 
школа», 1982. – 168 с. 
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Біла Наталія 
студентка 3 курсу математичного фак-ту ЗНУ 

Наук. кер.:  к. ф.-м. н., доцент Величко О.В. 
 

ТОЧНІ ФОРМУЛИ ДЛЯ ДЕЯКИХ НЕВЛАСНИХ ІНТЕГРАЛІВ,  
ЯКІ ЗАЛЕЖАТЬ ВІД ПАРАМЕТРУ 

В даній доповіді отримано інтегральну тотожність : 
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При її доведенні використовувалось наступне співвідношення [1]: 
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Якщо в (1) замість ( )ξf  взяти конкретні функції, то можна записати кон-

кретні вирази для інтегралів с параметрами. Наведемо приклади. 
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Зауважимо, що отримані тотожності не зустрічаються в довідниках [1]-[3]. 
 Помітимо, що підінтегральні функції в лівих частинах співвідно-

шень (3),(4) та (5) є швидкоосцилюючими та повільно спадаючими, що демон-
струє рис. 1., на якому записана функція із співвідношення (3). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Рис.1 Графіки функції  
( )

)(
2

2sin4
03

222
rpJ

p

appa −
. 

 Таким чином, чисельне визначення їх значень є досить нетривіальною 
задачею. Це підтверджує актуальність отриманих результатів. 

Література 
1. Прудников А. П., Брычков Ю. А., Маричев О. И. Интегралы и ряды. В 3 

т. Т. Специальные функции. – 2-е изд., исправ. – М.: ФИЗМАТЛИТ, 2003. – 664 с.  
2. Двайт Г. Б. Таблицы интегралов и другие математические формулы. – 

М.: 1973. – 228 с. 
3. Абрамовиц М., Стиган И. Справочник по специальным функциям с фор-

мулами, графиками и математическими таблицями. – М: Наука, 1979. – 832 с.  
 

Білоус Оксана 
студентка 3 курсу математичного фак-ту ЗНУ 

Наук. кер.: к.ф.-м.н., доцент Стєганцева П.Г. 
 
ПРО ПОНЯТТЯ ВІДСТАНІ В ЕЛЕМЕНТАРНІЙ І ВИЩІЙ МАТЕМАТИЦІ 

Одним із найважливіших понять в сучасній математиці є поняття відста-
ні. Його використовують і як основу для побудови загальних теорій, і для 
розв’язування конкретних задач. 

На перший погляд це поняття здається цілком зрозумілим. Майже кож-
ний старшокласник спробує довести, що він розуміє смисл цього поняття. Та й 
людина, яка майже забула шкільну геометрію, скоріш за все, буде стверджува-
ти, що вона добре знає, що це таке. Разом з тим все набагато складніше. Понят-
тя «відстань» наповнюється різним смислом в залежності від того, на якій мно-

Б) a = 15, r = 10  
 

А) a = 10, r = 15  
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жині об’єктів воно розглядається і як визначене. В цій статті наведемо лише де-
які особливості поняття відстані і приклади його застосування. 

В університетських курсах прийняте наступне аксіоматичне визначення׃ 
Метрикою (або відстанню) на довільній не порожній множині M  назива-

ється дійсна функція ( )yx,ρ , яка визначена для всіх Myx ∈,  і задовольняє аксіо-
мам׃ 

1. Для будь – яких Myx ∈,  ( ) 0, ≥yxρ  (аксіома невід’ємності); 
2. ( ) yxyx =⇔= 0,ρ (аксіома тотожності); 
3. Для будь – яких Myx ∈,  ( ) ( )xyyx ,, ρρ =  (аксіома симетрії); 
4. Для будь – яких Mzyx ∈,,  ( ) ( ) ( )zyzxyx ,,, ρρρ +≤  (аксіома нерівність три-

кутника). 
Якщо на множині M зафіксована деяка метрика ( )yx,ρ , то пара ( )ρ,M  

називається метричним простором. 
Наведена у визначенні система аксіом метрики є залежною, а саме, до-

сить прийняти тільки аксіоми 2 та 4, тому що аксіоми 1 та 3 являються їх нас-
лідками. 

Дійсно, якщо в аксіомі 4 покладемо xy = , використаємо аксіому 1, то 
отримаємо ( ) ( ) ( ) ( ) ( )zxzxzxzxxx ,0,20,,, ρρρρρ ≤⇒⋅≤⇒+≤ , тобто має місце 
невід’ємність функції ( )yx,ρ . 

Далі, покладемо в аксіомі 4 xz = , отримаємо 
( ) ( ) ( ) ( ) ( )xyyxxyxxyx ,,,,, ρρρρρ ≤⇒+≤ . Запишемо аксіому 4 у вигляді 
( ) ( ) ( )zxzyxy ,,, ρρρ +≤  і замінимо z  на y , отримаємо 
( ) ( ) ( ) ( ) ( )yxxyyxyyxy ,,,,, ρρρρρ ≤⇒+≤ . Таким чином, маємо подвійну нері-

вність ( ) ( ) ( )yxxyyx ,,, ρρρ ≤≤ , з якої і випливає ( ) ( )xyyx ,, ρρ = , тобто має мі-
сце аксіома симетрії функції ( )yx,ρ . 

Незважаючи на те, що можна було б в означенні метрики обмежитись 
двома аксіомами, майже завжди віддають перевагу системі із чотирьох наведе-
них вище аксіом, тому що вона містить більше властивостей метрики (відстані). 

Розглянемо ряд прикладів метрики на площині. Точки площини будемо 
задавати координатами. Нехай точка A  має координати ( )11 , yx , точка B  - ко-

ординати ( )22 , yx . Задамо три функції: ( ) ( ) ( )221
2

211 , yyxxBA −+−=ρ , 

( ) ( )21212 ,max, yyxxBA −−=ρ , ( ) 21213 , yyxxBA −+−=ρ . 

Наведемо для прикладу доведення нерівності трикутника для другої мет-
рики. Виберемо будь – які три точки ( )11, yxA , ( )22 , yxB , ( )33 , yxC . Нехай 

2121 yyxx −≥− . Це означає, що  

( ) ( ) 23312121212 ,max, xxxxxxyyxxBA −+−=−=−−=ρ , звідки за 

властивістю модуля маємо ( ) 23312 , xxxxBA −+−≤ρ . 

Очевидно також, що { } ( )CAyyxxxx ,,max 313131 ρ=−−≤− , 

{ } ( )BCyyxxxx ,,max 232323 ρ=−−≤− . Після додавання двох останніх не-
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рівностей однакового смислу отримаємо ( ) ( ) ( )BCCABA ,,, 222 ρρρ +≤ , що й 
потрібно було довести. 

Одним з перших понять теорії метричних просторів є поняття відкритої 
кулі ( )OBr  з центром в точці ( )00 , yxO  і радіусом r . Так називається множина 
точок метричного простору, відстань від кожної з яких до точки O  не переви-
щує r , тобто ( ) ( ){ }rOXXOBr ≤= ,: ρ . 

Відносно розглянутих метрик відкриті кулі мають відповідний вигляд, 
наведений на рисунку 1. 

 
Рис.1 

Множина в метричному просторі називається відкритою, якщо вона міс-
тить кожну свою точку разом із деякою відкритою кулею з центром в цій точці.  

Для дослідження деяких питань, зокрема питання неперервності відобра-
жень метричних просторів, важливо знати не саму метрику, а систему відкри-
тих множин метричного простору. Цікаво зазначити, що розглянуті вище три 
метрики на площині задають одну і ту саму систему відкритих множин. Цей 
факт стає досить зрозумілим із рисунка 2. 

 
Рис.2 

Не виходячи за рамки елементарної математики, можна отримати, що 
( ) ( )BABA ,, 31 ρρ ≤ . При 011 == yx  остання нерівність рівносильна алгебраїч-

ній нерівності yxyx +≤+ 22 . Аналогічно, з нерівності ( ) ( )BABA ,,
12 ρρ ≤  

при 011 == yx  отримаємо нерівність { } 22,max yxyx +≤ . Отже, між різни-

ми метриками на одній і тій же множині може існувати певний зв'язок, за допо-
могою якого можна отримати вже відомі і навіть нові факти. 

Література 
1. Что такое расстояние? / Ю.А.Шрейдер. – М.,1963. – 76 с. 
2. http://kvant.mirror1.mccme.ru/1990/01/metricheskie_prostranstva.htm 
3. Примеры метрических пространств / В.А. Скворцов – М., Б-ка «Мате-

матическое просвещение», выпуск 16, 2002. – 24 с. 
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Гоздек Ольга 
студентка 1 курсу Економіко-правничого коледжу ЗНУ 

 
ТЕОРІЯ ЙМОВІРНОСТЕЙ В КРИМІНАЛІСТИЦІ 

Вже у кінці ХVIII − початку XIX ст. робляться серйозні спроби застосу-
вання методів існуючої на той момент теорії ймовірностей для вирішення акту-
альних юридичних проблем, зокрема, карно-процесуальних. Яскравими при-
кладами цього є роботи представників французької школи права − Лапласа, Пу-
ассона, Курного, Буассоме [1]. 

П. Лаплас (1749−1827 pp.), вважаючи, що теорія ймовірностей може бути 
застосована і до природничих, і до громадських наук, в 1795 р. запропонував 
три напрями використання методів теорії ймовірностей у праві: для оцінки по-
казань свідків, для аналізу виборів і рішень зборів, для визначення ймовірності 
помилок в судових вироках [2].  

Пуассон (1781−1840 pp.) опублікував в 1837 р. трактат “Дослідження 
ймовірності за матеріалами карних і цивільних судових рішень на основі за-
гальних правил числення ймовірностей”. В результаті “з легкої руки” Лапласа і 
Пуассона завдання про ймовірність судових вироків увійшли до усіх 
підручників теорії ймовірностей XIX ст. [3]. 

Відома і робота іншого французького ученого Буассоме “Про ймовірність 
помилок в судових вердиктах”. Автор вважав, що на ймовірність судових по-
милок впливає розподіл голосів в колегії присяжних засідателів при голосуван-
ні. Згідно з розрахунками Буассоме зниження числа голосів, достатнього для 
засудження, з восьми до семи (тільки на один голос) за французьким законом 
від 9 вересня 1832 р. привело до того, що ймовірність засудження невинного 
зросла в 15 разів і склала 0,06 (на кожні сто засуджених доводилося в середнь-
ому шість невинних). У разі ж одноголосного голосування 12-ти присяжних 
один невинний доводився б за розрахунками Буассоме лише на 167 млн. засуд-
жених. Цікаво, що раніше Лаплас у своїй монографії “Аналітична теорія ймо-
вірностей” рекомендував при 12 присяжних збільшити число голосів, необхідне 
для засудження, з 8, встановлених у Франції, до 9, оскільки число 8 не дає до-
статніх гарантій від помилкового засудження. Вважається, що ці міркування не 
втратили своєї актуальності і на початку ХХІ ст. [4]. 

Було б неправильно вважати поняття ймовірності менш важливим і зна-
чущим в карному процесі і криміналістиці, відводити йому якусь другорядну 
роль в порівнянні з поняттям достовірності. 

Одним з найбільш плідних виявилося застосування науки про ймовірність 
і, передусім, математичної теорії ймовірностей саме в криміналістиці. В першу 
чергу − в теорії і практиці судової експертизи, при дослідженнях і оцінках оз-
нак ототожнюваних або діагностованих об’єктів, при обробці результатів 
вимірів тощо. Так, Гальтон, Генрі і Бальтазар у кінці ХІХ − поч. ХХ ст. розро-
били принципи побудови критеріїв дактилоскопічної тотожності [5, с. 31].  

Британський антрополог Ф.Гальтон вдало об’єднав відкриття Хершела і 
Фолдса з систематизацією Бертильона. І в 1897 р. Ф. Гальтон увійшов до історії 
криміналістики, як основоположник ідентифікації людини за відбитками 
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пальців. Гальтон велів відбирати відбитки пальців в усіх відвідувачів свого му-
зею і через деякий час накопичив досить велику картотеку відбитків пальців. 
Гальтон, використовуючи теорію ймовірностей, встановив, що ймовірність 
збігу відбитку якого-небудь окремого пальця однієї людини з відбитком пальця 
іншої людини виражається відношенням 1:4, а відбитки десяти пальців однієї 
людини з відбитками іншої людини виражаються відносно 1:64000000000 [5, 33]. 

Французький криміналіст Бальтазар, користуючись методами класичної 
теорії ймовірностей і комбінаторики, теоретично розрахував, що для виділення 
даної особи за її слідом з усього населення планети, яке тоді складало 1,7 млрд. 
осіб, потрібний був збіг не менше 17 ознак. Проте, на думку Бальтазара, це чис-
ло може бути зменшене до 12. Останнє число, що стало в дактилоскопії кла-
сичним, отримало назву “Числа Балтазара” [5, 35]. 

Традиційно важливе значення відводиться в криміналістиці поняттю 
ймовірностей німецькими авторами. Так, Х. Користка і А. Штаргардт стверджу-
ють, що в основі теорії криміналістичної ідентифікації лежить теорія ймовірності, 
теорія систем і теорія інформації [6]. Відома пропозиція Х. Користки формулюва-
ти висновки за результатами ідентифікаційних досліджень з використанням 
термінів: “ймовірність, що граничить з достовірністю”, “висока частка 
ймовірності”, “середня ймовірність”, “незначна ймовірність” [7]. У Німеччині для 
визначення доказової цінності результатів техніко-криміналістичних 
досліджень застосовується теорія ймовірностей, причому перед проведенням 
порівняльних досліджень поверхневих слідів ставиться питання про 
ймовірність залишення слідів одним і тим же об'єктом [8]. 

Таким чином, можна зробити висновок, що за допомогою теорії 
ймовірностей і статистичних методів вірогідність знайти злочинця набагато ви-
росла. Тому подальший розвиток цих наук допоможе досягти ще більших 
результатів не тільки в криміналістиці, а і в інших сферах життя. 

Література 
1. Пошкявичюс В. А. Применение математических и логических средств в 

правовых исследованиях / Пошкявичюс В. А. — Вильнюс : Минтис, 1974.  
2. Тутубалин В. Н. Границы применимости (вероятностно-статистические 

методы и их возможности) / Тутубалин В. Н. — М. : Знание, 1977. — 64 с. 
3. Тутубалин В. Н. Теория вероятностей в естествознании / Тутубалин В. Н. 

— М. : Знание, 1972. — 28с. 
4. Петрухин И. Л. Правосудие: время реформ / Петрухин И. Л. — М. : Нау-

ка, 1991. 
5. Эйсман А. А. Некоторые вопросы теории исследования вещественных 

доказательств / Эйсман А. А. // Вопросы криминалистики. — М., 1962. — №5. 
31-35. 

6. Криминалистика и судебная экспертиза. — К., 1969. — Вып. 6. — 407 с. 
7. Криминалистический словарь. : Пер. с нем. — М. : Юрид.лит., 2006. — 158с. 
8. Постика И. В. Общие положения теории криминалистической идентифи-

кации в европейских социалистических странах / Постика И. В. 
// Криминалистика и судебная экспертиза. — К., 1982. – Вып. 24. – 12-16 с. 
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Грабова Юлія 
студентка 5 курсу математичного фак-ту ЗНУ 

Наук. кер.: к. ф.-м. н., доцент Лисенко О.А. 
 

СТВОРЕННЯ АВТОМАТИЗОВАНОГО ТРЕНІНГУ 
З КУРСУ «ТЕОРІЯ ЙМОВІРНОСТЕЙ» 

 
Пріоритетним напрямком розвитку вищої освіти України є її інтеграція у 

світовий та європейський освітній простір, приведення системи вищої освіти на 
державному, регіональному та університетському рівнях до вимог Болонської 
декларації, яка передбачає структурне реформування національних систем ви-
щої освіти та зміни освітніх програм у вищих навчальних закладах. 

Однією із таких змін є впровадження кредитно-модульної системи органі-
зації навчального процесу у вищі освітні заклади України [1]. Нова технологія 
навчання приділяє багато уваги самостійним та індивідуальним заняттям сту-
дентів, у зв’язку з чим кількість годин в навчальних планах, які відводяться на 
аудиторні заняття дещо зменшується, а кількість годин для самостійної роботи 
студентів навпаки збільшується. 

Такий перерозподіл учбового часу зумовив виникнення проблем якісного 
донесення викладачами знань до студентів і закріплення їх на практичних за-
няттях. Останні відіграють важливу роль у більш глибокому засвоєнні вивчено-
го теоретичного матеріалу, сприяють формуванню вмінь при застосуванні 
отриманих знань в практичних, прикладних цілях та виробленню навчальних та 
професійних навичок. 

З цього приводу виникає необхідність у створенні автоматизованого тре-
нінгу, який є одним із різновидів навчальної роботи та представляє собою сис-
тему регулярних вправ, спрямованих на розвиток і вдосконалення вмінь, знань і 
навиків. Він дозволяє студентам практикуватися у вирішенні задач під керівни-
цтвом і контролем викладача або самостійно та  покращувати свої вміння у 
розв’язуванні поставлених задач. 

У зв’язку зі складністю створення автоматизованих тренінгів з точних ди-
сциплін, на сьогодні приділяється недостатньо уваги для їх реалізації. Тому ви-
никла необхідність розробити тренінг з дисципліни «Теорія ймовірностей» для 
студентів математичних спеціальностей.На даний момент реалізацію тренінгів 
для студентів можна здійснити за допомогою багатьох платформ. До найбільш 
відомих відносяться QuizForce, Moodle, ILIAS, UniTest System, CampusCE [2].  

В якості базової платформи було вибрано Moodle, який надається з від-
критим кодом. Перевагою тренінгу, створеного в Moodle, є можливість прове-
дення практичних занять або тренування навиків з розв’язання задач як за на-
явності виходу в Internet, так і з комп'ютерних класів ЗНУ. Середовище тренін-
гу завантажується в звичайному веб-браузері і дозволяє працювати без встано-
влення додаткових програм [3]. 

При проходженні тренінгу студенти зустрічаються з завданнями, кожне з 
яких включає в себе тестові питаннями двох типів. На початку завдання форму-
люється умова задачі. Далі пропонується відповісти на питання: «До якого роз-
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ділу дисципліни відноситься задача за її змістом?» або «За допомогою якої фо-
рмули вирішується поставлена задача?». Відповідям приділяється особлива 
увага, адже спроби підвести завдання під відомий тип, пошук та вибір найбільш 
прийнятного в даних умовах методу і стратегії рішення, та визначення необхід-
них формул є одним із найважливіших етапів вирішення будь-якого завдання 
[4]. Для того, щоб студенти могли відповісти на це запитання, а також навчили-
ся правильно визначати тип задачі, були розроблені допоміжні схеми. Вивчаю-
чи їх, студенти за допомогою умови задачі та логічних міркувань самостійно 
спроможні пройтися по всіх етапах пошуку її рішення.  

В наступному запитанні пропонується чисельно розв’язати задачу за до-
помогою обраного методу рішення і вказати правильну відповідь. 

В процесі тренування студенти мають змогу змінювати свою остаточну 
відповідь, поки вони не приймуть остаточне рішення і не натиснуть кнопку 
«Підтвердити» (Submit). Після цього вони матимуть змогу побачити правильну 
відповідь, прочитати коментар, чому саме ця відповідь є вірною, а також дізна-
тися, скільки часу вони витратили на розв’язок задачі. Приклад проходження 
автоматизованого тренінгу зображено на рисунку 1. 

Розроблений автоматизований тренінг з курсу «Теорія ймовірностей» був 
використаний при проведенні практичних занять у студентів математичного 
факультету. 

 
Література 

1. “Освітній портал” – все про освіту в Україні [електронний ресурс]: Бо-
лонський процес в Україні /Керівник проекту Коваленко В. – [Черкаси]. – Ре-
жим доступу: http://www.osvita.org.ua/bologna/, вільний. – Загол. з екрану. 

2. Проект Softobzor.com.ua [електронний ресурс]: тести, програми тести, 
програми створення тестів. – Електронні текстові данні. – 2007. – Режим доступу:  
http://softobzor.com.ua/subkat.php?kat=9&subkat=61, вільний. – Загол. з екрану. 

3. Вікіпедія — вільна енциклопедія [електронний ресурс]: Moodle. – Еле-
ктронні текстові данні. – Режим доступу: http://uk.wikipedia.org/wiki/Moodle, ві-
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Рис. 1 – Приклад проходження автоматизованого тренінгу 
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НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНИЙ СТАН ПОРОЖНИСТОГО 
ЦИЛІНДРУ З ВОЛОКНИСТОГО КОМПОЗИЦІЙНОГО МАТЕРІАЛУ 

В роботі досліджено напружено-деформований стан порожнистого 
циліндру з композиційного матеріалу, армованого системою двох типів воло-
кон. При використанні композиційних матеріалів є можливість впливати на 
властивості отриманого матеріалу комбінуючи його структурою та об’ємними 
долями складових. 

В реальних умовах експлуатації композиційні матеріали  зазнають 
механічного навантаження. У зв’язку з цим, виникає необхідність дослідження 
напружень, деформацій та переміщень у композиційних конструкціях. При роз-
рахунках композиційний матеріал, як правило, представляється однорідним ор-
тотропним матеріалом з пружними властивостями, що залежать від пружних 
властивостей компонентів та об’ємної долі кожного із них у композиті. 

Розглянемо порожнистий циліндр з композиційного матеріалу під 
внутрішнім тиском та затиснутий за зовнішнім контуром. Фізичні величини 
компонентів композиційного матеріалу: матриці 4,4=mE  МПа; 49,0=µm ; во-
локон 12001 =fE  МПа; 6002 =fE  МПа; 3,01 =µ f ; 35,02 =µ f , геометричні 

розміри циліндру: 1,01 =R м; 15,02 =R  м, інтенсивність внутрішнього тиску: 
40=q МПа. 

При відсутності об'ємних сил рівняння рівноваги в полярній системі ко-
ординат для плоскодеформованного стану має вигляд [1, 196]: 

 

0=
σ−σ

+
σ θ

RdR

d RP .     (1) 

Використовуючи співвідношення Коші між деформаціями і радіальним 
переміщенням U [1, 196] і підставляючи закон Гука для ортотропного матеріалу 
в рівняння рівноваги (1), отримуємо диференціальне рівняння: 

 

0
2
22

2

2

1 =−+ U
R

E

dR

dU

R

E

dR

Ud
E . 

 
Рішенням цього рівняння є функція переміщення: 
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ARU += . 
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Постійні A і B визначаються з граничних умов: при 1RR =  маємо 
( ) qRr −=σ 1 ; при 2RR =  – ( ) 02 =RU  
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Повздовжній  модуль пружності визначається з формули [2, 48]: 

∑
=

+=
n

i
mmfifi VEVEE

1
1 , 

де fiV  – об’ємний вміст волокна; fiE  – модуль пружності волокна; mE  – 

модуль пружності матриці; mV  – об’ємний вміст матриці. 
Поперечний модуль пружності визначається з формули [2, 49]: 

))1/(2/1))(8/()1((//1 1
2

2 PPRGEE mmxy +−+χ+µ= , 

де 

∑

∑

=

=

−χ++χ+

−χ+µ−µ+χ
−µ=µ

n

i
fimiimm

n

i
fimmfmmi

mxy

GGVV

GGV

1

1
1

2

)/)1(2/()1(

)/)1(2/())(1(

; mm µ−=χ 3 ; 

ii µ−=χ 3 ;  ∑
=

+χ+=
n

i
fimmfimm GGGGVP

1

)//()/1( ; )1(2/ mmm EG µ+= ; 

)1(2/ fififi EG µ+= ; ∑
=

−χ++χ+=
n

i
fimiiim GGVVR

1

)/)1(2/()1( . 

На основі розв’язку даної задачі наведемо залежність переміщення 
внутрішньої поверхні циліндру від співвідношення об’ємного вмісту кожного 
типу волокна 21 ff VV  (рис.1). 
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Рис 1. 
Як видно, переміщення внутрішньої поверхні циліндру зменшуються зі 

збільшенням об’ємної частки більш жорстких волокон у композиційному мате-
ріалі. 

Література 
1. Метод конечных элементов в механике эластомеров / В.В. Киричев-

ский. – К.: Наук. думка, 2002. – 655 с. 
2.  Композиционные материалы: Справочник / Под ред. Д.М. Карпиноса. 

– К.: Наук. думка, 1985. – 592 с. 
 

Зіновєєва Марина 
студентка 3 курсу математичного фак-ту ЗНУ 

Наук. кер.: ст. викладач Манько Н.І.-В. 
 

ТЕОРЕМА РУШЕ ТА ЇЇ ЗАСТОСУВАННЯ 
Одне із важливих місць в математиці займає теорія чисел, до основних 

досягнень якої відноситься основна теорема алгебри. Існує декілька доведень 
цієї теореми, зокрема одне із доведень базується на теоремі Руше, яка пов’язана 
з теорією чисел, теорією комплексної змінної, теорією лишків, рядами Лорана.  

У статті розглянуто застосування теореми Руше до розв’язання задач тео-
рії чисел. 

Якщо )(zf - функція, аналітична в області ),,0( ∞≠≤−≤< aRazra  то 

вона єдиним образом може бути представлена степеневим рядом Лорана 

,)()( ∑
∞

−∞=
−=

k
kazkсzf  де ∫

Γ +−
=

1)(

)(
2
1

ka

df
ikс

ξ

ξξ
π

 ,   (1) 

або у вигляді ∑
∞

=
−−∑

∞

=
+−=

0
)(

0
)()(

k
kazkb

k
kazkazf ,   
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де ∫
Γ +−

= ,
1)(

)(
2
1

ka

df
ika

ξ

ξξ
π

 ∫
Γ

−−= ξξξ
π

dfka
ikb )(1)(

2
1  (Г - довільний замкне-

ний контур всередині кільцевої області, за яким обходять точку a у додатному 

напрямку(проти годинникової стрілки)). Ряд ∑
∞

=
−

0
)(

k
kazka  - регулярна части-

на, а ряд ∑
∞

=
−−

0
)(

k
kazkb  – головна частини ряду Лорана. 

Якщо аналітична функція )(zf  у точці az =  має ізольовану особливу точ-
ку, то коефіцієнт 1−c  ряду (1) називається лишком аналітичної функції )(zf  від-

носно точки а , і позначається як )(Re zfs
a

. ∫
Γ

−== 1)(
2
1)(Re cdf
i

zf
a

s ξξ
π

, якщо 

∞≠a , і ∫
Γ

−−==
∞ 1)(

2
1)(Re cdf
i

zfs ξξ
π

, при ∞=a . Тут Г - обходиться проти годин-

никової стрілки при ∞≠a  і у протилежному напрямку при ∞=a . 
Якщо ∞≠= az  - полюси m-го порядку )(zf , то ряд Лорана має вигляд: 

,
0

)(1...
1)(

1
)(

)( ∑
∞

=
−+

−
−++

−−
+−+

−
−=

k
kazkc

az

c

maz
mc

maz
mc

zf  

і лишок можна обчислити наступним чином: 

)}.(){(
1

1
lim

)!1(
1)(Re1 zfmaz

mdz

md
azm

zf
a

sс −
−

−

→−
==−  

 
 Теорема лишків: Якщо )(zf  - аналітична функція в області G , за винят-

ком скінченного числа точок ,,...,, 21 kaaa  і Г-замкнена кусково-гладка крива (ко-
нтур), що охоплює точки ),...,1( kiai = , цілком належить області G , то 

.
1

)(Re)(
2
1

∑
=

=∫
k

i
zf

ia sdf
i

ξξ
π

 

Для функції, що аналітична на усій розширеній комплексній площині, 
окрім скінченного числа особливих точок, сума лишків у всіх особливих точках 
(включно ∞=z ) дорівнює нулю. 

Нехай )(zf  - однозначна функція в області G , включно контур Г, і аналі-
тична, за винятком скінченної кількості полюсів всередині G , 0)( ≠zf  при 

−∈ iaГz ,  нулі кратності ii bki ),,...,2,1( =α  - полюси порядку ),...,2,1( mii =β  всередині 
G , то ),(zg∀  аналітичної в ГG U , справедлива наступна формула: 

).(
1

)(
1)(

)('
)(

2
1

ibg
m

i
iiag

k

i
id

f

f
g

i
∑
=

−∫
Γ

∑
=

= βαξ
ξ
ξξ

π
 

Зокрема при 1)( =zg , N
k

i
i =∑

=1
α , P

m

i
i =∑

=1
β  різниця між кількістю нулів і 

полюсів функції )(zf  всередині контуру Г (з урахуванням кратностей нулів та 
полюсів) дорівнює логарифмічному лишку функції щодо цього контуру.  
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=∫
Γ

∫
Γ

= dzzfLn
dz

d
i

dz
zf

zf
i

)]}([{
2
1

)(

)('
2
1

ππ
.

11
PN

m

i
i

k

i
i −=∑

=
−∑

=
βα  

Принцип аргументу: Різниця між кількостями нулів і полюсів функції 
)(zf , що розташовані всередині замкненої кривої Г, дорівнює зміні )(zArgf  

при обході точкою z контуру Г в додатному напрямі, поділеному на 2π . 
Принцип аргументу (геометрична інтерпретація): Різниця між кількістю 

нулів і полюсів однозначної функції )(zf , що містяться усередині Г, дорівнює 
числу повних оборотів v, які робить навколо початку координат вектор, що зо-
бражає )(zf , тоді як точка z обходить Г у додатному напрямку. 

Теорема Руше: Якщо )(zf  та )(zϕ  - дві однозначні та аналітичні функції 
у точках замкненої спрямлюваної кривої Γ  і в її середині, і якщо в точках цієї 
кривої виконується умова )()( zzf ϕ> , то всередині Γ  сума )()( zzf ϕ+  має 

стільки ж нулів, скільки їх має функція )(zf . 
Теорема (основна теорема алгебри): Поліном n -го степеня над полем 

комплексних чисел має рівно n  нулів (з урахуванням їх кратності). 
Теорема Гурвіца: Якщо { })(zfn  - послідовність функцій, аналітичних в об-

ласті G , що рівномірно збігається всередині цієї області до деякої функції 
0)( ≠zf , то для будь-якої замкненої спрямлювної кривої γ , що належить G  ра-

зом зі своєю внутрішністю, що не проходить через нулі функції )(zf , можна 
вказати таке число )(γvv = , що при )(γvn >  кожна з функцій )(zfn  матиме всере-
дині γ одне і те ж число нулів, рівне числу нулів функції )(zf  , що лежать все-
редині цієї кривої. 

Застосування теореми Руше 

Задача 1. Знайти число нулів функції 12548)( −+−= zzzzF  всередині 
одиничного кола 1<z . 

Розв’язок. Представимо функцію )(zF  у вигляді суми двох функцій 

,4)( 5zzf −=  128)( −+= zzzϕ . Тоді на колі 1=z  будемо мати 

,44)( 5 =−= zzf  .3128128)( =++≤−+= zzzzzϕ  

Таким чином, на контурі 1=z  виконується нерівність )()( zzf ϕ> . Фун-

кція )(zf  має нуль 0=z  кратності п’ять. Тоді за теоремою Руше функція )(zF  
має у колі  1<z  п’ять нулів. 

Задача 2. Визначити число коренів рівняння 01066 =+− zz , якщо 1<z . 

Розв’язок. Нехай 10)( =zf  і zzz 66)( −=ϕ . На колі 1=z  маємо ,10)( =zf  

.76666)( =+≤−= zzzzzϕ  Тоді при 1=z  вірна нерівність )()( zzf ϕ> , а тому і 

)(zf  не має нулів в області 1<z . Таким чином функція 1066)( +−= zzzF  не має 

нулів в області 1<z , а відповідне рівняння не має коренів в області 1<z . 
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Задача 3. Визначити число коренів рівняння ,02 =− zaez  де ,0 1−<< ea  в 
одиничному колі 1<z . 

Розв’язок. Покладемо 2)( zzf =  і zaez −=)(ϕ . На колі 1=z  маємо 

,12)( == zzf  1)( <≤=+==−= aexeiyxeazeazaezϕ  в силу 11 ≤≤− x  та 10 −<< ea . 

Таким чином, )()( zzf ϕ> , якщо 1=z . Функція )(zf  у колі 1<z  має дво-

кратний нуль 0=z . Отже, згідно теореми Руше початкове рівняння в колі 1<z  

має два кореня. 

Задача 4. Визначити число коренів рівняння 1,0 >=−−− λλ zez  у правій 
півплощині 0Re >z . 

Розв’язок. Розглянемо контур Г , складений із відрізка [ ]iRiR,−  і правого 

півкола Rz = . Покладемо λ−= zzf )(  і zez −=)(ϕ . На відрізку [ ]iRiR,− , де iyz = , 

маємо ,1)( 222 >=≥+=−= λλλλ yiyzf  ,1)( =−=−= iyezezϕ  а отже, 

)()( zzf ϕ> . На півколі  Rz = , де 0Re >= xz  при достатньо великому 

)1( +> λRR , маємо )()( zzf ϕ> , тому що ,1)( >−=−≥−= λλλ Rzzzf  

).0(1)( >≤−=−−=−−=−−=−= xxeiyexeiyexeiyxezezϕ  

За теоремою Руше всередині Г  дане рівняння має стільки ж коренів, скі-
льки їх має рівняння 0)( =−= λzzf , тобто один корінь. А це означає, що у всій 
правій півплощині дане рівняння має єдиний корінь. 

Задача 5. Визначити число нулів многочлена  1412)( 25 +−= zzzP  у кільці 









<<∈=
2

5
11 zCzV  . 

Розв’язок. Нехай .1412)(,)(),()()( 25 +−==+= zzzzfzzfzP ϕϕ  При 
2

5
=z  маємо 

,8914121412)(,
32

21
97

32

3125
)( 22 =+−≤+−=== zzzzf ϕ  тобто )()( zzf ϕ> . За теоре-

мою Руше усі п’ять нулів многочлена P  лежать у колі .
2

5
:25







 <∈= zCzK  Ви-

значимо, скільки з них має модуль менше одиниці. З цією метою вважаємо 

.12)(,14)(),()()( 25
1111 zzzzfzzfzP −==+= ϕϕ  131212)(,14)( 2525

11 =+≤−== zzzzzzf ϕ  

при 1=z . Отже, за теоремою Руше  у колі { }1: <∈= zCzK  нулів многочлена P  

немає. Таким чином, усі п’ять нулів многочлена P  розміщені у кільці 1V . 
Задача 6. Визначити число нулів многочлена  1412)( 25 +−= zzzP  у кільці 

{ }212 <<∈= zCzV  . 

Розв’язок. Нехай .14)(,12)(),()()( 52 +=−=+= zzzzfzzfzP ϕϕ  При 2=z  маємо 

,461414)(,4812)( 552 =+≤+==−= zzzzzf ϕ  тобто )()( zzf ϕ> . За теоремою Ру-
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ше число нулів многочлена P  у колі { }2:2 <∈= zCzK , отже і в кільці 2V  дорів-

нює двом, тобто стільки, скільки їх у функції )(zf . 
Задача 7. Нехай )(KAf ∈ , де { }1: ≤∈= zCzK . Довести існування такого 

числа 0>p , що для усіх ω  із кола { }pCK p <∈= ωω :  рівняння )(zfz ω=  має у ко-

лі K  рівно один корінь. 
Розв’язок.  Запишемо рівняння у вигляді 0)()( =+ zz ψϕ , де 

)()(,)( zfzzz ωψϕ −== . При 1=z  Mzfzzz ωωψϕ ≤−=== )()(,1)( ,де )(max
1

zfM
z =

= . 

При 
M

1
<ω  виконується умова теореми Руше. 
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КРИТЕРІЙ ПАРАЛЕЛЬНОСТІ ТА ПЕРПЕНДИКУЛЯРНОСТІ 
ДВОХ ПРЯМИХ, ЗАДАНИХ БАРИЦЕНТРИЧНИМИ РІВНЯННЯМИ 

З аналітичної геометрії відомі критерії паралельності та перпендикуляр-
ності двох прямих в декартовій системі координат. Метою цієї роботи є отри-
мання критеріїв паралельності та перпендикулярності двох прямих в 
барицентричній системі координат. 

Як і інші системи координат, барицентрична система є взаємно однознач-
ною відповідністю між точками площини і 
впорядкованими наборами дійсних чисел, але 
спосіб завдання цієї відповідності інший. 

Розглянемо довільний трикутник 321 AAA  і 
точку О поза площиною трикутника. Нехай M  – 
довільна точка площини. Вектор OM  можна виразити через вектори 

1OA , 2OA , 3OA , тобто 332211 OAxOAxOAxOM ++= . Числа 321 ,, xxx  й називаються бари-
центричними координатами точки M , а трикутник 321 AAA  називається базис-
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ним. Можна довести [1, с.355], що барицентричні координати будь-якої точки 
площини задовольняють умову 1321 =++ xxx . 

Відстань між двома точками M  і N  площини в цих координатах 
обчислюється за формулою 

))(())(())(( 2211
2
33311

2
23322

2
1

2 nmnmanmnmanmnmaMN −−−−−−−−−= ,                  (1) 
де ),,( 321 mmm  – координати точки M , ),,( 321 nnn  – координати точки N , 

321 ,, aaa  – довжини сторін 213132 ,, AAAAAA  базисного трикутника. 
Теорема. Нехай задано базисний трикутник 321 AAA . Будь-яка пряма l , що 

розміщена в площині цього трикутника задається барицентричним координат-
ним рівнянням виду 

0332211 =++ xUxUxU ,                                                (2) 
де не всі коефіцієнти 321 ,, UUU  рівні між собою.[2, с.102]. 
Для отримання критеріїв взаємного розташування прямих нам потрібні 

барицентричні координати напрямного вектора прямої. Розглянемо пряму 
0: 332211 =++ xUxUxUl . Якщо точки ),,( 321 aaaA  і ),,( 321 bbbB  належать цій прямій, то 

очевидно її напрямним вектором є вектор ),,( 332211 abababAB −−−= , а рівняння 

прямої можна записати у вигляді 0

321

321

321

=

bbb

aaa

xxx

, або, після розкриття визначника  

0
21

21

31

31

32

32 =+−
bb

aa
x

bb

aa
x

bb

aa
x .                                        (3) 

Рівняння (2) та (3) задають одну і ту ж пряму, тому 

t
U

baba

U

baba

U

baba
=

−
=

−
=

−

3

1221

2

3113

1

2332 ,                                 (4) 

де t  – коефіцієнт пропорційності.  
За властивістю барицентричних координат точки 1321 =++ aaa , 

1321 =++ bbb . Враховуючи це, (4) можна записати у вигляді
 

t
U

baba

U

bbaaab

U

aabbba
=

−
=

−−−−−
=

−−−−−

3

1221

2

211211

1

212212 )1()1()1()1( . 

Після перетворень маємо t
U

baba

U

babaab

U

abbaba
=

−
=

+−−
=

+−−

3

1221

2

211211

1

121222 . 

Позначимо вираз 1221 baba −  через p , тоді t
U

p

U

p

U

ab

U

p

U

ba
==+

−
=+

−

322

11

11

22 . Перші 

дві рівності дають 
11

22

U

p
t

U

ba
−=

−  і 
22

11

U

p
t

U

ab
−=

− . Тепер ми можемо виразити тре-

тю координату напрямного вектора прямої через коефіцієнти рівняння прямої, а 
саме  

( )21122211212133 )()(11 UUtptUptUbaabaabbab −=−++−=−+−−=++−−−=− .  
Аналогічно можна отримати )( 3211 UUtba −=− , )( 1322 UUtba −=− . 
Отже, напрямний вектор прямої l , заданої рівнянням (2), має вигляд 

).,,( 211332 UUUUUUAB −−−=  
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Дві прямі будуть паралельними, якщо їх напрямні вектори колінеарні. Та-
ким чином, для прямих 0: 332211 =++ xUxUxUl p  та 0: 332211 =++ xVxVxVlq  критерій 

паралельності має вигляд  

21

21

13

13

32

32

VV

UU

VV

UU

VV

UU

−
−

=
−
−

=
−
− . 

Дві прямі будуть перпендикулярними, якщо скаляр-
ний добуток їх напрямних векторів дорівнює нулю. Позна-
чимо напрямні вектори прямих pl  та ql  символами p  і q  

відповідно. Скалярний добуток p ⋅ q  повинен дорівнювати 
нулю. Нехай точка О з координатами ( )0

3
0
2

0
1 ,, xxx  є точкою пе-

ретину цих прямих і точки ),,( 321 pppP , ),,( 321 qqqQ  лежать на прямих pl  та ql  

відповідно, причому OPp = , OQq = . Оскільки ),,( 211332 UUUUUUp −−−= , а також 

),,( 0
33

0
22

0
11 xpxpxpOPp −−−== , то маємо 0

1321 xUUp +−= , 0
2132 xUUp +−= , 

0
3213 xUUp +−= . Аналогічно 0

1321 xVVq +−= , 0
2132 xVVq +−= , 0

3213 xVVq +−= . 
З трикутника ОQP за теоремою косинусів у векторному вигляді можемо 

отримати рівність 2222 PQOQOPOQOP −+=⋅− . Умова p ⋅ q  =0 рівносильна умові 

0222 =−+ PQqp .  
Скориставшись формулою (1), отримаємо 

−−−−−−−−−− ))(())(())(( 1332
2
32132

1
22113

2
1 UUUUaUUUUaUUUUa  
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2
1

=−+−−+−+
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Коефіцієнт при 2
1a  має вигляд 

))(())(())(())((

))(())(())(())((

3121121312313121

1213132121132113

VVUUVVUUVVVVVVUU

VVUUUUUUVVVVUUUU

−−+−−=−−+−−+

+−−+−−+−−−−−−
 

Аналогічно перетворюються коефіцієнти при 2
2a  і 

2
3a .  

Таким чином, для прямих 0: 332211 =++ xUxUxUl p  та 0: 332211 =++ xVxVxVlq  

критерій перпендикулярності має вигляд 

0)))(())(((

)))(())((()))(())(((

23133132
2
3

12322123
2
231211213

2
1

=−−+−−+

+−−+−−+−−+−−+

VVUUVVUUa

VVUUUUVVaVVUUVVUUa
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Одринська Єлизавета 
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ЧИСЛО Е 

Число e − математична константа, основа натурального логарифма, 
трансцендентне число. Іноді число e називають числом Ейлера або числом Не-
пера. Позначається рядковою латинською буквою “e”.  

Число Ейлера є границею послідовності: 

 
Зараз число е вже розраховано до 2 мільйонів цифр після коми. Чисельне 

значення: 
    e = 2,718 281 828 459 045 235 360 287 471 352 662 497 757… 
Число e грає важливу роль у диференційному та інтегральному численні, 

а також у багатьох інших розділах математики. Головним чином число е 
проявляє себе при зростанні якоїсь величини. Приклади використання числа е: 
барометрична формула (зменшення тиску з висотою), формула Ейлера, закон 
охолодження тіл, радіоактивний розпад, вік Землі, коливання маятника у 
повітрі, формула Ціолковського для швидкості ракети, коливальні явища у 
радіоконтурі, ріст клітин, складні проценти. Число е фігурує в завданнях теорії 
ймовірностей, пов’язаних з перестановками. Деякі острови у поперечному 
перетині мають форму ланцюгової лінії, в рівняння якої також входить чис-
ло е [1, 196−198]. 

Було багато спроб відкрити це число, та першим “відкривачем” став ви-
датний математик та фізик Леонард Ейлер. Позначення е вперше з’явилося в 
листі Ейлера до Гольдбаха в 1731 році. Він зробив різні відкриття в галузі е і в 
наступні роки. І у 1748 р. Ейлер опублікував “Introductio in Analysin 
infinitorum”, що він дав повне визначення e. Ейлер дав наближення для E до 18 
знаків після коми [3]. 

Перше відоме використання цієї константи, де вона позначалася літерою 
b, зустрічається в листах Ґотфріда Лейбніца Христіану Гюйґенсу, 1690 і 1691 
рр. Літеру e почав використовувати Леонард Ейлер в 1727 р., а першою 
публікацією з цією літерою була його робота “Механіка, або Наука про рух, 
викладена аналітично” 1736 р. Хоча згодом деякі учені використовували літеру 
с, літера e застосовувалася частіше і в наші дні є стандартним позначенням. 
Чому була вибрана саме літера e, точно невідомо. Можливо, це пов’язано з тим, 
що з неї починається слово exponential (“показовий”, “експоненціальний”). 
Інше припущення полягає в тому, що літери а, b, c і d вже досить широко вико-
ристовувалися в інших цілях, і e була першою “вільною” літерою [4]. 

Число e ірраціональне й навіть трансцендентне. Це перше число, що не 
була виведено як трансцендентне спеціально, його трансцендентність була до-
ведена тільки в 1873 р. Шарлем Ермітом. Передбачається, що e − ормальне чис-
ло, тобто  ймовірність появи різних цифр у його записі однакова. 
Ірраціональність числа е вже була доведена, але число “ее”  ще не доведено 
ірраціональним [3].  
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Найчастіше  на практиці доводиться зустрічатися із числом e у якому-
небудь степені, тому функція y = ex виявляється настільки важливою, що, на 
відміну від y = ax (де a≠e), одержала особливу назву −експонентна функція, або 
коротко експонента. Експонента – показникова функція exp(x) = ex, де e − снова 
натуральних логарифмів. Експонента визначена на всій числовій осі. Вона всю-
ди зростає й строго більше нуля. Експонента є опуклою функцією. Обернена 
функція до неї - натуральний логарифм ln x. Похідна в нулі дорівнює 1, тому 
дотична до експоненти в цій точці проходить під кутом 45° [5].  

Комплексна експонента − математична функція, що задається 
співвідношенням f(z) = ez, де z є комплексне число. Комплексна експонента 
визначається як аналітичне продовження експоненти f(x) = ex речовинної 
змінної x [2, 688].  
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ВИЗНАЧЕННЯ КІЛЬКОСТІ ДІЛЬНИКІВ ЕЛЕМЕНТІВ В КІЛЬЦІ nZ  
Теорія чисел – розділ сучасної математичної науки, який розвивається 

дуже стрімко. Окреме місце в теорії чисел посідають числові функції, такі, на-
приклад, як кількість натуральних дільників деякого натурального числа, сума 
всіх натуральних дільників натурального числа, функція Ейлера і т.і. Одним із 
способів отримання нових результатів в математиці є перенесення понять на 
інші класи об’єктів. Метою даної роботи є дослідження та відшукання аналогів 
числових функцій над скінченними кільцями. 

Над кільцем цілих чисел (яке, зрозуміло, є нескінченним) має місце осно-
вна теорема арифметики: будь яке натуральне число, яке перевищує одиницю, 
можна єдиним чином представити у вигляді добутку простих чисел: при  

k21
k21 p...ppn ααα ⋅⋅⋅=  .     (1) 

Тут n  - натуральне число, ip  - прості дільники n , 0i >α . Таке представ-
лення називають канонічним розкладом числа. Якщо відомий розклад (1), то кі-
лькість дільників обчислюється за формулою [3]: 

( ) ( )( ) ( )1...11n k21 +++= αααν .     (2)  
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Трудність перенесення цієї формули на випадок скінчених кілець 
пов’язана з тим, що в них немає аналогу формули (1). 

Розглянемо скінченне кільце 6Z  [4]. Воно складається з шести елементів 
{ }5,4,3,2,1,0 . В цьому кільці таблиця множення має вигляд [1]: 

 1 2 3 4 5 
1 1 2 3 4 5 
2 2 4 0 2 4 
3 3 0 3 0 3 
4 4 2 0 4 2 
5 5 4 3 2 1 

Безпосередній підрахунок кількості множників дає наступні результати 
( m  - ділене, ( )mν  - число дільників даного m , ( )mD  - множина всіх дільників 
числа m ): 

1m = , ( ) { }5,11D = , ( ) 21 =ν ; 
2m = , ( ) { }5,4,2,12D = , ( ) 42 =ν ; 
3m = , ( ) { }5,3,13D = , ( ) 33 =ν ; 
4m = , ( ) { }5,4,2,,14D = , ( ) 44 =ν ; 
5m = , ( ) { }5,15D = , ( ) 25 =ν .  

Метод безпосереднього перебору дільників не є зручним при великих n . 
Основним результатом роботи є доведена автором теорема.  

Теорема: Для будь-якого числа Nn∈  та для будь-якого числа m  з кільця 

nZ  має місце формула для обчислення числа дільників m : 

( )
( )( )

∑
∈







=

n,mНСДDk k

n
m ϕν .    (3) 

Тут ( )αϕ  – функція Ейлера [2]. 
 
Проілюструємо правильність формули для вже розглянутого випадку 

6n = . 
При 1m = , ( ) 16,1НСДd == , ( ) { }1dD = . Використовуючи формулу (3), 

отримаємо: ( ) ( ) ( )
{ }
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Для 4m =  матимемо ( ) 26,4НСДd == , ( ) { }2,1dD = ,звідки: 
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Застосуємо отриману формулу для значення 50n = , 30m = : 
( ) 1050,30НСДd == , ( ) { }10,5,2,110D = ,  
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( ) ( ) ( ) ( ) 202288361530 =+++=+++= ϕϕϕϕ  
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Таким чином, в роботі, для знаходження кількості дільників числа m  в 
кільці nZ , запропоновано явну формулу і проілюстровано спосіб її використан-
ня.  
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ФУНКЦІЯ ГУДЕРМАНА ТА ЇЇ ВЛАСТИВОСТІ 
Гіперболічні функції – родина елементарних функцій, які виражаються 

через експоненту й тісно пов’язані з тригонометричними функціями уявного 
аргумента наступними співвідношеннями: 

ixix sinsh −= , ixx cosch = , ixix tgth −= ,  
xix sinshi = , xx coschi = , xix tgthi = . 

Функція Гудермана пов’язує тригонометричні функції й гіперболічні фу-
нкції без залучення комплексних чисел. 

Крістоф Гудерман (25.03.1798 – 25.09.1852) – німецький математик, відо-
мий головним чином як учитель Карла Вейєрштрасса. К. Гудерман народився в 
Фіненбурзі в сім’ї шкільного вчителя. По закінченню Геттінгенського універси-
тету був учителем гімназії в Клеві, а потім у Мюнстері, де і помер у 1852 році. 

К. Гудерман опублікував у журналі «Крелл» ряд статей з теорії еліптич-
них функцій та інтегралів, підкреслюючи важливість їх розкладання у степеневі 
ряди, а також склав таблиці гіперболічних функцій, що мали тоді велике техні-
чне значення. Йому належать сучасні позначення для якобієвих еліптичних фу-
нкцій sn, cn і dn.  

На його честь названа функція Гудермана  
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, 

що пов’язує тригонометричні функції та гіперболічні функції на дійсній 
площині. При цьому [6, с. 531] 

( )
2

tg
2

th
xgdx

= . 

Мають місце наступні тотожності [3, с. 164]: 
1) ( )( )xgdx tgsh = , 2) ( )( )xgdx secch = , 3) ( )( )xgdx sinth = , 
4) ( )( )xgdx cossch = , 5) ( )( )xgdx ctgcsch = , 6) ( )( )xgdx coseccth = . 
Доведемо, наприклад, другу рівність ( )( )xgdx secch = : 
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Обернена функція до функції Гудермана: 
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Похідні функції Гудермана і оберненої функції Гудермана: 

( ) xxgd
dx

d
sch= , ( ) xxgd

dx

d
secarc = . 

Ряд Маклорена функції Гудермана [5]: 

( ) ...
72576

277

5040

61

24

1

6

1 9753 −++−= xxxxxxgd . 

Зазначимо, що функція Гудермана не розглядається в стандартних підру-
чниках з аналізу, хоча знайомство з нею корисне для розуміння глибокого 
зв’язку між двома класами елементарних функцій – тригонометричними й гі-
перболічними. 
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НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОЕ СОСТОЯНИЕ ЛОПАТОК 
ТУРБОРЕАКТИВНОГО ДВИГАТЕЛЯ 

При создании турбореактивных двигателей значительную трудность 
представляют расчеты напряженно – деформированного состояния лопаток, для 
расчета которых создано значительное количество методик и алгоритмов. 

Однако ввиду сложности моделирования и громоздкости расчетов возни-
кает необходимость в новых подходах и схемах. 

С целью построения, эффективных алгоритмов исследования лопаток 
турбореактивных двигателей оказывается целесообразным моделировать их 
цилиндрическими оболочками каплеобразного сечения с внутренними полос-
тями. 

 
мWU 810),( ⋅  

 
Рис.1 Модель лопатки турбореактивного двигателя 

 
На рис. 1 приведен общий вид модели и схема разбивки сечения модели 

на несколько секций (частей): 
I   секция - 02 =K ;   мK 0001.01 = ;   мl 25.0= ; 
II  секция - 02 =K ;   01 =K ;    мl 2= ; 
III секция - 02 =K ;   мK 002.01 = ;   мl 25.0= ; 
IV секция - 02 =K ;   мK 0015.01 −= ;  мl 1.1= ; 
V  секция - 02 =K ;   01 =K ;   мl 9.0= ; 
 Такое моделирование позволяет воспользоваться схемой расчета состав-

ных тонкостенных конструкций, построенной в [2]. 
Для определения напряженно – деформированного состояния каждой 

секции модели воспользуемся системой дифференциальных уравнений В. З. 
Власова  [1]   , которая имеют вид 
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где WVU ,, - компоненты вектора перемещения; ZYX ,, - компоненты век-

тора внешней поверхности нагрузки. Перечисленные величины зависят от кри-
волинейных координат на поверхности ( yx, ). Масштабирование выбрано таким 
образом, что ( BA, ) коэффициенты первой квадратичной формы рассматривае-
мых пологих оболочек приближенно равны единице. 1K  и 2K  - главные кривиз-
ны, которые первоначально равны нулю; h - толщина оболочки; E  и σ  - модуль 
Юнга и коэффициент Пуассона; ∆  - двумерный оператор Лапласа: 
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Условия взаимодействия каждой пары контактирующих секций следую-
щие: 

I со II – условия возвратно – гладкого соединения 
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(2) 
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II с III, IV c V и V c I  – условия гладкого соединения 
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(3) 

1+= ii NN ;     1+= ii SS ;  1+= ii MM ;     
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=
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QQ  
III с IV – условия соединения под прямым углом: 
 

1+= ii WU ;  1+= ii VV ;  1+= ii UW ;  
αα ∂

∂
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∂
∂ +1ii WW ; 

(4) 
1+

=
i

i QN ;  1+= ii SS ; 1+= ii MM ;  1+−= i
i

NQ . 
 
Внутренние усилия и моменты при наличии искомых компонент переме-

щений и их производных определяется формулами: 
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Расчетный алгоритм позволяет учитывать достаточно широкий класс на-

грузок, включая сосредоточенную. Однако в данном случае в качестве внешней 
поверхностной нагрузки будем учитывать равномерно распределенное нагру-
жение ( 1=z  2м

Н ). 

Система дифференциальных уравнений в частных производных (1) три-
гонометрическими разложениями (6) преобразовывается в семейство независи-
мых систем обыкновенных дифференциальных уравнений (7), которые для ряда 
гармоник ( 7,...2,1,0=m ) определяет искомые коэффициенты mmm WVU ,, . 
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где  
b

m

2

π
µ =  

 
Задачи (7), (4), (2), (3) решаются методом редукции к соответствующим 

задачам Коши. При этом с целью удовлетворения условия взаимодействия сек-
ций одновременно для всей модели в целом строится разрешающая система ли-
нейных алгебраических уравнений. 

Матрица этой системы имеет вид 
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1K  2H  0 0 0 

0 2K  3H  0 0 

0 0 3K  4H  0 

0 0 0 4K  5H  

1H  0 0 0 5K  

(8) 
                     

1K  и 2H  обеспечивают удовлетворение условиям возвратно – гладкого 
взаимодействия (2); 5,4,2K  и 5,3,1H  обеспечивают удовлетворение условиям глад-

кого соединения (3); 3K  и 4H  обеспечивают удовлетворение условиям двух-
компонентного соединения под прямым углом (4). 

Решением системы линейных алгебраических уравнений определяем на-
чальные условия задач Коши для каждой секции конструкции. 

Этот алгоритм реализован, получены численные результаты исследова-
ний рассматриваемой конструкции с учетом 

 
25.0=σ ;       2

11102
м

НE ⋅= . 

 
 На рис. 1 графически изображено непрерывное изменение компонент 

вектора перемещения  напряженно – деформированного состояния лопаток 
турбореактивных двигателей при воздействии равномерно распределенной 
внешней поверхности нагрузки. 

 Таким образом, приведенные результаты расчетов демонстрируют воз-
можность, практических расчетов конструкций типа лопаток турбореактивных 
двигателей. 
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деформированного состояния составных оболочечных конструкций // Приклад-
ная механика. – 1979. – 15. – №7. – С. 11-15. 
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ПРОБЛЕМА ОБЧИСЛЕНЬ І ЕВОЛЮЦІЯ ЇЇ РОЗВЯЗКУ 
Особливості життєдіяльності людини завжди викликали неабияку ціка-

вість до питання обчислень і їх точності. Про це свідчать численні приклади то-
го, що після себе залишили єгиптяни, плем’я майя, шумери та ін. Не маючи 
сьогоднішніх технологій, а саме, комп’ютера, ними було побудовано піраміди, 
Стоунхендж, календарі, зоряні мапи та ін. Чи можливо створити все це не про-
водячи ніяких обчислень? Звісно ж, ні! 

Проте, швидкість, точність і похибка обчислень завжди йшли пліч-о-пліч. 
Людину цікавило питання, чи можна виконати розрахунки за короткий час з 
достатньо великою точністю та відповідно – малою похибкою. Цю проблему 
намагалися і намагаються вирішити найкращі голови планети. Кожен, профе-
сійний математик, проводячи якісь підрахунки обов’язково має вказати з якою 
точністю вони виконані. Тобто людина постійно намагалася винайти засоби 
(методи, алгоритми, пристрої), що дозволяють більш ефективно вирішувати об-
числювальні задачі. 

Коли людина стала незадоволеною результатами рахування за допомогою 
загинання пальців, вона винайшли абак та аналоги (суаньпань, рахівниця). По-
тім виникають системи числення, які значно прискорюють проведення обчис-
лень. Люди, не маючи навіть звичайного калькулятора, за допомогою евристи-
чно отриманих алгоритмів могли обчислювати площі ділянок землі, визначати 
радикали з необхідною точністю. Кожен народ вів обчислення за своїми прави-
лами, якщо ж, звісно, такі були. Тому постала гостра необхідність введення 
єдиних правил ведення обчислень. І ці правила світу дав видатний математик 
IX століття аль-Хорезмі (Мухаммед бен Муса аль-Маджус аль-Хорезмі). Завдя-
ки їм ми зараз можемо вести обчислення і говорити про їх точність. Чим більше 
люди працювали в галузі обчислень, тим більше досягали прогресу і тим біль-
ше виникало нових питань.  

Всі ці події плавним чином підводили людство спочатку до створення 
механічних обчислювальних пристроїв. Такі революційні винаходи як пристрій 
на основі зубчастих коліс для додавання і віднімання шестирозрядних 
десяткових чисел Вільгельма Шикарда, кругова логарифмічна лінійка Річарда 
Деламейна, так звана «Паскаліна» Блеза Паскаля, механічний калькулятор на 
основі двійкової системи числення Готфріда Вільгельма Лейбніца, різницева 
машина Чарлза Беббіджа, основи математичного аналізу Ісаака Ньютона, меха-
нічна програмувальна цифрова машина Конрада Цузе та багато інших призвели 
до створення перших комп’ютерів (АВС Джона Атанасова, англійська обчис-
лювальна машина спеціального призначення «Колосс», американські розробки 
Марк 1 та ENIAC, радянська розробка під керівництвом академіка Сергія Лебе-
дєва МЕСМ ); а потім до сучасного рівня виробництва та використання високо-
продуктивної обчислювальної техніки, який ми спостерігаємо зараз. Тобто, усі 
ланки цього еволюційного ланцюга, кожна – по-своєму, сприяли виникненню 
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сучасної універсальної обчислювальної машини, яка дає «точні» результати. 
Що розуміється під точністю обчислення? Точність обчислення – це міра 

наближення значення отриманого результату до його істинного значення. 
З появою комп’ютера здійснення розрахункових обчислень перейшло на 

новий рівень. Те, що раніше за обмежений час не можливо було підрахувати 
вручну, зараз комп’ютер рахує за долі секунди. Основним стало питання про 
точність отриманих результатів. Пересічний користувач персонального 
комп’ютера абсолютно впевнений у тому, що його сучасна ЕОМ може виріши-
ти будь-яку обчислювальну задачу, причому здійснить розрахунки без поми-
лок. Але це лише на перший погляд. 

При розв’язанні задачі на ЕОМ практично неможливо отримати точний 
результат. Розв’язок, який ми отримуємо практично завжди містить похибку, 
тобто є наближеним значенням. З моменту виникнення комп’ютера проблема 
точності перемістилася в сторону поняття точності машинних обчислень. 

Отже, виникає питання: чому комп’ютер, універсальна машина, обчислює 
не точно? 

Причин декілька: 
1. Особливості алгоритму. 
Обчислювальні алгоритми мають свої особливості. Верифікація розраху-

нкових програм найчастіше зводиться до послідовної верифікації їх окремих 
блоків на основі систем контрольних тестів. Низька надійність такого способу 
пов'язана з малим об'ємом реально виконуваних тестів у порівнянні з різнома-
ніттям реальної інформації. Тести орієнтовані, в основному, на перевірку логіч-
ної структури алгоритму, їх завдання – виявлення помилок при проходженні гі-
лок програми, що рідко використовуються. Без жодного логічного галуження в 
процесі обчислень можуть виникати несподівані помилки, що виявляються ли-
ше при певному підборі вихідних даних. 

2. Особливості типів даних обраної мови програмування. 
Одним з можливих джерел обчислювальних помилок є діапазон даних, 

що використовуються у певній програмній реалізації вирішення задачі. Особ-
ливість наближених комп'ютерних наближень, в яких традиційно використову-
ються так звані «числа з плаваючою комою», така, що складання чисел, що зна-
чно відрізняються порядком, або є «дуже великими», або є досить близькими до 
нуля може привести до значної втрати точності. Таку ситуацію складно спрог-
нозувати заздалегідь, оскільки вихідні дані для більшості блоків алгоритму самі 
є результатом каскаду попередніх обчислень. 

3. Особливості обробки даних процесором. 
Обробка даних ведеться у межах можливостей процесору і не може їх пе-

ревищувати, як би сильно ми цього не прагнули. 
Звичайно з усіма цими причинами виникнення похибки обчислень можна 

і необхідно боротися. Але методи необхідно підбирати в залежності від задачі, 
що вирішується. 

Наприклад, розглянемо задачу обчислення n! Не зважаючи на просте за-
вдання при досить великих n (наприклад, n=100) це зробити досить важко, на-
віть для комп’ютера, універсальної обчислювальної машини. Подібні задачі 
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отримали назву задач на довгу арифметику. 
Існують два варіанти розв’язати проблему точних обчислень для такої за-

дачі. Перший полягає у зберіганні кожної цифри проміжних та кінцевого ре-
зультатів цього величезного числа в окремому елементі масиву. Проте, тоді до-
ведеться додатково визначати, як у цьому випадку проводити арифметичні опе-
рації над числами. Другий полягає у використанні сучасних мов програмування 
(FreePascal, Delphi), які мають можливість обробляти більш широкі діапазони 
числових даних та отримувати результати з потрібною точністю без викорис-
тання додаткових алгоритмів зберігання та обробки «незручних» чисел. 

Розглянемо інший приклад. Кожен математик рано чи пізно зустрічається 
з задачею знаходження визначеного інтегралу (через площу криволінійної тра-
пеції). З метою вирішення подібних задач було знайдено багато різноманітних 
формул наближеного обчислення, таких як метод прямокутників, трапецій, па-
рабол (Сімпсона). Але за кожною з них значення інтегралу підраховується з пе-
вною похибкою обчислень. Чи можемо ми звести цю похибку до мінімуму? 
Виконавши декілька чисельних експериментів, можна помітити, що чим більша 
n, кількість розбиттів відрізка інтегрування, тим точніший отриманий резуль-
тат. Але чи ми можемо задати таке значення n, щоб точно отримати десятий, 
двадцятий знак після коми? Знову ж таки, необхідно звертатися до більш роз-
винених мов програмування або вдосконалювати алгоритм зберігання даних. 

4. Паралельні обчислення. 
Паралельні обчислювальні системи — це фізичні комп'ютерні, а також 

програмні системи, що реалізовують тим або іншим способом паралельну об-
робку даних на багатьох обчислювальних вузлах. Тобто, цей метод полягає у 
наступному: обчислювальна задача розбивається на декілька відносно само-
стійних блоків, підзадач і кожен процесор (або окремий комп’ютер) займається 
виконанням своєю окремої задачі. 

Таким чином, проблема точності та швидкості обчислень існує навіть при 
наявності комп’ютера, бо нові можливості породжують нові бажання, бажання 
вирішувати більш складні задачі. Слід пам’ятати, що вирішення проблеми по-
чинається з моменту постановки задачі та вибору математичної моделі. 
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ДОВЕДЕННЯ НЕМОЖЛИВОСТІ ВПОРЯДКУВАННЯ ПОЛЯ С 
 Полем називається множина із заданими на ній бінарними операціями 

( +⋅ , ), які задовольняють ряду аксіом [1]. Найбільш відомими множинами, які є 
полями відносно природніх операцій ( )⋅  та ( )+ , є множини раціональних чисел 
Q , дійсних чисел R , та комплексних чисел C. 
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 Говорять, що на довільній множині задане відношення лінійного порядку, 
якщо задане бінарне відношення «<», таке, що виконуються дві властивості: 

 
  1) yx <  та zy < ,zx <⇒   
 2) yx ≠∀ , yx <  або xy < . (1) 
 
Якщо yx < , то вважають, що xy > . 
 Якщо ми задаємо відношення порядку на полі, то бінарні операції ( )⋅  та 

( )+  повинні бути узгоджені із відношенням порядку, тобто повинні виконува-
тися наступні дві аксіоми [2]: 

 
  1)якщо yx < , то z∀ : zyzx +<+ , 
 2) якщо yx < , то 0>∀ z  yzxz <⇒ . (2) 
 
 Поля, на яких введено лінійне відношення порядку, узгоджене з операці-

ями, називаються впорядкованим. Поля Q , R  впорядковані природнім спосо-
бом. Поле C неможливо впорядкувати. Цей факт згадується майже у всих кни-
жках з алгебри, але безпосередньо доказ цього факту нам знайти не вдалося. 

Метою даної роботи є явне доведення цього факту. 
 Щоб задати відношення порядку, узгоджене із операціями, необхідно: 
1) визначити безпосередньо для кожної пари yx ≠  

яке із співвідношень: yx < або xy <  виконується; 
2) перевірити виконання аксіом (2). 
Але простіше поступити іншим чином: застосувати теорему [3].  
 Теорема (про впорядкування). Поле К можна упорядкувати тоді і тільки 

тоді, коли в ньому можна виділити  підмножину Р , елементи якої будуть нази-
ватися додатніми і яка має наступні властивості: 

1. Для будь-якого  елемента Кx∈  виконується лише одне із трьох 
включень: Px∈ , або { }0∈x , або Px∈− . Іншими словами, К - це попарне об'-

єднання множин P , }0{ , та РP −=* , які не перетинаються. 
2. Якщо Pyx ∈, , то Pyx ∈+  та Pxy∈ . 
Нехай таке Р  виділено Нехай Кyx ∈, . За визначенням yx <  (або xy > ) 

означає, що Pxy ∈− . Якщо 0<x , тобто елемент x−  додатній, тоді елемент x  
від'ємний. Якщо в деякому впорядкованому полі визначено відношення 

yx > ( )xy <  як таке, що має місце тоді і тільки тоді, коли 0>− yx , тоді отри-
маємо упорядкування, що відповідає наведеним вище аксіомам.  

 Теорема. Поле С не можна впорядкувати. 
 Доведення. Припустимо, що нам вдалося у множині С виділити множину 

чисел Р , яка задовольняє умовам теореми про впорядкування. Оскільки 0≠i , 

то Рi∈  або Pi∈− . Якщо елемент Рi∈ ⇒ Piii ∈−==⋅ 12 , в цьому разі 
( )( ) P∈=−− 111 . Тобто ми отримали, що P∈1  та P∈−1  - протиріччя. Якщо 
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елемент ( ) PiPi ∈−=−⇒∈− 12 : ( )( ) P∈=−− 111 . Знову отримуємо протиріччя і 
перша аксіома впорядкованого поля не виконується. 

 Робимо висновки, що елемент i  поля комплексних чисел не можна відне-
сти ні до множини додатніх чисел Р , ні до множини від'ємних *Р , тобто не ви-
конується  перша аксіома впорядкованого поля. Із цього випливає, що поле 
комплексних чисел неможливо впорядкувати. Теорема доведена. 

Таким чином, в роботі показано, що теорему про неможливість впорядку-
вати поле С зручніще доводити, використовуючи теорему про впорядкування, 
ніж безпосередньо застосовувати визначення впорядкованого поля. 
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ЖИТТЄВИЙ ШЛЯХ ТА ДОСЯГНЕННЯ І.Р. ШАФАРЕВИЧА 

Ігор Ростиславович Шафаревич – російський математик, філософ, публі-
цист і громадський діяч, академік РАН, доктор фізико-математичних наук – на-
родився 3 червня 1923 року в Житомирі.  

Його батько закінчив МГУ, працював викладачем теоретичної механіки; 
мати – філолог за освітою. Завдяки батькам (а також читанню книг, що зберег-
лися ще від діда) придбав любов до російської літератури, казок, билин, трохи 
пізніше – до історії.  

Наступним захопленням була математика. Навчаючись у школі, складав 
екстерном іспити на механіко-математичному факультеті МГУ. Після закінчен-
ня школи був прийнятий на останній курс цього факультету і закінчив його в 
1940 році у 17 років. Захистив кандидатську дисертацію в 1942 році в віці 19 
років, докторську – в 1946 році (у 23 роки). З 1944 року, вже після закінчення 
аспірантури, І.Р. Шафаревич стає викладачем МГУ, а з 1946 р., після захисту 
докторської дисертації, – співробітником Математичного інституту ім. 
В.А. Стеклова АН СРСР. 20 червня 1958 року (у віці 35 років) Ігоря Ростисла-
вовича було обрано членом-кореспондентом АН СРСР у відділенні фізико-
математичних наук. І.Р. Шафаревич є Лауреатом Ленінської премії (1959). 7 
грудня 1991 року він був обраний академіком РАН секції математики, механі-
ки, інформатики (математика); Член Лондонського Королівського суспільства; 
Національної академії наук США, Почесний доктор університету Париж XI 
(Орсе). 

Математичні досягнення. Основна увага І.Р. Шафаревича присвячена ал-
гебрі, теорії чисел і геометрії алгебри. У теорії чисел вчений знайшов найзага-
льніший закон взаємності степеневих обчислень в полях чисел алгебри, що ста-
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ло у певній мірі завершуючим етапом 150-річної історії арифметичних законів 
взаємності, які були започатковані у роботах Л. Ейлера та К. Гауса.  

І.Р. Шафаревич вніс фундаментальний вклад до розвитку теорії Галуа. 
Першим крупним досягненням стало розв’язання оберненої задачі теорії Галуа 
для скінченних p-груп. Вчений довів, що у тому випадку, коли основне поле є 
полем алгебраїчних чисел скінченного степеня, існує алгебраїчне розширення 
цього поля з наперед заданою розв’язуваною групою Галуа. Ця робота була на-
городжена премією Московського математичного товариства (1954 рік) та Ле-
нінською премією (1959 рік). І.Р. Шафаревич, Д.К. Фаддєєв та їхні учні отрима-
ли в 1970-х – 1980-х роках важливі результати, що відносяться до теорії груп, 
теорії цілочисельних представлень груп і теорії Галуа. Зокрема, спільно зі своїм 
учнем Є.С. Голодом у 1964 році І. Шафаревич дав негативний розв’язок загаль-
ної (необмеженої) проблеми Бернсайда, а саме – довів існування нескінченних 
періодичних груп з кінцевим числом твірних [4]. 

Високо цінуються в науковій спільноті монографії та підручники 
І.Р. Шафаревича. Створені на основі курсів, що викладав Ігор Ростиславович, 
вони ввійшли в золотий фонд математики [5-7]. Прозорість та ясність викла-
дення, велика кількість неформальних прикладів та мотивувань, поступовий 
перехід від найпростіших випадків до більш складних – характерні риси книг 
І.Р. Шафаревича. Ігор Ростиславович відомий не лише як визнаний учений-
математик, але і як публіцист, громадський діяч і автор історико-філософських 
публікацій. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕПЛОСТІЙКОСТІ ПОВЕРХНЕВИХ ШАРІВ СТАЛІ 
У7 ПІСЛЯ ЛАЗЕРНОГО ЛЕГУВАННЯ КАРБІДОМ БОРУ 

Використання лазерного випромінювання, як універсального методу об-
робки матеріалів пов’язано з низкою сприятливих факторів, які дозволяють 
цілеспрямовано змінювати структуру матеріалу, не порушуючи при цьому 
загальної структури матриці. Лазерне поверхневе легування є одним з перспек-
тивних методів термічного впливу, який дозволяє суттєво покращити характе-
ристики поверхневих шарів сталевих виробів. 

Обробку лазером зазнавали зразки сталі У7. Лазерне  легування викону-
валось на імпульсному лазері КВАНТ-12 в режимі оплавлення поверхні при 
30%-му перекритті плям в атмосфері навколишнього середовища. Легуюче по-
криття наносили на поверхню грані зразка, яка мала максимальну площу, в 
вигляді порошку карбіду бору з наступною сушкою при кімнатній температурі. 

Фазовий склад поверхневих шарів зразків після лазерного легування вив-
чався методами рентгенівського фазового і металографічного аналізів. Рентге-
нозйомка проводилась з поверхні, яка була зазнала лазерного легування. За допо-
могою порівняння експериментальних значень міжплощинних відстаней dhkl  із 
довідковими даними було встановлено, що в поверхневих шарах сталі, насичених 
карбідом бору, формуються наступні основні фази: α-Fe, FeB, Fe2B, Fe3C. Зсув 
інтерференційних ліній α-Fe, що спостерігались при аналізі дифрактограм, 
свідчать про зростання розчинності бору в сталі. Для перевірки цього припущення 
було проведене визначення періоду кристалічної гратки α-Fe за лінією (220). Було 
встановлено, що період кристалічної гратки зменшився в порівнянні з табличними 
даними [2]. 

Розподіл мікротвердості по глибині зони лазерної дії визначалась на по-
перечному перерізі зразка за допомогою мікротвердометра ПМТ-3 при 
навантаженні 50 г. Травлення зразків проводилось в 4 %-му розчині азотної ки-
слоти в етиловому спирті. Аналіз отриманих даних з мікротвердості показав, 
що мікротвердість легованих шарів зростає. 

Згідно отриманим даним після металографічного аналізу можна сказати, 
що в зоні оплавлення структура наближається до трооститу або сорбіту, а в 
самій же зоні легування спостерігаються дендрити, які відповідають фазі Fe2B. 
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СТРУКТУРА ЛАЗЕРНО-ЛЕГОВАНИХ СПЛАВІВ 

СИСТЕМИ Al-Cu-Fe ПІСЛЯ ТЕРМІЧНИХ ОБРОБОК 
Особливістю структури квазікристалів є нетрадиційний тип кристалічної 

гратки, що грунтується на квазіперіодичній симетрії і наявності заборонених 
законами класичної кристалографії осей симетрії 5-го, 8-го, 10-го і 12-го поряд-
ків. Поряд із задачами кристалографічного описання даних структур постав 
комплекс суто прикладних задач, що пов’язані з можливою перспективою за-
стосування таких матеріалів у різних галузях виробництва [1]. Унікальні 
фізичні властивості квазікристалів обумовлюють їх застосування переважно у 
вигляді плівок та покриттів на масивних виробах [2]. Одним із нових методів 
отримання квазікристалічних матеріалів є метод лазерного легування [1].  

При легуванні алюмінієвої матриці сумішшю порошків перехідних 
металів, при певному їх співвідношенні, в результаті взаємодії з матрицею 
утворюється металевий багатофазний композит, однією із складових якого є 
квазікристалічна фаза. В системі сплавів Al-Cu-Fe можливим є утворення 
квазікристалічної ікосаедричної ψ-фази. Актуальним є питання дослідження 
фазового складу утвореної гетерогенної системи, сформованої при лазерному 
легуванні в умовах високонерівноважної кристалізації, та дослідження його  
температурної стабільності при ізотермічних відпалах. 

Об’єктом дослідження були зразки алюмінієвого сплаву А8 після лазер-
ного легування його поверхні сумішшю порошків міді та заліза. 

За допомогою рентгеноструктурного, металографічного та дюраметрич-
ного аналізів було зафіксовано утворення гетерогенної структури в зоні лазер-
ного легування (ЗЛЛ), що містила квазікристалічну ψ-фазу та кристалічні α- та  
β-фази. Ізотермічні відпали зразків призводили до утворення в ЗЛЛ більш 
однорідної структури. Рентгенографічно було зафіксовано поступовий розпад 
кубічної β-фази та утворення тетрагональної ω-фази при зростанні температури 
відпалу. Показано, що квазікристалічна ікосаедрична ψ-фаза залишається 
стабільною в досить широкому інтервалі температур. 
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КОНТРОЛЬ  ВМІСТУ НІКЕЛЮ В НЕРЖАВІЮЧИХ СТАЛЯХ Х18Н10Т 

МЕТОДОМ ВИЗНАЧЕННЯ МАГНІТНОЇ СПРИЙНЯТЛИВОСТІ 
ПАРАМАГНІТНОГО АУСТЕНІТУ 

Сталі типу Х18Н10Т мають високу корозійну стійкість в окисних середо-
вищах (в сірчаній, азотній і ортофосфорній кислотах), в органічних кислотах 
середньої концентрації, в органічних розчинниках, у воді і в атмосферних умо-
вах. Хром, вміст якого в сталі складає 17 – 19%, і нікель (8– 12%) забезпечують 
її високу корозійну стійкість [1, 412]. Вплив нікелю на корозійну стійкість ста-
лей цього класу виявляється в тому, що він, маючи підвищений опір до дії кис-
лот, передає цю властивість сталі. Оскільки нікель має високу вартість, виникає 
потреба його контролю в сталях аустенітного класу. 

Існує багато різних методів контролю кількості нікелю в сталях. В цій 
роботі пропонується новий метод за допомогою визначення магнітної 
сприйнятливості парамагнітного аустеніту. Хімічний склад досліджуваних ста-
лей наведено у таблиці 1. 

Досліди проводили за допомогою магнітометричного методу [2, 241-244] 
на зразках сталей промислового виробництва у вигляді трубної заготовки з 
різною кількістю δ – фериту у її перерізі. Прутки мали діаметр 110÷170 мм [3, 
281-287]. Випробування проводили в досить сильних магнітних полях від 2,0 до 
8, 0 · 105 А/м. 

Таблиця 1. Хімічний склад досліджуваних сталей 

Вміст легувальних елементів, %мас. 
Варіант Марка сталі 

С Сr Ni Ті Мn Si 
1 10Х18Н12Т 0.10 17.90 11.20 0.48 1.35 0.55 
2 05Х18Н10Т 0.05 17.64 10.97 0.36 1.52 0.42 
3 10Х18Н10Т 0.10 17.50 10.65 0.48 1.26 0.36 
4 11Х18Н10Т 0.11 17.20 9.80 0.56 1.29 0.44 
5 08X18Н9Т 0.08 17.30 8.85 0.53 1.30 0.40 
6 09X18Н9Т 0.09 17.90 8.50 0.58 1.46 0.43 

Для дослідження процентного вмісту δ – фериту використовувався 
інтегральний фізичний метод ідентифікації його у сталях [2, 241-244]. Кількість 
δ – фериту (Pα) у досліджуваних варіантах сталей 1··· 6 відповідно становило: 0, 
0.03, 0.08, 0.29, 1.24, 2.13 %. 

Із графічної залежності питомої магнітної сприйнятливості χ0 від величи-
ни оберненої до магнітного поля H методом екстраполяції ( H → ∞) знаходили 
сумарну питому магнітну сприйнятливість χ∞, яка складається з парамагнітної 
складової питомої сприйнятливості χ0 аустеніту та питомої парамагнітної скла-
дової χp δ – фериту. 

 Із графічної залежності χ∞ (Pα) методом екстраполяції  Pα → 0 визначаємо  
питому магнітну сприйнятливість χ0 аустеніту, яка відповідно для варіантів 
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сталей 1··· 6 складає: 2.8, 3.2, 4.0, 6.1, 10.0, 15.0 · 10-8 м3/кг. Графічно залежність  
χ0 (Ni) представлено на рисунку 1. 
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Рис. 1. – Залежність магнітної сприйнятливості χ0 аустеніту від вмісту нікелю в сталі 

типу Х18Н10Т 
З графічної залежності видно, що вміст нікелю змінюється від 11,2 % до 

8,5 % мас, чим і досягається різний вміст α-фази. Зі збільшенням відсоткового 
вмісту Ni кількість α – фази зменшується. В нашому випадку кількість α - фази 
змінюється від 0% до 4,2%. 

Таким чином встановлена експериментальна залежність питомої 
магнітної сприйнятливості χ0 від вмісту нікелю в аустенітних хромонікелевих 
сталях. Така залежність може стати основою для розробки нового методу кон-
тролю вмісту нікелю в цих сталях. 
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ФІЗИКА ВІТРИЛЬНОГО СПОРТУ 
Вітрильна яхта це судно, яке тримається (як правило, за рахунок сил 

плавучості) і рухається по воді. Відповідно, яхта повинна мати здатність трима-
тися на воді, і рухатися по ній таким чином, щоб опір води було мінімальним. З 
іншого боку, до руху яхти призводять сили вітру − горизонтального 
переміщення повітряних мас. Кінетична енергія вітру перетворюється на 
вітрилах в силу тяги, яка рухає яхту в потрібному екіпажу напрямку. Для того 
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щоб краще розібратися у фізичних принципах руху яхти розберемо спочатку 
поведінку яхти в кожному із середовищ окремо.  

Спосіб отримання тяги заснований на теорії крила, і базується на тих же 
принципах, що й крило літака. Потік, що набігає, оточуючи вітрило-крило під 
невеликим кутом атаки викривляється таким чином, що з одного боку від 
вітрила (підвітряного) потік повітря починає рухатися з більшою швидкістю, 
ніж з іншого (навітряного)  

Найпростішим для розуміння є навітряний бік. Його роль у створенні 
підйомної сили проста − нагнітання тиску. Вітрило повинене ефективно галь-
мувати потік і створювати тиск навітряної сторони. У гідроаеродинаміці існує 
залежність, виведена для ідеальної рідини, яка пов'язує швидкість потоку з тис-
ком. З неї випливає, що чим менша швидкість потоку в певній точці щодо 
швидкості вітру тим вище тиск, тобто чим сильніше ми зупинили потік тим він 
надає нам більший опір. Якщо швидкість дорівнює швидкості вітру, то в даній 
точці тиск дорівнює нулю.  

Якщо навітряний бік вітрила гальмує потік, то підвітряний покликаний 
його прискорювати, викликаючи розрідження тиску. Якщо ми розігнали потік 
вище швидкості вітру, то в такій точці ми отримали розрідження тиску і воно 
стає негативним. Роботу негативного тиску добре видно у воронці води, де 
обертальна швидкість частинок рідини створює негативний тиск, який всмоктує 
воду. Сучасна форма вітрила дозволяє ефективно розганяти потік на підвітря-
ному боці, викликаючи таке ж всмоктування, як і у прикладі з лійкою. Якщо 
подумки відключити навітряну частину вітрила від створення підйомної сили, 
то сучасне крило все одно буде «тягнути», за рахунок одного підвітряного боку. 

Збільшення бічного супротиву, не змінивши при цьому фронтальний − 
ось головне питання, що стояло перед конструкторами. Кіль виявився дуже 
вдалим рішенням.  

Протягом багатьох років кораблебудівники експериментували з його 
формою і розмірами, прагнучи домогтися максимальної ефективності. Вияви-
лося, що найкраще працює довгий і вузький кіль, і пов'язано це з тим, що його 
основна функція створювати підйомну силу при русі в потоці води. Кіль симет-
ричний, тому він здатний створювати підйомну силу тільки в тому випадку, 
якщо напрям руху не точно збігається з поздовжньою віссю яхти, тобто судно 
рухається з деяким бічним дрейфом. Саме завдяки бічному дрейфу, кіль 
перетинає потік під кутом, який називається кутом атаки. Наслідком цього є 
збільшення шляху потоку з «верхнього», навітряного боку. Завдяки цьому, у 
відповідністю з теорією крила, з навітряного боку відбувається збільшення 
швидкості потоку і зниження тиску. З підвітряного боку кіля спостерігається 
зниження швидкості потоку і, відповідно, збільшення тиску.  

Довге і вузьке крило працює набагато ефективніше, ніж широка і коротке. 
Це твердження справедливе як для вітрила, так і для кіля, які, по суті, є крила-
ми, тільки розташовані вертикально. Пояснення цьому феномену − завихрення, 
які формуються на кінці крила і створюють додатковий опір руху. При 
однаковій площі, у більш довгого і вузького крила підйомна сила більше, а вит-
рати на вихрові створення менше.  
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Завдяки більш високій, в порівнянні з повітрям, щільності води, роль 
форми кіля особливо важлива. При тих же гідродинамічних властивостях вузь-
кий і довгий кіль може мати набагато меншу площу змочувані поверхні, а зна-
чить і менший опір. Витрати енергії на подолання опору води пропорційні 
площі змоченої поверхні й швидкості руху. Для того, щоб зменшити тертя між 
поверхнями твердих тіл їх можна відполірувати і змастити. Це зменшить вис-
тупи на поверхні і замінить контакт між твердими частинами на контакт з мо-
лекулами мастильної рідини. 
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ЗАЛЕЖНІСТЬ КОРОЗІЙНОЇ СТІЙКОСТІ СТАЛІ AISI 304 ВІД   
СПІВВІДНОШЕННЯ СТРУКТУРНИХ СКЛАДОВИХ 

Дослідження фазового складу сталей, які виконані за допомогою розра-
хунку еквівалентів феритоутворення та аустенітоутворення, дозволило встано-
вити, що усі сталі AISI 304 є двофазними, відповідно до знайомої діаграми 
Шефлера де Лонга. Металографічним аналізом встановлено наявність δ-фериту, 
а магнетометричним методом визначена його кількість [1, 241 – 244]. Від зага-
льної концентрації вуглецю та азоту в аустенітній сталі AISI 304, за умов одна-
кового вмісту інших легувальних елементів може суттєво змінюватись швид-
кість протікання корозії та її механізм. Активність корозії [2, 85 – 112] подана в 
таблиці 1.  

Таблиця 1– Корозійні втрати сталей AISI 304 і 08Х18Н10Т у модель-
ному хлоридовмісному розчині 

Марка сталі Номери плавок сталі AISI 304 
Аналог сталі AISI 

304 

AISI 304 
(08Х18Н10Т) 

№1 №2 №3 №4 №5 
08Х18Н10Т 

(ГОСТ 5632-88) 
К, г/(мІ·год) 47,65 57,76 86,64 43,37 67,87 98,19 
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  Визначено, що оптимальна складова δ-фериту у хромонікелевій сталі 
AISI 304 знаходиться в інтервалі 0,05…0,11% (рис.). Підвищення концентрації 
елементів (вуглецю та азоту), які стабілізують аустеніт, сприяє збільшенню 
кількості та розмірів карбонітридної фази і, відповідно, призводить до 
активізації пітингової корозії. Подальше зменшення масової долі δ-фериту в 
аустеніті також можливе тільки за умови збільшення сумарного вмісту азоту та 
вуглецю до рівня ≥0,12% мас. (див. рис.). Але це призведе до збільшення долі 
карбонітридної фази, яка розташована переважно на границях зерен, що сприя-
тиме активізації міжкристалітної корозії. 

 
Рис. 1. Залежність активності корозії від вмісту δ-фериту в сталі 

Таким чином, наявність δ-фериту в аустенітній сталі AISI 304 та підви-
щення його кількості, здатне змінювати механізм корозії та суттєво впливати на 
її швидкість. 

За допомогою фізичного, хімічного та металографічного методів дослі-
джень з'ясовано оптимальний хімічний склад сталі AISI 304 при застосуванні її 
в хлоридовмісному середовищі: вуглець + азот – 0,09…0,12% мас.; нікель – 
8,1…8,5%; хром – 18,00…18,5%; марганець – 1,1…1,3% мас. [1, 241-244]. 
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МОДЕЛЮВАННЯ КВАЗІКРИСТАЛІВ З ДЕКАГОНАЛЬНОЮ 

СИМЕТРІЄЮ 
Оскільки поняття квазікристалу  тісно пов’язано з послідовністю Фібо-

наччі, і «золотим перетином» [1, 2], то у даній роботі для моделювання пропо-
нується геометрична інтерпретація цієї послідовності. Ця інтерпретація полягає 
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в «додаванні» двох послідовних геометричних груп для отримання наступної 
геометричної групи. 

Зокрема, для двовимірній декагональній квазігратки процес моделювання 
можна продемонструвати наступним чином: у якості першої групи 1D , обера-
ються точки, що задаються десятьма векторами ( )54321 ,,,, qqqqq

rrrrr
±±±±±  (рис. 1, 

a). У данному випадку зручно позначити десять векторів як { }iq
r , де індекс i  

приймає значення від одиниці до десяти. Група D2 отримується розміщенням 
центрів додаткових десяти груп 1D  у точках вихідної  групи (рис 1, b, c). Схема-
тично процедуру отримання групи 2D  можна записати у вигляді { } 112 DqDD i

r
+= . 

Далі, на векторах ( )qqqqq
rrrrr
τττττ ±±±±± ,,,, 4321 , проведених від центру групи 

2D , розміщуються центри групи 1D . В результаті отримуємо группу 3D  (рис 1, d). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис.1. Схема побудови геометричних груп 
 

 Для отримання групи 4D  з центру групи 3D  на векторах 
( )5

2
4

2
3

2
2

2
1

2 ,,, qqqqq
rrrrr

τττττ ±±±±±  розміщується десять групп 2D  (рис 2). 
 

 
 

Рис.2. Геометрична група D4, яка побудована за алгоритмом 
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Dn = Dn-1 + {τn-2
qi}Dn-2   

 Для отримання групи nD  необхідно на векторах 
( )5

2
4

2
3

2
2

2
1

2 ,,, qqqqq nnnnn rrrrr −−−−− ±±±±± τττττ  проведених від центру групи 1−nD , 
розмістити центри групи 2−nD . Даний алгоритм (для n>3) можна записати у 
вигляді: { } 2

2
1 −

−
− += ni

n
nn DqDD τ . 

 Побудована модель оберненої квазігратки добре узгоджується з 
електронограмою квазікристалу з декагональною симетрією (рис. 3), що 
підтверджує правільність запропонованої моделі. 

 

 
Рис. 3. Накладення геометричної групи D4, побудованої за алгоритмом, 

на електронограму декагонального квазікристалу системи Al-Ni-Co. 
 
Даний алгоритм може знайти застосування для моделювання атомної 

структури квазікристалів та індексації дифракційних рефлексів. 
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ІДЕНТИФІКАЦІЯ РЕНТГЕНОГРАМ ВІД КВАЗІКРИСТАЛІЧНИХ ФАЗ 

Квазікристали належать до особливого типу твердих тіл: їх атомна струк-
тура відповідає обертовій симетрії, яка є забороненою класичною 
кристалографією, тобто вона несумісна з класичним поняттям періодичності. 
Проте в квазікристалах спостерігається дальній порядок, який отримав назву 
квазіперіодичного. 

Після відкриття квазікристалічних фаз з’явилася проблема їх 
ідентифікації. Тому метою даної роботи є розробка та аналіз індексування 
дифракційних максимумів октагональних квазікристалічних фаз.  

В ході роботи було встановлено, що найбільш оптимальним методом 
індексування октагональних квазикристалів є вибір п’яти базисних векторів, 



 47 

чотири з яких лежать в площині октаедра, а п’ятий є перпендикулярним кож-
ному з них. Вздовж останнього вектора структура є періодичною, тому 
розглядається тільки площина, в якій лежать чотири базисних вектори, кожен з 
яких має собі протилежний.  При побудові моделі октаедра використовували 
послідовність чисел так званого «срібного перетину». Для двомірної 
октогональної квазігратки процес моделювання можна продемонструвати на-
ступним чином: в якості першої групи D1 обирають точки, які задаються векто-
рами (±q1,±q2,±q3,±q4). Група D2 отримується розміщенням центрів додаткових 
десяти груп D1 в точках вихідної групи. Схематично процедуру отримання гру-
пи D2 можна записати у вигляді: 

,  

де   показує зміщення центра групи D1 на відповідний вектор. 
Алгоритм отримання моделі октогонального квазікристалу має вигляд: 

 
Графічно модель октогонального квазікрасталу приведений на рис. 1. 
 Для квадрату вектора оберненої квазігратки   

 

 
 
були отримані дві компоненти в перпендикулярному та фізичному 

просторі: 

 
 

 
 

 
 

Рис. 1. Модель октагональної структури 
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Було виявлено кореляцію між перпендикулярною компонентою вектора 
оберненої квазігратки та кількістю накладань вузлів в процесі моделювання 
(рис. 2.). 

 

 
 

Рис. 2.  Кореляція між кількості накладань вузлів та перпендикулярною складовою 
вектора оберненої гратки при моделюванні. 

Запропонована геометрична модель є простою в реалізації та дає 
можливість досить точно описувати дифракційну картину від ортогональної 
квазігратки. Наведений алгоритм побудови зворотної гратки дозволяє отриму-
вати інформацію про інтенсивність дифракційних рефлексів за числом накла-
дань вузлів в процесі побудови. 

 
Кот Катерина 

студентка 2 курсу фізичного фак-ту ЗНУ, 
Томіліна Ольга 

студентка 2 курсу фізичного фак-ту ЗНУ 
Наук. кер.: аспірант Томілін С. 

 
МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ ФОРМУВАННЯ МЕТАЛЕВИХ ОСТРІВКОВИХ 

НАНОСТРУКТУР НА НЕМЕТАЛЕВИХ ПОВЕРХНЯХ 
Ця робота присвячена аналізу принципів та методів формування метале-

вих острівкових наноструктур на неметалевих поверхнях та відпрацюванню 
технології виготовлення зразків. Подібні структурні утворення широко викори-
стовуються в хімічній та медичній промисловості для здійснення 
високоякісного селективного гетерогенного каталізу, в наноелектроніці для 
реалізації наноконтактів мікрочипів, для синтезу вуглецевих наноматеріалів і 
т.і. 

Актуальність цієї проблематики викликана постійним розвитком науково-
технічної, промислової та медичної галузей, а саме удосконаленням 
науковоємних технологій з виготовлення наноматеріалів та технологій, що ба-
зуються на їх використанні. 

Ізольовані наночастинки, як правило, отримують випаровуванням металу 
при контрольованій температурі в атмосфері інертного газу низького тиску з 
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послідуючою конденсацією пари поблизу чи на охолодженій поверхні (газофа-
зовий синтез). Це найпростіший спосіб отримання нанопорошків. 

Осадження на холодну чи розігріту поверхню підкладки формує плівки та 
покриття, тобто неперервні шари нанокристалічного матеріалу. В цьому методі, 
на відміну від газофазового синтезу, утворення частинок здійснюється безпосе-
редньо на поверхні підкладки, а не в об’ємі інертного газу поблизу охолодженої 
стінки [1]. 

Осадження на підкладку може здійснюватися з пари, плазми чи 
колоїдного розчину. При осадженні з пари метал випаровується у вакуумі, 
азотному чи аргоновому середовищі. Випаровування металу може 
здійснюватись із бритваля, або метал подається в зону нагріву у вигляді дроту 
чи пластини. Може бути використаний метод розпилення металу іонами аргону 
(метод магнетрону). Підвід тепла може здійснюватись безпосереднім 
нагріванням, пропусканням електричного струму, електродуговим розрядом у 
плазмі, індукційним нагрівом чи лазерним променем. 

Для проведення процесу випаровування металу у вакуумі необхідно мати 
випарник, що містить в собі вихідний матеріал та підтримує температуру дос-
татньою для отримання необхідного тиску пари. Для запобігання забруднення 
плівок матеріал випарника повинен мати незначну пружність пари при робочій 
температурі. Матеріалами, що відповідають цим вимогам, є тугоплавні метали 
та окисли. У виборі матеріалу випарника слід враховувати можливість його 
взаємодії з металом що випаровується. Утворення сплаву часто призводить до 
зниження температури плавлення і як наслідок до руйнування випарника. В 
результаті хімічних реакцій утворюються легко випаровувані сполуки, що за-
бруднюють плівку.  

У всіх  теоріях утворення зародків в тонких плівках першим етапом 
вважається зіткнення атомів (молекул) пари з підкладкою. Після зіткнення ато-
ми (молекули) можуть адсорбуватись на підкладці, можуть через кінцевий 
проміжок часу τ після адсорбції знову випаритись і можуть просто відбитися 
від підкладки. В загальному випадку атоми пари падають на поверхню 
підкладки з енергіями, значно більшими ніж kT, де Т – температура підкладки. 
Тому виникає питання, чи зможе такий атом прийти в стан рівноваги з 
підкладкою та адсорбуватись, чи відіб’ється від підкладки. Для цього вводять 
коефіцієнт акомодації: 

αT=(Ev-Er)/(Ev-E)=(Tv-Tr)/(Tv-T)    (1) 
де Ev – енергія атома, що падає на підкладку; Er – енергія десорбованого 

атома до встановлення рівноваги; Е – енергія десорбованого атома після вста-
новлення рівноваги; Tv, Tr, T – відповідні температури. 

Суцільна плівка утворюється, як правило, при достатньо високих швид-
костях осідання атомів на підкладку. Адсорбовані атоми можуть мігрувати по 
поверхні, стикаючись з іншими атомами. Так виникають скупчення із адсорбо-
ваних атомів – зародки. Зародки, в порівнянні з окремими атомами, є більш 
стабільними та стійкими до повторного випаровування, через те що атоми в них 
взаємозв’язані між собою. 
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Зміна вільної енергії під час утворення зародку має максимум, тобто за-
родок під час росту проходить через «критичний» розмір і має мінімум 
стійкості по відношенню до дисоціації. Максимум енергії утворюється в 
результаті конкуренції двох параметрів: великого відношення поверхні до 
об’єму в малих зародках, через яке їх стійкість зменшується, та наявності 
енергії конденсації, що підвищує стійкість зародків зі збільшенням їх розмірів.  

Як правило форму поверхні зародків апроксимують правильними 
півсферами або дисками висотою h, тому «критичний» розмір, як правило ха-
рактеризують параметром критичного радіуса r*. Атомні кластери, що мають 
радіус r < r* є дуже нестійкими і розпадаються на окремі атоми, зародки з r > 
r* стабільні і продовжують ріст. Тому для утворення стійкої структури 
необхідне утворення зародків критичного розміру або більше. 

На перших стадіях конденсації зародки малих розмірів знаходяться в 
метастабільній рівновазі з адсорбованими атомами. В ході росту зародків, по-
верхня навколо них стає збідненою адсорбованими атомами (адатомами). Тому 
в ній стає неможливим подальше утворення зародків. Ця область називається 
зоною захоплення. Радіус зони захоплення rS: 

    ατ⋅≈ DrS      (2) 
де D  коефіцієнт поверхневої дифузії; τα- середній час перебування адсор-

бованого атома на поверхні. 
Ступінь заповнення підкладки зародками та їх зонами захоплення при-

близно дорівнює: 
F(t) = N(t)·D ·τα      (3)  

де N(t) – кількість надкритичних зародків на одиницю площі, t – час над-
ходження атомів матеріалу до підкладки. 

Подальше утворення зародків може йти тільки на «порожній» поверхні 
підкладки, і швидкість утворення додаткових нових зародків, обчислена на 
1см2·с, дорівнює: 

    
)](1[

)( * tFI
dt

tdN
−=

    (4) 
де І* –   швидкість утворення критичних зародків. 
З (3) та (4) отримуємо, що ступінь заповнення підкладки зародками в мо-

мент часу t: 
         F(t) = 1 – exp(– I*·D·τα·t)    (5) 

А кількість зародків: 

   
[ ])exp(1

1
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D
tN ⋅⋅−−= α

α

τ
τ    (6) 

Виходячи з теорії утворення зародків та експериментальних спостере-
жень, виділяють деяку послідовність етапів росту плівки [2]: 

1. Поява адсорбованих атомів. 
2, Утворення субкритичних ембріонів різного розміру. 
3, Утворення зародків критичного розміру. 
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4. Ріст цих зародків до надкритичних розмірів з результуючим збідненням 
атомами зон захоплення. 

5. Зрощення зародків з утворенням острівців, сумарна площа яких менша 
від площі зайнятої окремими зародками. 

6. Адсорбування атомів на звільнених ділянках, утворення «вторинних» 
зародків. 

7. Зростання великих острівців. Залишаються канали та порожнини у 
плівці. 

8. Канали та порожнини заповнюються «вторинними» зародками, 
утворюється суцільна плівка (дивись рис. 1). 

 
 

Рис. 1 - Етапи росту плівки 
Для одержання високоякісних плівок з наперед заданими і повторювани-

ми параметрами необхідно строго контролювати процес конденсації плівки. 
Вимірювання швидкості нарощування у процесі її напилення та контроль тов-
щини тонкоплівкових шарів являє собою значну технічну трудність. 

Серед усієї різноманітності методів можна виділити оптичні, мікро зва-
жування, радіометричний, метод кварцового вібратора, резистивний (зондові 
методи) тощо. 

В якості методів формування острівкових структур зазначимо два 
найбільш поширених. Перший базується на перериванні процесу осадження на 
етапі формування острівкової структури плівки. Другий передбачає термооб-
робку надтонких суцільних плівок з частковим випаром речовини та 
коагуляцією плівки в окремі острівкові структури. 
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МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ КРИСТАЛІЗАЦІЇ АМОРФНИХ  

МЕТАЛЕВИХ СПЛАВІВ 
Теоретичні підходи, що використовуються для опису процесів 

кристалізації аморфних сплавів в ізотермічних умовах та в умовах повільного 
нагріву розвинені досить повно. Для опису кінетики процесу кристалізації при 
постійній температурі по механізму зародження і дифузійно-контрольованого 
росту, як правило,  використовується рівняння Колмогорова  

.     (1) 
де I і U - швидкості зародження і росту кристалів, відповідно; Х – частка 

закристалізованого об’єму. Для розрахунків швидкостей гомогенного зарод-
ження і дифузійно-контрольованого росту кристалів можуть використовуватись 
рівняння класичної теорії кристалізації [1]. 

В умовах надшвидких нагрівів, які можна реалізувати за допомогою 
імпульсного лазера, процеси кристалізації аморфних сплавів досліджені недос-
татньо. Можна очікувати, що кінетика кристалізаційних процесів при швидко-
стях нагріву близьких до таких при гартуванні аморфної стрічки з рідкого ста-
ну, буде суттєво відрізнятись від кінетики ізотермічної кристалізації. Тому ме-
тою роботи було моделювання процесів кристалізації аморфної стрічки в умо-
вах близьких до тих, що досягаються за допомогою нагріву імпульсним 
мілісекундним лазером.  

В процесі моделювання були введені наступні спрощення: 
1. температура аморфної стрічки досягає певного заданого значення миттєво; 
2. температура стрічки однакова за всім об’ємом; 
3. охолодження стрічки відбувається лише за рахунок теплопередачі з по-

верхонь. 
Всі необхідні для розрахунків значення параметрів взяті з робіт [2] для 

сплавів на основі Fe – B. 
В  моделі використовувалось продиференційоване за часом рівняння (1). 

 ,    (2) 
Встановлено, що кінетичні криві процесу кристалізації аморфного сплаву 

при постійній температурі розраховані за рівняннями (1) і (2) практично 
співпадають між собою.  

В модельних розрахунках враховувалась зміна температури за рахунок 
виділення кристалізаційної теплоти та тепловіддачі. Зміна температури ∆Т зна-
ходилась із кількості теплоти, яка виділялась при кристалізації певної частки 
∆Х на кожному етапі, а також кількості теплоти, яка віддавалась з поверхні 
стрічки при іі охолодженні. Рівняння тепловіддачі має наступний вид [3]: 

      (3) 
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де α – коефіцієнт тепловіддачі, S – площа поверхні, τ – час, а ∆Т – різниця 
між температурою стрічки і температурою навколишнього середовища. 

Розраховані криві частки закристалізованого об'єму X з врахуванням 
зміни температури в процесі кристалізації показали, що при певних заданих 
«низьких» температурах відбувається лише часткова кристалізація (рис. 1). 
Збільшення початкової температури призводило до підвищення частки 
закристалізованого об’єму. В певному температурному інтервалі заданих по-
чаткових температур спостерігалось різке зростання частки закристалізованого 
об’єму до одиниці. Така зміна кінетичних кривих при зміні початкової темпера-
тури свідчила про можливість вибухової кристалізації аморфних стрічок під 
впливом імпульсних лазерних нагрівів. 

 
Рис. 1. Криві залежності частки закристалізованого об'єму X від часу при температу-

рах 943,1 К (Х=0,12), 943,2 К (Х=0,91) та 943,6 К (Х=1) при товщині стрічки 30 мкм 
В роботі виконані розрахунки температури «старту» вибухової 

кристалізації Tв в залежності від товщини аморфної стрічки l (рис. 2). Показано, 
що ця залежність добре апроксимується рівнянням виду Tв=А/l-В.  

 
Рис. 2. Залежність між товщиною стрічки l і температурою Tв: ○ – дані, отримані з 

рівняння (2), □ - дані, отримані з рівняння Tв=А/l-В,(А= 8,27·10-4, В= 9,16·102) 
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ФАЗОВІ ТА СТРУКТУРНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ ПРИ ОДЕРЖАННІ 
НИЗЬКОКРЕМНІСТОГО СПЛАВУ ДЛЯ ЛЕГУВАННЯ ТА  

РОЗКИСНЕННЯ ШВИДКОРІЗАЛЬНИХ СТАЛЕЙ НА ОСНОВІ  
ТЕХНОГЕННИХ ВІДХОДІВ 

Проблема забезпечення мінерально-сировинної бази для виробництва ле-
гуючих матеріалів на основі рідкісних і тугоплавких елементів особливо загос-
трилася в останні роки у зв'язку із стрімким зростанням цін на них на світовому 
ринку споживання [1]. Тому розробка вітчизняних ресурсозберігаючих 
технологій молибден- і вольфрамвмісних сплавів і лігатур, тим більше з пара-
лельною утилізацією немобільних відходів (окалина швидкорізальних сталей) 
представляє не лише науковий, але, передусім, практичний промисловий 
інтерес. 

У разі використання забруднених супутніми шкідливими домішками 
відходів, як правило, здійснюється рафінувальна плавка, як, наприклад, 
утилізація цінних елементів і заліза з техногенних відходів (окалини, пилу, 
шламу та ін.) у рамках проекту ZEWA [2] і виробництво лігатур і сплавів на 
основі різних техногенних відходів і залізорудної сировини методом 
відновлення оксидів металів в залізовуглецевому розплаві [3]. 

Метою цих досліджень була розробка способу утилізації легувальних 
елементів з дрібнодисперсних забруднених металооксидних відходів виробниц-
тва товарних заготовок швидкорізальних сталей, а конкретне завдання полягало 
у вивченні фазових перетворень при одержанні сплаву для легування і розкис-
нення швидкорізальних сталей з відносно низьким вмістом кремнію разом із за-
стосуванням растрової електронної мікроскопії і рентгенівського мікроаналізу. 

Зразки для досліджень виплавляли в печі непрямого нагрівання з 
графітовим тиглем в інтервалі температур 1773-1823К. Як початковий матеріал 
використовували окалину швидкорізальної сталі. Відновлення проводили до-
бавками в шихту вуглецю циклонного пилу вуглеграфітового виробництва у 
кількості 15 % мас. Розкиснення сплаву і збільшення залишкового змісту 
кремнію в ньому досягали введенням 45% -го феросиліцію. 

Хімічний склад сплаву для легування і розкиснення швидкорізальних 
сталей з відносно низьким вмістом кремнію представлений в таблиці. 1. 

Вигар легувальних елементів при виплавці стали, як витратна стаття, мо-
же здійснюватися переходом їх в шлак, окисненням атмосферою печі, а також 
сублімацією з'єднань, що мають високу пружність пари. Дана робота спрямова-
на на поглиблення уявлень про природу вигару і розробку заходів, що призво-
дять до його зниження, і як наслідок, підвищенню ступеню засвоєння легуваль-
них елементів і виходу придатного. 
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Таблиця.1. Хімічний склад сплаву для легування і розкиснення 
швидкорізальних сталей з відносно низьким вмістом кремнію, % мас. 

Масовий вміст елементів, % Марка 
сплаву С Si Mn Cr Mo V W Co S P 

“SiR1” 2-4,5 1-4,5 н.б.0,6 1-6 2-5 1-2 12-18 н.б.1,0 н.б.0,03 н.б.0,03 

Основна частина оксидів заліза в окалині, що є одним з вихідних 
матеріалів, представлена хімічними сполуками Fе(О,С), (Fе,Сr)2Оз та FеО, а 
тугоплавкі легувальні елементи розчинами в залізі, і лише незначна частина - 
карбідами типу Мо2С, W2C, V2C, Fe3C за рахунок залишкового вуглецю [4]. 

При аналізі термодинамічних закономірностей відновлення металів з 
оксидів окалини, що проходять в початковий період в гетерогенній системі, а 
потім в рідкій фазі за рахунок вуглецю і кремнію при значному їх надлишку 
відносно стехіометричного співвідношення, можлива безліч реакцій з утворен-
ням Fe3C, Fe3W3C, WC, Mo2C, FeSi, Fe5Si3, Fe, WSi2 [5]. 

Результати проведених досліджень вказують на те, що відновлення за-
бруднених металлооксидных техногенних відходів шляхом рафінувальної 
плавки починається в гетерогенній системі з утворенням карбідних і 
силіцидних фаз. Поява рідкої фази заліза призводить до розчинення в ній 
карбідів, що утворилися, силіцидів і графіту з довідновленням оксидної 
складової. Дослідження фазового складу сплаву для легування і розкиснення 
швидкорізальних сталей з відносно низьким вмістом кремнію свідчить, що ра-
зом з твердим розчином W, Mo, Cr в α- Fe в ньому присутня велика кількість 
включень карбідних (Fe3C, Fe3W3C), карбосиліцидних і силіцидних фаз. Деяка 
частина заліза і вольфраму знаходиться в интерметалідах Fe2W і Fe7W6. 
Приведені фрактограми і результати рентгенівського мікроаналізу 
підтверджують присутність вищезгаданих з'єднань в сплаві. Вміст вуглецю в 
межах 2,64-4,93% і кремнію - 0,17-2,39% в досліджених фазах вказує на 
можливість паралельного довідновлення оксидної складової і розкиснення при 
використанні досліджуваного сплаву як легувальної добавки. Підвищений 
відновний потенціал сплаву і відсутність в ньому легкосублімуючих з'єднань 
призводить до зменшення вигару цінних легувальних елементів і підвищення 
ступеню їх засвоєння в сталі. Проведені дослідження дають глибші уявлення 
про перетворення, що протікають в процесі відновної рафінувальної плавки, 
фазовий склад цільового сплаву, структуру і хімічний склад мікровключень і 
фаз, що є одним з кроків до оптимізації технологічних параметрів одержання і 
застосування сплаву для легування і розкиснення швидкорізальних сталей на 
основі техногенних відходів. 
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ОТРИМАННЯ КВАЗІКРИСТАЛІЧНОЇ ДЕКАГОНАЛЬНОЇ ФАЗИ 

 В СИСТЕМІ Al-Cu-Co ЗА ДОПОМОГОЮ ЛАЗЕРНОГО ЛЕГУВАННЯ 
Одним з актуальних питань сучасної фізики твердого тіла є дослідження 

квазікристалів. Проте ще мало досліджено і вивчено схильність певних систем 
до утворення квазікристалічних фаз, зокрема сплавів системи Al-Cu-Co. 

На сьогодні досліджено ряд потрійних систем на основі алюмінію, в яких 
було зафіксовано існування квазікристалічних фаз із декагональною та 
ікосаедричною структурами. Одним з головних критеріїв утворення 
квазікристалічної структури є надвисокі швидкості охолодження розплаву. Такі 
високонерівноважні умови твердіння розплаву можуть досягатися при 
імпульсному лазерному легуванні (ЛЛ).  

Внаслідок цього метою роботи було дослідження структурних змін в по-
верхневих шарах алюмінію після лазерного легування міддю та кобальтом.  

В якості легуючої речовини використовували порошки міді та кобальту. 
Суміш для легування виготовлялася на основі клею БФ-6 у співвідношенні  
1:1. Після нанесення легуючої суміші лазерну обробку виконували на 
імпульсному лазері КВАНТ-12 (λ = 1,079мкм, τ = 4 мс) з густиною потужності 
∼ 230, 260, 250-255 МВт/м2. 

Дослідження структури зони лазерного легування (ЗЛЛ) здійснювалося  
за допомогою рентгенівського фазового аналізу (РСА). 

За даними РСА показано, що ЗЛЛ сплаву, легованого при густині 
потужності 250 МВт/м2 складалася з декагональної фази Al65Cо15Cu20 , кубічної 
CuAl2 та чистого алюмінію. При 230 МВт/м2 декагональну фазу виявити не вда-
лося. Інтенсивності ліній на рентгенограмах, які відповідали відображенням від 
гратки декагональної фази при густині потужності  260 МВт/м2 були менш ярко 
вираженими.  

За результатами роботи можна зробити наступні висновки: 
1. Умови кристалізації, які досягаються під час лазерного легування, зав-

дяки досягненню надвисоких швидкостей охолодження розплаву (~104 К/с) 
сприяють формуванню квазікристалічної декагональної фази. 
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2. В зоні лазерного легування внаслідок нерівноважності процесів 
кристалізації формується складна дисперсна гетерогенна структура. 
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ВИЗНАЧЕННЯ РОЗПОДІЛУ КОНСТАНТИ МАГНІТОСТРИКЦІЇ ПО 

ТОВЩИНІ АМОРФНОЇ СТРІЧКИ НА ОСНОВІ КОБАЛЬТУ 
На сьогодні значну увагу приділяють вивченню аморфних речовин та 

їхніх фізичних характеристик, оскільки завдяки особливостям своєї будови ці 
речовини мають властивості, що роблять перспективним їх використання у 
різних галузях людської діяльності. В аморфних речовинах, на відміну від 
кристалічних, відсутній дальній порядок у розташуванні атомів.  

Аморфні магнітні матеріали мають дуже високу магнітну проникність і 
невелику коерцитивну силу. Тому вони є оптимальними для отримання 
магнітом’яких властивостей. Крім того, аморфні феромагнетики мають високий 
питомий електроопір, що значно знижує втрати на вихрові струми.  

Константа магнітострикції досліджуваного сплаву 84КХСР, номінальний 
хімічний склад якого Co68Fe4Cr4Si13B11, становить λs ~ 10-7. Зразок виготовлений 
у формі стрічки, яка має товщину 622,5 10−≈ ⋅ м. У стрічці був створений 
гелікоїдальний розподіл осей легкого намагнічування методом відпалювання в 
схрещених магнітних полях (в полі струму, що пропускали через стрічку, та в 
полі соленоїду, всередині якого знаходилась стрічка).  

В основу дослідження магнітних параметрів аморфних стрічок покладені 
індукційні методи. Було визначено, що процес перемагнічування стрічки, яка 
пройшла термомагнітну обробку в гелікоїдальному магнітному полі, 
розпочинається з формування двох доменних стінок поблизу серединної пло-
щини стрічки, координата якої обрана рівною 0. Потім ці стінки рухаються 
протягом кожного півперіоду перемагнічування до протилежних  зовнішніх по-
верхонь стрічки. За результатами експерименту цей рух припиняється при 
досягненні доменними стінками координат 7 мкм та -7 мкм відповідно. Зупинка 
руху доменних стінок відбувається через виникнення значних магнітних полів 
вихрових струмів. Після блокування руху доменних стінок, що виникли побли-
зу серединної площини стрічки, біля кожної з основних поверхонь стрічки 
відбувається формування двох додаткових доменних стінок. Надалі 
перемагнічування відбувається за рахунок руху цих стінок від основних повер-
хонь до серединної площини стрічки. 

У ненавантаженому стані у внутрішніх шарах стрічки (від -7 мкм до 7 
мкм) осі легкого намагнічування (о. л. н.) мають напрям, який складає 57± o  з 
напрямом поздовжньої осі стрічки. Паралельність о. л. н. обумовлена обмінною 
взаємодією, а їх напрям ( 57± o ) є результатом обробки стрічки в схрещених 
магнітних полях. Інший характер має розподіл о. л. н. поблизу поверхні зразка. 
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На цей розподіл впливає наявність пружних деформацій в поверхневих шарах, 
які виникають в стрічці під час охолодження внаслідок неоднорідності її 
хімічного складу по товщині. При відпалюванні стрічки в гелікоїдальному 
магнітному полі на її поверхні утворюється оксидна плівка 2SiO , яка має іншу 
атомну будову, ніж глибші шари стрічки, через що й виникають механічні на-
пруження. На розподіл о. л. н. у цьому випадку впливає не лише енергія 
обмінної взаємодії, а й магнітопружна енергія. Для поверхневих шарів стрічки 
кут, утворений о. л. н. та поздовжньою віссю стрічки, змінюється від 46± o  біля 
поверхні стрічки до 54± o  при наближенні до внутрішніх її шарів. Тобто із за-
глибленням у товщину стрічки орієнтація о. л. н. наближається до орієнтації, 
характерної для внутрішніх шарів ( 57± o ), де відсутній вплив магнітопружної 
енергії. 

Під навантаженням 6
2

40 10
Н

м
⋅  у внутрішніх шарах стрічки о. л. н. мають 

напрям, який складає 61,5± o  з напрямом поздовжньої осі стрічки. У поверхневих 
шарах цей напрям, як і у випадку ненавантаженого стану, змінюється по 
товщині стрічки: в найближчих до поверхні шарах він складає 50± o  до напряму 
поздовжньої осі стрічки, а потім поступово зростає до значення 61,5± o , харак-
терного для внутрішніх шарів. Характер зміни орієнтації о. л. н. під дією 
механічних навантажень свідчить про від’ємний знак константи 
магнітострикції, її малу (~10-7) і практично однакову величину по товщині 
стрічки. 
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ДИНАМІЧНЕ ПЕРЕМАГНІЧУВАННЯ АМОРФНИХ СТРІЧОК  
НА ОСНОВІ ЗАЛІЗА 

В науці та техніці значну увагу приділяють розробці та вивченню 
аморфних сплавів тому, що вони мають унікальні фізичні властивості. Висока 
магнітна сприйнятливість, мала коерцитивна сила, значний питомий 
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електроопір роблять аморфні матеріали найбільш бажаними в галузі 
трансформаторобудування. 

Метою роботи було дослідження процесу перемагнічування аморфної 
стрічки на основі заліза з одноосною магнітною анізотропією, що викликана 
дією зовнішніх навантажень. 

Розміри досліджуваної аморфної стрічки зі сплаву Fe81B13,5Si3,5C2: 
довжина − 30 см, ширина ≈ 25 мм, товщинаа ≈ 24 мкм. Константа 
магнітострикції досліджуваної стрічки λs ≈ 30·10-6. 

В результаті досліджень було встановлено, що процес перемагнічування 
аморфної стрічки розпочинається з формування двох доменних стінок (або 
фронтів перемагнічування) поблизу серединної площини стрічки. В 
подальшому доменні стінки рухаються до протилежних головних поверхонь 
стрічки з різними швидкостями. 

З наближенням доменних стінок до основних поверхонь стрічки, миттєві 
магнітні втрати зменшуються. Зменшення магнітних втрат пояснюється 
збільшенням опору для контурів вихрових струмів. 

Рух доменних стінок шаруватої доменної структури з різними швидко-
стями свідчить про асиметрію мікроструктури аморфної стрічки відносно її 
серединної площини. 
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ВПЛИВ ПАРАМЕТРІВ ІМПУЛЬСНОЇ ЛАЗЕРНОЇ ОБРОБКИ НА  
ПРОЦЕСИ КРИСТАЛІЗАЦІЇ АМОРФНОГО СПЛАВУ 84КХСР 
Процеси кристалізації аморфних металевих сплавів (АМС) суттєво зале-

жать від параметрів та умов термічного впливу. Більшість досліджень у цьому 
напрямку виконано з використанням ізотермічних відпалів або нагрівів зі 
швидкістю, яка є значно меншою від швидкості гартування аморфних сплавів 
при їх виготовленні. Імпульсна лазерна обробка може забезпечити досягнення 
надвисоких швидкостей нагріву, близьких до таких, якими вони є при 
виготовленні аморфних сплавів [1]. Метою даної роботи є дослідження 
процесів кристалізації в промисловій аморфній стрічці системи метал-металоїд 
Со68Si14B11Fe4Cr4 під впливом імпульсних лазерних нагрівів в різних режимах.  
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Зразки з характерними розмірами 10×5×0,03 мм були вирізані з 
неперервної аморфної стрічки, одержаної гартуванням з рідкого стану на диск, 
що обертається. Імпульсні лазерні нагріви (ІЛН) виконувалися на лазері 
КВАНТ-12 з тривалістю τ імпульсу  від 1,5 до 4,3 мс при потужності 850 Вт. 
Використовувався розфокусований пучок лазера з діаметром плями 6 мм. Фазо-
вий аналіз зразків визначався дифрактометрично на дифрактометрі D/MAX 
2200 (Со-Kα - випромінювання)  

Встановлено, що ІЛН поверхні зразків АМС з потужністю 
випромінювання Р = 850 Вт при тривалості імпульсу менше 1,75 мс не призво-
дили до зміни дифракційної картини. Підвищення тривалості імпульсу призво-
дило до початку кристалізаційних процесів з поступовим зростанням частки 
закристалізованого об’єму. Повна кристалізація зразків відбувалась при 
імпульсних нагрівах з τ ≥ 3,4 мс. Кристалізація відбувалась за евтектичним 
механізмом з одночасним формуванням ГЦК та ГЩУ твердих розчинів на 
основі кобальту і бориду типу Со2В. Подальше підвищення тривалості імпульсу 
не викликало змін фазового складу і на дифрактограмах фіксувались лише лінії 
від трьох зазначених фаз.  

Таким чином, зміна тривалості імпульсу при ІЛН дає можливість ефек-
тивно впливати на частку закристалізованого об’єму аморфної стрічки. Крім 
того, сплав Со68Si14B11Fe4Cr4 не виявив ознак вибухової кристалізації при ІЛН, 
яка відзначена в роботі [2] для аморфного сплаву на основі заліза. 
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ГІПЕРПРОСТІР. ЕКЗОПЛАНЕТИ 
Гіперпростір часто фігуруюча у фантастичній літературі метрика всесві-

ту, у якій можливий рух з надсвітовою швидкістю. Тим самим, принцип його 
дії аналогічний з принципом «кротової діри» у Енштейновому просторі-часі, по 
якій у деяких гравітаційних теоріях можливий тунельний перехід. На відміну 
від нуль-переходу рух у гіперпросторі зазвичай є подовженим у часі. Однак у 
фантастичній літературі існують різні версії щодо часу перебування об’єкту. 

Уявіть, що перед вами долина, а вам треба потрапити у точку за долиною. 
Так як ви можете пересуватися тільки по площині поверхні, то вам доведеться 
або обійти перешкоду або спускатися у долину, переходити її, а потім 
підніматися. Але. якщо ви матимете літак, який може пересуватися повітрям, то 
ви дістанетеся туди, куди вам потрібно. 

Нещодавно з’явилися детальні експериментальні відомості з космічного 
апарату WMAP про неоднорідності температури реліктового випромінювання, 
яке є одним з основних об'єктів спостереження при вивченні нашого Всесвіту. 
Аналізуючи ці дані, була виявлена велика аномалія кутового розподілу 
флуктуацій реліктового випромінювання. Одним з пояснень цього явища стала 
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теорія про те, що топологія нашого всесвіту відрізняється від тривимірної площи-
ни або кулі. При розгляді топології нашого всесвіту у вигляді додекаедра (багато-
гранника), теоретичні розрахунки сходяться з експериментальними даними. 

Таким чином, на можливість існування гіперпростору у всьому Всесвіті, в 
якому присутній наш обмежений Всесвіт, вказують теорії, засновані на прак-
тичних даних про реліктове випромінювання. Проте, навіть якщо гіперпростір і 
існує, для того, щоб переміщатися в цьому просторі потрібний спеціальний 
стрибковий двигун. 

Та якщо припустити, що стрибковий двигун і існує, для яких цілей він 
слугуватиме? Відповідь проста: для вивчення далеких куточків космосу, 
відкриття нових галактик і світів. Виходячи з теорії часу-простору, досягнен-
ням світлової швидкості ми нічого не зробимо: можливо, астронавти пробудуть 
в дорозі 4-5 років, а ось на Землі пройдуть мільйони років. Тому відкриття та-
ких технологій дадуть нам багато можливостей. У нового двигуна буде багато 
завдань і цілей. Одними з таких будуть екзопланети. 

Екзоплане�та (екстрасо̧нячна плане̧та) — планета, що обертається навколо 
іншої зірки, тобто не належить до Сонячної системи. Ці планети надто малі й 
тьмяні у порівнянні з зірками, а самі зірки знаходяться надто далеко від нас. 
Тому тривалий час завдання виявлення планет поблизу інших зірок було 
невирішеним. Зараз такі планети стали виявляти завдяки вдосконаленим науко-
вим методам, найчастіше на межі їхніх можливостей. 

Станом на початок березня 2011 року астрономи виявили 554 екзопланет у 
448 сонячних системах. Більшість з них є газовими гігантами на зразок Юпітера. 
На таких планетах не можуть розвиватися організми земного типу, а саме можли-
вість життя і населеність екзопланет врешті-решт найбільше цікавить учених. 

Перші спроби відкриття  екстрасонячних планет робили ще на початку 
ХХ сторіччя. Ще у 1916 р. Едуард Барнард виявив красну зірку, яка швидко 
зміщалася на нічному небі відносно інших зірок. Її назвали зіркою Барнарда. 
Але у 1973 р. Джордж Гейтвуд спостерігаючи за цією зіркою не виявив великих 
коливань, тому й масивних планет у неї не може бути. 

Вперше позасонячна планета була знайдена канадцями Б.Кемпбеллом і 
Г.Уолкерм у 1988 р. біля помаранчевого субгиганта Гама Цефея, але підтвер-
джена лише у 2002 р. 

Вперше планети були зареєстровані у нейтронної зірки PSR 1257+12. Їх 
відкрив астроном Алекс Вольцшан у 1991 р. Ці планети були визнані вторин-
ними, тобто такими, які виникли вже після вибуху наднової. 

У 1995 р. астрономи Мішель Майор та Дідьє Квелоц за допомогою над-
точного спектрометра виявили похитування зірки 51 Пегаса з періодом 4,23 діб. 
Планета, що викликає похитування, нагадує Юпітер, але знаходиться у безпо-
середній близькості від світила. У середовищі астрономів планети цього типу 
так і звуться “гарячі юпітери”. 

Зрозуміло, що старання дослідників були спрямовані на пошук планет, 
подібних до Землі. І ось в серпні 2004 р. була виявлена перша така планета, в 
системі зірки µ Жертовника. Планета робить оберт навколо світила за 9,55 діб, 
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відстань до зірки 0,09 а.о., температура на поверхні порядку 900 K. Маса її оці-
нюється приблизно в 14 мас Землі. 

Пошук екзопланет продовжується. На черзі наступні проекти: 
Корот (COROT) — на орбіту виводиться спеціалізований 30-

сантиметровий космічний телескоп, що знімає криві блиску багатьох зірок у 
момент проходження перед ними планет. Запуск відбувся — жовтень 2006 р. 

Кеплер (NASA) — запущений 7 березня 2009 року космічного телескопа 
Шмідта 0.95, здатного одночасно відслідковувати 100 000 зірок. Запуск відбув-
ся 7 березня 2009 р. Планети виявлені приблизно в 6 % зірок, включених у про-
грами пошуків. Їхня частка зростає в міру накопичення даних і вдосконалюван-
ня техніки спостереження. Більшість відкритих екзопланет – це планети-гіганти 
(тому що планети інших типів виявити складніше). Останнім часом відкрито 
також декілька планет з масами порядку маси Нептуна і нижче. 

Для ряду планет отримана оцінка їхнього діаметра, що дозволяє визначи-
ти їхню густину, а також робити припущення щодо наявності масивних ядер, 
що складаються з важких елементів. Європейські астрономи під керівництвом 
Трістана Гійо з Обсерваторії Лазурового узбережжя (Франція), встановили, що 
при порівнянні густини планет із вмістом металів у їхніх зірках є певна кореля-
ція. Планети, сформовані навколо зірок, які є настільки ж багатими металом, як 
наше Сонце, мають маленькі ядра, у той час як планети, зірки яких містять у 
два-три рази більше металів, мають набагато більші ядра. 

Деякі планетні системи 

Назва зорі  
Кількість 

екзопланет  
Відомості про Екзопланети  

51 Пегаса 1 51 Пегаса b або Беллерофонт 

υ Андромеди 4 4 Екзопланети 

55 Рака 5 відкрито більше п'яти екзопланет 

µ Жертовника 4 відкрито 4 Екзопланети 

Глізе 581 6 Глізе 581 b — Глізе 581 g 

Глізе 876 4 Глізе 876 b — Глізе 876 f 

PSR 1257+12 3 відкрито 3 екзопланети 
Відкриття екзопланет дозволило астрономам зробити висновок: планетні 

системи – явище в космосі розповсюджене. Немає загальновизнаної теорії 
утворення планет, але тепер, коли з'явилася можливість підвести статистику, 
ситуація в цій галузі змінюється на краще. Більшість виявлених систем сильно 
відрізняється від сонячної – швидше за все це пояснюється селективністю за-
стосовуваних методів (легше за все виявити короткоперіодичні масивні плане-
ти). У більшості випадків планети, подібні до Землі, сучасними методами в та-
ких планетних системах виявити поки неможливо.  
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ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ВИЗНАЧЕННЯ КІЛЬКОСТІ 

δ-ФЕРИТУ В СТАЛІ AISI 321 МАГНІТОМЕТРИЧНИМ МЕТОДОМ ТА 
ЗА ДОПОМОГОЮ ДІАГРАМИ ШЕФЛЕРА- ДЕ ЛОНГА 

Сучасний етап науки характеризується пильною увагою до визначення 
кількості δ-фериту, у зв’язку з його впливом на механічні та корозійні 
властивості сталі. Об’єктом дослідження була сталь AISI 321 фірми “Thyssen 
Krupp VDM”. Ця сталь з високим процентним вмістом хрому і досить низьким  
вуглецевим може забезпечувати достатньо високу пластичність металу, а легу-
вання її титаном захищає її поверхню від корозії і поліпшує стійкість матеріалу 
в атмосфері. Російський аналог сталі AISI 321 (321H AISI) згідно ГОСТу – 
12Х18Н10Т. Досліджувалося п’ять плавок даної марки, а також іі аналог 
(табл.1). 

Таблиця 1 – Хімічний склад сталей AISI 321(плавки №1..5), 
12Х18Н10Т(плавка №6) 

1 2 3 4 

Вміст основних легувальних елементів, % мас. 
Структурний 
еквівалент, % № 

C N Ni Mn Cr Si Ti Niекв Crекв 
Фази 

Вміст 
 δ-

фази, 
% 

0,035 0,012 
1 

0,047 
9,10 1,66 17,10 0,54 0,32 11,340 18,550 

А+Ф+М 
(Ф≈4%) 

0,156 

0,060 0,011 
2 

0,071 
9,14 1,59 16,43 0,66 0,34 12,065 18,090 

А (Ф-
слід) 

0,438 

0,064 0,012 
3 

0,076 
9,70 1,22 17,43 0,52 0,41 12,590 19,030 

А (Ф-
слід) 

0,403 

0,030 0,013 
4 

0,043 
9,24 1,62 17,41 0,41 0,31 11,340 18,645 

А+Ф+М 
(Ф≈5%) 

0,110 

0,040 0,013 
5 

0,053 
9,10 1,70 17,70 0,49 0,35 11,540 19,135 

А+Ф 
(Ф≈4%) 

0,188 

0,070 — 
6 

0,070 
10,46 1,70 17,97 0,49 0,46 13,410 19,625 

А (Ф-
слід) 

0,015 
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Підвищення кількості δ-фериту поліпшує зварювання сталей, тому її 
кількість повинна бути у визначених межах [1]. Звідси необхідні надійні методи 
контролю фазового складу корозійностійких аустенітних сталей. В даній роботі 
вміст фериту можна оцінити на підставі хімічного складу за допомогою діагра-
ми Шефлера – де Лонга, а також інтегральним фізичним методом ідентифікації 
α-фази [2, с. 241-244]. Положення крапок, що вказують на структуру, підрахо-
вується за їх хімічним складом і формул так званих Сr- і Ni- еквівалентів, які 
відкладені по вісям абсцис і ординат відповідно. Аустенітоутворювальна дія 
порівнюється з нікелем, а феритоутворювальна – з хромом [3, с. 263]. 
Підрахунок Niекв та Crекв (див. табл.) дозволяє отримати крапку на діаграмі 
Шефлера – де Лонга, яка потрапляє в ту або іншу фазову область (рис.). 

 
Рис.1 Діаграма Шефлера – де Лонга 

Процентний вміст кількості δ-фериту визначався за допомогою 
інтегрального фізичного магнітометричного методу (див. табл. к. № 4). 
Порівнюючи результати досліджень (див. табл. к. №3 і №4), можна стверджу-
вати, що магнітометричний метод є більш точним та надійним. Нажаль високої 
точності діаграма Шефлера – де Лонга не забезпечує, так само як і будь-яка 
інша діаграма, що виходить лише з хімічного складу сталі. Вважається, що се-
редня похибка розрахованого за діаграмою Шефлера – де Лонга фазового скла-
ду металу складає ± 4%. Цей факт необхідно враховувати в розрахунках 
кількості δ-фериту. 
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ЕФЕКТИВНІСТЬ ХІМІЧНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ В ФОРМУВАННІ 

ПІЗНАВАЛЬНОГО ІНТЕРЕСУ В УЧНІВ ЗОШ 
Якось відомого фізика Альберта Ейнштейна запитали: «Як робляться 

відкриття?». Ейнштейн відповів: «А так: всі знають, що ось цього неможна. І 
раптом з’являється така людина, яка не знає, що цього неможна. Він і робить 
відкриття». 

Звичайно, це був лише жарт. Але, все ж таки, ймовірно, Ейнштейн 
поміщав в нього великий сенс. Можливо, він натякав в тому числі і на власне 
відкриття більш правильної і точної картини створення світу, викладене ним в 
знаменитій теорії відносності. Можливо, він з пустощів генія висказав серйозну 
думку в жартівливій формі. Справа не в тому, щоб «не знати». Знати треба! А 
справа в тому, щоб «вагатися», не приймати на віру все, чому навчали діди. І 
раптом з'являється людина, яку не зупиняє інерція звичних уявлень. Ось він і 
робить відкриття. 

В наш час дослідження вчених переконливо показали, що можливості 
людей, яких зазвичай називають талановитими, геніальними – не аномалія, а 
норма. Задача полягає лише в тому, щоб розкріпачувати мислення людини, 
підвищити коефіцієнт її корисної дії, нарешті використати ті багаті можливості, 
які дала йому природа, і про існування яких багато хто навіть не здогадується. 
Тому особливо гостро в останні роки постало питання про формування загаль-
них прийомів пізнавальної діяльності. 

Пізнавальний інтерес – вибіркова спрямованість особистості на предмети, 
що оточують дійсність. Ця спрямованість характеризується постійним прагнен-
ням до пізнання, до нових, більш повних та глибоких знань. Систематично 
укріплюючись та розвиваючись, пізнавальний інтерес стає основою позитивно-
го відношення до навчання. Пізнавальний інтерес носить пошуковий характер. 
Під його впливом у людини постійно виникають питання, відповіді на які вона 
сама постійно й активно шукає. При цьому пошукова діяльність школяра 
збільшується, він відчуває емоційний підйом, радість від успіху.  

Пізнавальний інтерес – це один із найважливіших мотивів навчання 
школярів. Під його впливом навчальна робота навіть у самих слабких учнів 
протікає більш продуктивно. 

Пізнавальний інтерес направлений не лише на процес пізнання, але і на 
результат його, а це завжди пов’язано з прагненням до цілі, подоланням 
труднощів, з вольовим напруженням та зусиллям [1, 73-74]. 

Шкільний курс хімії насичений практичними та лабораторними робота-
ми. Але недоліком шкільного курсу хімії є те, що всі вони відірвані від життя. 
Часто діти не розуміють практичного значення виконуваних робіт. 
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Під час вивчення основ хімії як експериментально-теоретичної науки 
особливе місце посідає хімічний експеримент, як засіб отримання конкретних 
уявлень та міцних знань. Хімічний експеримент цінний тим, що учні на 
практиці ознайомлюються з деякими методами науково-хімічних досліджень, є 
ефективним методом формування системи наукових понять та навчання мето-
дам раціонального мислення. Одночасно експеримент – це і джерело знань. На 
основі експерименту учні переконуються, що теорії та гіпотези створюються на 
основі фактів, отриманих дослідним шляхом. 

Експеримент – найважливіший шлях здійснення зв'язку теорії з практи-
кою при навчанні хімії, перетворення знань у переконання. Тому розкриття 
пізнавального значення кожного досліду - основна вимога до хімічного експе-
рименту. 

Метою нашої роботи є дослідження ефективності хімічного експерименту 
у формуванні пізнавального інтересу в учнів. У загальному пізнавальний 
інтерес являє собою вибіркову спрямованість до області пізнання. В 
пізнавальний інтерес також вплетені емоційні прояви: здивування, чекання но-
вого, переживання інтелектуальної радості та успіху. 

Під час проведення експериментів школярі починають логічно мислити і 
міркувати. Рух до істини починається зі здивування, а воно для більшості 
школярів виникає саме в процесі експерименту, коли той, хто проводить 
досліди, ніби чарівник, перетворює одні речовини в інші, спостерігаючи разючі 
зміни в їх властивостях. 

Особливість хімічного експерименту як засобу пізнання полягає в тому, 
що в процесі спостережень і при самостійному виконанні дослідів учні не 
тільки швидше засвоюють знання про властивості речовин, але і вчаться 
підтверджувати знання хімічними дослідами, а також набувають вміння працю-
вати самостійно [2, 47-48 ]. 

З метою виявлення ролі хімічного експерименту в формуванні 
пізнавального інтересу школярів до вивчення хімії, нами було проведено 
дослідження серед учнів 8 класу. Для цього клас був розділений на дві групи: 
експериментальну і контрольну. Важливою умовою поділу стало те, щоб обидві 
групи були рівноцінними за якістю знань учнів (тобто в кожній групі є учні з 
високим, достатнім та низьким рівнем знань). 

З початку навчального року проводяться всі лабораторні та практичні ро-
боти, передбачені навчальною програмою. Протягом навчального року учні 
експериментальної групи власноруч проводили хімічні експерименти, працю-
вали з лабораторним посудом, вели спостереження за зміною речовин під час 
перебігу хімічних реакцій, висували припущення щодо подальших змін. 

Учні контрольної групи в ході навчання пояснення необхідного матеріалу 
отримували лише теоретично і не виконували жодних експериментів.  

При цьому проводилося спостереження за рівнем знань учнів на основі 
поточних та тематичних оцінок , як за об’єктивним показником.  

В якості суб’єктивних показників нами використовувалися анкетування 
учнів методом незакінчених речень і заповнення розроблених анкет, в 
результаті якого виявилося, що в учнів, які працювали в експериментальній 
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групі, з'явилось прагнення до пізнання, до нових, більш повних та глибоких 
знань. А головне, підвищився пізнавальний інтерес, який став основою пози-
тивного відношення до навчання. Учні почали відчувати емоційний підйом, 
радість від успіху. Пізнавальний інтерес має позитивний вплив і на протікання 
психічних процесів – мислення, уяви, пам'яті, уваги, які набувають особливу 
активність і направленість. 

Таким чином, виконання експериментальних досліджень власноруч 
сприяє формуванню пізнавального інтересу учнів, в якому своєрідно 
взаємодіють всі найважливіші прояви особистості. 
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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА КОМП’ЮТЕРНОЇ СИСТЕМИ ПРО-
ГНОЗУ СПЕКТРА БІОЛОГІЧНОЇ АКТИВНОСТІ ХІМІЧНИХ СПОЛУК 

Велика частина існуючих дотепер комп'ютерних методів молекулярного 
моделювання й аналізу зв'язку "структура - активність " застосовується для 
дослідження взаємодії "ліганд – рецептор " (одна молекула - мішень ) і 
оптимізації властивостей базових структур на основі аналізу кількісних 
співвідношень "структура – активність " у рамках одного хімічного класу. В 
інституті біомедичної хімії ім. В.Н. Ореховича була створена комп'ютерна сис-
тема, що дозволяє прогнозувати велику кількість імовірних видів біологічної 
активності речовини на основі її структурної формули з використанням однако-
вого опису хімічної структури й універсального математичного алгоритму 
встановлення залежностей "структура - активність". Спроби створення подібної 
системи неодноразово починалися раніше [2]. Можливості комп'ютерного про-
гнозування біологічної активності речовин на основі їхніх структурних формул 
вивчалися в рамках Державної системи реєстрації всіх знову синтезованих у 
СРСР хімічних сполук протягом  багатьох років [3], що забезпечило базу для 
створення такої комп'ютерної системи в майбутньому . 

Була запропонована концепція спектра біологічної активності, що 
представляє собою сукупність усіх властивій речовині видів біологічної 
активності . 

Біологічна активність розглядається при цьому як внутрішня властивість 
речовини , що залежить тільки від її структури . Кожна з "компонентів " спек-
тра біологічної активності конкретної речовини може бути виявлена при цілком 
визначених умовах експерименту, що розрізняються для різних видів 
активності , а їхня кількісна характеристика істотно залежить від конкретних 
умов експерименту . 
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На основі даної концепції була розроблена і комп'ютерна система PASS 
(Predіctіon of Actіvіty Spectra for Substances), що прогнозує по структурній 
формулі хімічної речовини 763 видів біологічної активності , що включають 
основні і побічні фармакологічні ефекти, механізми дії, мутагенність, 
канцерогенність, тератогенність і ембріотоксичність. Робота системи PASS за-
снована на аналізі залежностей "структура – активність" для речовин з 
навчальної вибірки, що містить більш 35000 різноманітних біологічно активних 
речовин (субстанції відомих лікарських препаратів і фармакологічно активні 
сполуки ). Навчальна вибірка постійно поповнюється новими даними про 
біологічно активні речовини, що відбираються як з публікацій у науково - 
технічній літературі, так і з численних баз даних [4], включаючи не 
опубліковану в наукових журналах "сіру " інформацію. 

Біологічна активність описується в системі PASS якісним образом 
(наявність /відсутність ), що пояснює в тому числі і необхідність використання 
інформації з різних джерел при формуванні навчальної вибірки. Для представ-
лення хімічної структури в PASS були розроблені оригінальні дескриптори, 
називані "багаторівневі околиці атомів " (Multіlevel Neіghbourhoods of Atoms, 
MNA). Було показано , що MNA дескриптори мають універсальний характер і з 
досить гарною точністю описують різноманітні залежності "структура – 
властивість ". Використовуваний у системі PASS математичний підхід був 
відібраний шляхом цілеспрямованого пошуку і порівняння ефективності для 
рішення подібних задач біля ста різних методів. 

Даний алгоритм забезпечує одержання стійких у статистичному змісті за-
лежностей "структура - активність " і відповідно результатів прогнозу . 

Це вкрай важливо, оскільки включені в навчальну вибірку дані завжди 
мають неповноту як у змісті охоплення всіх хімічних класів речовин, що мають 
конкретну активність, так і у відношенні вивченості кожної окремої речовини 
на всі можливі види активності . Якість прогнозу оцінюється в умовах ковзного 
контролю з виключенням по одному . При цьому з навчальної вибірки по черзі 
віддаляється одна речовина і для нього робиться прогноз на основі аналізу  час-
тини навчальної вибірки, що залишилася . 

Результат порівнюється з відомими експериментальними даними . Про-
цедура повторюється для ~ 35000 речовин навчальної вибірки і розраховується 
точність прогнозу , які усередненні по всім речовинам і всім 565 видам 
активності . Виявилося, що середня точність прогнозу складає близько 85%, що 
цілком достатньо для практичного застосування системи PASS з метою прогно-
зу спектра біологічної активності нових речовин (очікувана середня точність 
прогнозу при випадковому угадуванні одного з 500 видів активності складає 
лише близько 0,2%). Результати прогнозу видаються користувачу у виді списку 
назв імовірних видів активності з розрахунковими оцінками імовірностей 
наявності (Pa) і відсутності кожної активності (Pі), що мають значення від 0 до 
1. Оскільки ці імовірності розраховуються незалежно , їхня сума не дорівнює 
одиниці . 
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Сполука 1. 2-метил-6-бром-4-S-хінолін 

N

Br

SH

CH3

C10H8BrNS
Exact Mass: 252,96

Mol. Wt.: 254,15
C  47,26; H  3,17; Br  31,44; N  5,51; S  12,62  

Біологічна дія сполуки  1 

Nп/п Pa Pi Вид активності 
1 0,971 0,003 Антиоксидантна 

2 0,877 0,002 Антагоніст гліцинового участка рецептора NMDA 
3 0,779 0,007 Діуретична 

4 0,753 0,004 Антагоніст NMDA рецептора 
5 0,639 0,005 Антагоніст рецептора глутаміновой кислоти 
6 0,632 0,008 Лікування Renal захворювання 

7 0,628 0,029 Збільшення ЛПВП 

8 0,599 0,015 Лікування неврологічних розладів 
9 0,602 0,024 Антагоніст інтерлейкінів 

10 0,589 0,014 Антисиптична 
11 0,596 0,097 Аритмогенік 

12 0,546 0,054 Лікування атеросклерозу 
13 0,501 0,026 Інгібітор циклази 2,3-оксисквален-ланостерол 
14 0,496 0,050 Судиннорозширювальний засіб, коронарна 

15 0,456 0,015 Антогоніст аденозинового рецептора А3 
16 0,479 0,044 Противовірусна (грипп) 

17 0,479 0,046 Антиневрогенна біль 
18 0,476 0,058 Спермацидна 

19 0,411 0,007 Антиуремична 
20 0,439 0,092 Антитоксина 

Порівняння комп'ютерного пророкування біологічної активності з оцін-
ками експертів (фахівців в області медичної хімії і фармакології ) показало , що 
комп'ютерна система забезпечує більш ніж у 3 рази точний прогноз при істотно 
меншому числі відмовлень від прогнозу . При використанні системи PASS для 
систематичного дослідження біологічної активності речовин економічна 
ефективність перевищує 500%. Експеримент по тестуванню комп'ютерної сис-
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теми PASS "наосліп " на гетерогенній вибірці, що включає 118 речовин різних 
хімічних класів, що мають 58 видів біологічної активності, у якому брали 
участь дев'ять учених з восьми країн (Росія, Україна, Білорусія, 
Великобританія, Бельгія, Італія, Греція, Португалія), показав, що середня 
точність прогнозу склала 82,6%. Показано також, що середня точність прогнозу 
мутагенності і канцерогенності досить висока для "відсівання " речовин, що 
потенційно володіють цими небезпечними видами активності, на ранніх стадіях 
дослідження [1]. 

Для розширення можливостей застосування системи PASS реалізована 
можливість прогнозу спектра біологічної активності речовин через Інтернет [5]. 
Використовуючи стандартні браузери Nеtscape чи Іnternet Explorer, користувач 
може послати на сайт структурну формулу речовини, представлену у виді mol-
файлу, і автоматично одержати на дисплеї свого комп'ютера прогноз найбільш 
ймовірних для даної хімічної сполуки видів біологічної активності. Сотні вче-
них з Росії, України, Латвії, США, Німеччини, Великобританії, Франції, 
Бразилії і ряду інших країн одержали через Інтернет + система PASS прогноз 
біологічної активності для декількох тисяч речовин. Ця система не має (і, 
швидше за все , не буде мати найближчим часом) закордонних аналогів.  

Оскільки прогнозовані спектри біологічної активності містять оцінки 
імовірностей основних і побічних фармакологічних ефектів, механізмів дії 
мутагенності, канцерогенності, тератогенності і ембріотоксичності, то вибір 
найбільш перспективних речовин з числа доступних зразків хімічних сполук 
можна здійснювати на основі складних критеріїв. В увагу приймається як 
наявність необхідних видів активності і механізмів дії, так і відсутність неба-
жаних побічних ефектів і токсичності . При цьому задачі пошуку базової струк-
тури , що володіє необхідними властивостями, та оптимізації її з погляду  зни-
ження побічних і токсичних ефектів (звичайно розв'язувані послідовно) будуть 
зважуватися одночасно. Більш того, алгоритм, який використовується в PASS 
може бути успішно застосовані для дискримінації так званих "лікарсько - 
подібних" (drug-lіke) і "нелікарсько – подібних" (drug-unlіke) речовин, що 
дозволяє в майбутньому розширити область застосування системи, яка б 
"відфільтровувала" уже на ранніх стадіях дослідження хімічні сполуки, 
імовірність яких стати ліками порівняно невеликі. 
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СУЧАСНИЙ ЛАНДШАФТНИЙ ДИЗАЙН ПРИШКІЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 
КОЛЕГІУМУ «ЕЛІНТ» М. ЗАПОРІЖЖЯ 

Традиційно склалося так, що школа – це не лише навчальні класи, 
кабінети, коридори та зали, а це й шкільне подвір'я, яке має свою структуру, що 
забезпечує реалізацію необхідних функцій. Серед них: освітньо - пізнавальна; 
фізичного, екологічного та естетичного виховання; відпочинкова та госпо-
дарська. Отже ландшафтно – просторова структура території загальноосвітньої 
школи безпосередньо пов'язана з функціональними завданнями, які вирішує 
навчальний заклад.  

Враховуючи вище зазначене, ми пропонуємо своє бачення сучасного 
ландшафтного дизайну території колегіуму «Елінт» у місті Запоріжжя. Для за-
безпечення функцій «школа нового типу» у нашому випадку було демонтовано 
14 дерев, які мали не естетичний вигляд. Більшість дерев – тополя, горобина, 
клени, липи та розарій були підрізані і зараз мають привабливий вигляд. 
Вздовж заднього фасаду школи проходить автомобільна траса і тому її 
відгородили щільним зеленим бар'єром – посадками тополі та бузку потім 
гортензій та канн, які розташовані на газоні. Повітря, що проходить між зеле-
ними насадженнями очищується від пилу, зменшує швидкість повітряного по-
току та шум [1].  

Перед школою знаходиться сквер. Нами було проведено прорідження де-
ревних насаджень щоб відкрити вид на панораму школи і збільшити аерацію 
простору подвір'я так як загущеність озеленених ділянок рослинами, 
відсутність відкритих газонних ділянок різко порушують аераційний режим 
території, викликають застій повітря, накопичення вихлопних газів, що 
стікають під крони дерев. Наявність відкритих газонних ділянок у поєднанні з 
майданчиками створює умови вертикальних струмів повітря - виносу газів за 
межі забудови , таким чином поліпшується мікроклімат території [2]. 

При засадженні клумб враховувалась безперервність цвітіння рослин. 
Так, на початку весни висаджувались цибулинні рослини (тюльпани, 
первоцвіти нарциси, гіацинти). Після закінчення цвітіння цих рослин, висаджу-
вали чорнобривці та бальзаміни. На інших клумбах висаджували однорічні рос-
лини з різними періодами вегетації: гладіолуси, ехінацею, айстри, цинерарію 
морську та ін.. 

Велику площу шкільного подвір'я займають спортивні майданчики, по 
периметру обсаджені самшитом. Від жилих будинків подвір'я школи було 
відгороджено лінійними насадженнями клена звичайного, який влітку має яск-
раво-зелене забарвлення, а восени змінює його на золотистий колір. З наявних 
чагарників та багаторічних рослин було сформовано пейзажні композиції. У 
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колегіумі зібрано велику колекцію багаторічних квітів та ґрунтопокривних рос-
лин, для їх розмноження на території виділено ділянку для шкілки [3]. 

 
Генеральний план ділянки колегіуму «Елінт» 

 

 
 
1.Приміщення школи   2. Теплиця  
3.Баскетбольний майданчик    4. Футбольне поле 
5. Майданчик для тенісу   6. Автостоянка 
7. Клумба      8. Внутрішній дворик 
9 – 15. Клумби     16. Жива огорожа 
17. Вхід      18. Ворота 
19. Огорожа     20. Живий бар'єр 
21 – 22. Клумба 
В центрі шкільного подвір'я знаходиться композиція з шести клумб, кож-

ну з яких засаджено згідно з певною тематикою: лугова рослинність, пряні рос-
лини, лікарські трави, городні рослини, альпійські рослини та сукуленти. 
Гадаємо, що ця композиція може бути використана під час практичних та лабо-
раторних робіт на уроках біології у старших класах, та уроках природознавства 
у молодших і відігравати позитивну роль у естетичному вихованні учнів.  

Сучасний ландшафт пришкільної ділянки неможливо уявити без 
елементів малої архітектурної форми. На всій території колегіуму розміщено 
дерев'яні лавочки у формі різних тварин, невеликі ліхтарики, різні декоративні 
огорожі, фонтан, доріжки вислані різнокольоровим декоративним покриттям. 
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Таким чином, на даному прикладі продемонстровано озеленення сучасно-
го навчального закладу.  
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ТОПОЛЯ ЧОРНА В ЛІСАХ УКРАЇНИ 
Тополя чорна (Populus nigra) широко поширена в лісових масивах і наса-

дженнях України. Особливо вона трапляється в північних областях України. 
Тополя містить багато біологічних речовин. Природні біологічно активні речо-
вини тополі можуть стати діючим засобом направленої регуляції процесів 
життєдіяльності, збереження здоров'я, високого рівня працездатності і 
збільшення тривалості життя. Ці проблеми посіли чільне місце в наукових про-
гнозах в галузі біології та медицини. Широке та розумне засвоєння біологічно 
активних речовин означає реальне поглиблення біологічного взаємозв'язку лю-
дини й біосфери. 

Позитивна дія природних ліків пояснюється тим, що біологічно активні 
речовини рослинної клітини мають багато спільного в будові з речовинами клі-
тин тварин і людини. Тому вони краще засвоюються і легко піддаються біохі-
мічному руйнуванню в макроорганізмі. Поєднання в рослинах різноманітної кі-
лькості головних та супутніх біологічно активних речовин забезпечує комплек-
сне лікування. Одним зважливих напрямків сучасної медицини є профілактика 
та лікування хронічних хвороб, відсоток яких зростає. Тому цьому аспекті осо-
бливо підвищується роль фітопрепаратів.Фітотерапія, як один з важливіших 
методів біотерапії, характеризується екологічною безпекою та фізіологічною 
адекватністю. 

Актуальність теми. Проблема поповнення арсеналу лікарських препаратів 
рослинного походження залишається й досі актуальною, оскільки попит на них 
задовольняється лише на 50%. Чільні місця з огляду на актуальність належать 
питанням раціонального та комплексного використання відомих лікарських 
рослин, а також пошуку нових джерел природних сполук, здатних розширити 
номенклатуру офіційних лікарських сполук та лікарської сировини. 

Рослини роду Тополя здавна використовувалися народною та науковою 
медициною в якості протизапальних, антимікробних і кровоспинних засобів. 

Мета та задачі досліджень. Вивчення видів роду тополі, особливо тополі 
чорної, з метою виявлення додаткових джерел лікарської сировини та біологіч-
но-активних комплексів, встановлення зв'язку між анатомічною будовою, хімі-
чним складом. 
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Ботанічна характеристика тополі чорної. Тополя чорна, або осокір – Рopu-
lus nigra L велике дерево, висотою до 30 – 40м, з  могутньою, широкою, гілляс-
тою кроною і циліндричним стовбуром, кора якого спочатку гладка, сіро-
попеляста, пізніше темніша чорніюча, глибоко потріскана. Листки довго чере-
шкові, ромбічні або трикутні, голі, по краю дрібнопильчасті. Пластинка при ос-
нові широко клиноподібна, на верхівці витягнута в довгий зубчик, темно-зелена 
зверху і дещо світліша знизу, ароматна. Квітки зібрані у повислі сережки. Жі-
ночі квітки з келихоподібною оцвітиною, з відігнутими при квітковими лусоч-
ками і численними, з короткими нитками, тичинками. У чоловічих квіток оцві-
тина у вигляді пластинки має від 8 до 45 тичинок з пурпуровими пиляками. 

        Тополя чорна, або Осокір – Populus nigra L. Рослина часто зустріча-
ється в безлісих районах Східної Європи, Північного Кавказу і Середньої Азії. 
Поширена тополя чорна також в лісах Західного Сибіру, досягає до 700 метрів 
на рівнем моря. На території України росте в річкових долинах (частіше в при-
русловій заплаві), по берегах озер, на вологих пісках. Широко культивується на 
Україні. 

Хімічний склад Populus nigra L. Лікарське значення мають кора, бруньки 
та листя рослин роду Populus L., які за літературними даними містять вуглево-
ди, азотисті речовини, фенологлікозиди, похідні бензойної та коричної кислот, 
флавоноїди, дубильні речовини, органічні кислоти, вітаміни, терпеноїди, ефірну 
олію, простагландини. 

Застосування в народному господарстві. Тополі широко застосовують для 
озеленення промислових районів і населених пунктів, обсадження доріг і водо-
ймищ, закріплення схилів ярів і берегів річок. Тополя на вулицях міст дає не 
лише тінь і прохолоду в літню спеку, а й виділяє фітонциди. За здатністю очи-
щати повітря від мікроорганізмів тополя, зокрема пірамідальна, займає одне з 
перших місць серед деревних порід нашої країни. Тополеві насадження вздовж 
каналів перехоплюють і випаровують інфільтраційні води і не допускають за-
болочування прилеглих полів. В лісових культурах тополі – джерела ділової 
деревини. Всі види тополі відіграють величезну екологічну роль. Високі дерева 
з розлогою і густою кроною – чудовий бар’єр на шляху потоків повітря, які не-
суть пил, кіптяву і газоподібні відходи виробництва. Тополя не боїться диму, 
вихлопних газів, хімічних сполук, які потрапляють у повітря. Вона відмінно 
почуває себе навіть на території промислових підприємств. 

Деревина тополь використовується як будівельний матеріал: для виготов-
лення різних столярних і токарних виробів, стовпів, шпал, домашнього начин-
ня, дранки, тари, пакувальної стружки. Деревина осики насінного походження 
біла, позбавлена ядра, м’яка, еластична, легко колеться і ріжеться. Суха дереви-
на має значну міцність, стійкість до гнилі. Її використовують в целюлозно-
паперовой і сірникової промисловості, для виготовлення фанери, формувальних 
моделей в ливарному виробництві, бочок, тріски (дранки), покрівельного мате-
ріалу. З деревини осики робили леміш – особливої форми дощечки, які застосо-
вували в російській дерев’яній архітектурі для покриття церковних куполів, 
особливо часто в лісових районах Росії (ансамбль Кіжи та інші); сьогодні леміш 
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використовують в реставраційних роботах. Гра світла і тіні на старому лемеші 
додає цим покриттям сріблястий відблиск. Деревина осики вегетативного похо-
дження, як правило, уражена стовбурною гниллю. Дрова з тополі тремтячої го-
рять швидко і довгим полум’ям, не коптять і тому знаходять застосування в 
гончарному виробництві і при випаленні цегли. З деревини і кори осики отри-
мують дьоготь, оцет і дубильні речовини для дублення шкір. З кори добувають 
жовту фарбу для фарбування тканин, а золу кори використовують для відбілю-
вання полотна. Листя осики і молоді пагони йдуть на корм худобі, особливо ві-
вцям. Вони охоче з’їдається  великою і дрібною рогатою худобою, кіньми, оле-
нями. Для лосів осика, є одним з основних кормів. Молодими, свіжозрубаними 
гілками осики перекладають стоги сіна, що дає йому приємний аромат, і сіно 
краще з’їдаються худобою. Вчені Алтайського державного університету запро-
понували одержувати азотовмісні добрива пролонгованої дії шляхом окиснення 
деревини тополі тремтячої. Луб’яні волокна тополь в Північній Америці вико-
ристовують для кустарного виготовлення деревної шерсті, шнурів, матів, сан-
даль. Також застосовують для дублення шкір. Крім того, листя тополь викорис-
товують в народному господарстві для отримання жовтої і зеленої фарб для 
тканин. Тополя чорна добрий пилконос, який виділяє багато пилку, а також 
клею. Бджоли використовують їх для розвитку сімей ранньою весною. Крім 
цього виду, хорошими пилконосами є тополя біла та осика. 

Матеріали і методики дослідження. Дослідження якісного складу біологі-
чно активних речовин (БАР) рослин роду Populus L. Першим етапом роботи 
було попереднє фотохімічне вивчення досліджуваних рослин роду тополя на 
вміст різних класів природних сполук, для чого готували екстракти з повітряно-
сухої подрібненої сировини. При фракцію ванні враховували різну розчинність 
речовин у розчинниках з полярністю, що збільшується. 

За допомогою хімічних реакцій ідентифікації і методів хроматографічно-
го аналізу підтверджували наявність тих або інших груп природних сполук. 

100г подрібненої сировини вичерпно екстрагували хлороформом в апара-
ті Сокслета. Отримані хлороформні екстракти концентрували до повного вида-
лення екстрагенту і використовували для подальшого дослідження. Згущені лі-
пофільні екстракти піддавали хроматографічному дослідженню на наявність та 
якісний вміст хлорофілів, каротиноїдів, кумаринів, фосфоліпідів, стероїдів. 

Знежирену сировину сушили до видалення залишку  хлороформу і тричі 
екстрагували у колбі з відповідним екстрагентом (гаряча вода або 70% етанол) і 
співвідношенні сировина – екстрагент 1:10, при нагріванні на киплячому водя-
ному огрівнику протягом 30 хвилин. Отримані екстракти об’єднували. 

Водні екстракті послідовно обробляли органічними розчинниками з по-
лярністю, що  збільшується (етилацетатом, етилацитатно-спиртовими сумішами 
та н-бутиловим спиртом). Отримані витяжки випарювали у вакуумі до густого 
залишку і визначали наявність флаваноїдних агліконів і мінозидів (у етилацита-
тній фракції); флаваноїдних глікозидів (у бутанольній фракції); похідних гідро-
ксикоричних кислот. 

Прості   феноли   та   їх   глікозиди.   У   водних   екстрактах   з   рослин 
представників роду тополя були виявлені методами ПX в різних системах роз-
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чинників: 2% розчин оцтової кислоти; 15% розчин оцтової кислоти, з подаль-
шою обробкою хроматограм реактивами: В, С речовини, які були віднесені до 
простих фенолів. 

Похідні   бензойної   кислоти.   Присутність   даної   групи   речовин  ви-
значали якісними реакціями. При додаванні до розчину водного залишку 2% 
розчину хлориду окисного заліза утворювалося синє забарвлення, а з 5% розчи-
ном лугу – червоно-фіолетове, яке змінювалося до жовтого, що дозволило пе-
редбачити наявність у водній фракції речовини з галоїльним угрупуванням. 
Крім того, ми використовували ПХ у системах розчинників: 2% кислота оцтова 
та н-бутанол-кислота оцтова -вода (4:1:2) з подальшою обробкою хроматограм 
специфічними реагентами (В, С, Е). На основі проведених досліджень встанов-
лена наявність похідних бензойної кислоти. 

Похідні гідроксикоричної кислоти. Для виявлення даної групи сполук ви-
користовували етилацетатні, бутанольні, етилацетатно-спиртові фракції і вод-
ний залишок. При двомірному хроматографуванні фракцій на папері в системах 
розчинників: 2% розчин кислоти оцтової: 15% розчин кислоти оцтової з пода-
льшою обробкою хроматограм реактивами (А, В,) в усіх органах, що досліджу-
валися, виявили більш як 6 речовин з фіолетовою та блахитною флуоресценцією 
в УФ-світлі, що посилювалася чи змінювалась на блакитно-зелену при обробці 
хроматограм  парами аміаку. Вони віднесені до похідних гідроксикоричної кис-
лоти. Виявлено, що в корі та листі тополі тремтячої містяться – не менш ніж 
шість речовин. Найбільш багаті гідроксикоричними кислотами бутанольні та 
етилацетатно-спиртові фракції вегетативних органів досліджуваних рослин. 

Висновки 
1. Проведено комплексне дослідження трьох рослин тополя. Якісними реакція-
ми і хроматографічними методами аналізу встановлена наявність різних груп 
біологічно активних сполук: простих фенолів, дубильних речовин, гідроксико-
ричних кислот, флавоноїдів, кумаринів, сапонінів, амінокислот, хлорофілів, ка-
ротиноїдів, токоферолів та визначено їх кількісний вміст. 
2. Проведено дослідження динаміки накопичення флавоноїдів, дубильних речо-
вин та гідроксикоричних кислот у листях та корі Populus nigra. 

Аналіз даних показав ,що на протязі вегетаційного періоду вміст феноль-
них сполук у листях та корі Populus nigra L. коливався, але залишався на доста-
тньо високому рівні. 
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ЕКСПРЕС-ТЕСТУВАННЯ ВМІСТУСОЛІ У ТВЕРДИХ  

СИРАХГАЛЬВАНОМЕТРИЧНИМ МЕТОДОМ 
Одним із важливих етапів виробництва сирів є їх посол. Сіль покращує 

органолептичні показники продукту, регулює мікробіологічні, біохімічні та 
фізичні процеси при дозріванні сирів, в тому числі сприяє формуванню 
консистеції, малюнку, корки і т.п. Вміст солі в сирах становить 1.5 – 3% в 
залежності від виду сиру [1]. Надлишок солі, як і її недостатній вміст, впливає 
не тільки на споживацьку якість сиру, але й є потенційнонебезпечним фактором 
для здоров'я людей, які змушені дотримуватись дієти з обмеженим вмістом солі 
(при порушенні водно-сольового обміну, гіпертонії, аліментарному ожирінні) 
[2]. 

В зв'язку з цим актуальною проблемою є розробка надійного доступного 
експрес-методу тестування вмісту солі у сирах, що не потребує лабораторних 
умов аналізу, дорогих реактивів і обладнання. В основі розробленого методу 
експрес-тестування лежить явище генерування ЕРС при контакті двох 
електродів з різними стандартними потенціалами з електролітичним середови-
щем. Вимір ЕРС відбувається безпосередньо в сирі шляхом введення в головку 
сиру двох голок-електродів гальванічного зонду. Про кількісний вміст солі в 
данному зразку сиру судим шляхом порівняння величини ЕРС зі значенням 
ЕРС еталону, в якому попередньо концентрацію солі визначали стандартним 
аргенометричним методом згідно ДСТУ 3627-81 [3, 4]. 

За результатами досліджень були зроблені наступні висновки: 
- Теоретично обгрунтована та експериментально підтверджена можли-

вість використання явища генерування ЕРС при контакті двох електродів з еле-
ктролітичним середовищем  для експрес-тестування вмісту солі у твердих си-
рах. 

- Порівняння результатів визначення вмісту солі в сирах, одержаних 
стандартним аргентометричним методом та розробленим нами методом, вказує 
на можливість використання останнього як індікаторного  експрес-методу. 

- Позитивним аспектом розробки є загальнодоступність реалізації та ни-
зька вартість апаратурного оформлення, відсутність необхідності використання 
зовнішних джерел живлення та експресність одержаних результатів контролю 
вмісту солі. 

- За результатами дослідження готується матеріал для оформлення заяв-
ки на видачу патента.  

Попередній аналіз літературних джерел аналогів не виявив. 
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ЗМІНИ МОРФОЛОГІЇ ЛИЧИНОК CULEX P. РIPIENS ПІД ДІЄЮ 

АНТРОПОГЕННОГО ТИСКУ НА БІОТОПИ ЇХ РОЗВИТКУ У ЗОНІ 
ВПЛИВУ ВЕРХІВ’Я КАХОВСЬКОГО ВОДОСХОВИЩА 

На ІХ Міжнародному ентомологічному конгресі, який відбувся у Голлан-
дії в 1953 році, було сформульовано довгострокову міжнародну програму ви-
вчення комарів комплексу Culex pipiens. Одним із її пунктів було вивчення 
морфологічних ознак цих комарів [1-3]. В останні роки англійськими дослідни-
ками було доведено, що саме гібридна форма Culex pipiens є специфічним пе-
реносником вірусу Західного Нілу, тому дуже актуально знати ареал поширен-
ня цієї форми. Розроблена ними сучасна діагностика виду у ПЛР (полімеразній 
ланцюговій реакції) дуже дорога, тому необхідна попередня морфологічна ха-
рактеристики форм на певних територіях [4-6]. Крім того, вивчення змін мор-
фологічних показників під впливом оточуючого середовища в різних географі-
чних зонах є необхідним етапом для формування уявлення про стан природних 
популяцій. Це може вважатись екологічним підґрунтям довгострокового моні-
торингу стану певних екосистем [7-8]. 

Метою роботи було вивчити морофологію личинок ІУ стадії розвитку 
кровосисних комарів комплексу Culex pipiens у зоні впливу верхів’я Каховсько-
го водосховища. Для цього необхідно було вирішити наступні завдання: вста-
новити, які форми комарів розвиваються у зоні впливу верхів’я Каховського 
водосховища., визначити, які морфологічні параметри зазнали змін за останні 
п’ятдесят  років., дати аналіз сучасному  морфологічному стану популяцій 
Culex p. pipiens. 

Морфологія преімагінальних фаз розвитку була вивчена на 364 препара-
тах личинок. Матеріалом для дослідження були личинки IV стадії розвитку 
Culex pipiens, відібрані у 1977 році В.О. Гоженком, а також відібрані Н.В. Во-
роновою  у 1997 році та самостійно упродовж 2010 року. У личинок досліджу-
вали такі параметри: довжина і ширина голови, довжина і ширина сифону, си-
фональний індекс, кількість зубців на гребені сифону, кількість лусочок щітки і 
довжина вусика. Морфологічні показники вимірювались окуляр-мікрометром 
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під бінокулярною лупою, а підрахунок кількості зубців і лусочок – під мікро-
скопом зі збільшенням 80. Статистична обробка лінійних і меристичних ознак 
проведена на ПК (пакет Exel -6) [9-11].  

Для найбільш достовірного визначення видів кровосисних комарів вико-
ристовують личинок IV стадії. Личинки Culex pipiens середніх, інколи великих 
розмірів, сіро-жовтого кольору з жовтою або світло-коричневою головою і си-
фоном. У визначниках відсутні абсолютні величини розмірів голови, але 
відомо, що її ширина в 1,3 рази більша за довжину. У 1977 році спостерігалося 
приблизно таке ж відношення цих показників для самиць і самців (1,378 і 1,306 
відповідно). В останні роки у самиць це відношення зменшилось до 1,19–1,266, 
а у самців діапазон розширився і складав у 1997 році – 1,44, а в 2010–1,17. Для 
самиць спостерігається постійна тенденція до збільшення розмірів довжини го-
лови при стабілізації її ширини. У самців також відмічається тенденція до збі-
льшення довжини голови, а в змінах ширини певні тенденції відсутні, що і по-
яснює збільшення варіативності цієї ознаки.  

Довжина вусика становить 0,6 – 0,7 довжини голови. Полігон розподілу 
особин за абсолютними розмірами довжини вусика показує наявність однакової 
тенденції до збільшення у самців, а у самиць до зменшення, цього показника і 
зменшенням його варіативності.  

Щітка складається із 30–55 тісно розташованих півколом видовжених лу-
сочок, мінливих за величиною, які не мають головного шипа, а несуть по краях 
і на верхньому кінці ряд шипиків. У 1977 і 1997 роках абсолютна кількість лу-
сочок входила у наведений діапазон, а в 2010 році їх кількість у самців значно 
зменшилась. У самиць спостерігається тенденція до зменшення кількості лусо-
чок, а у самців через негативний ексцес намітився дизруптивний відбір за цією 
ознакою. 

 Сифон має мінливу довжину (індекс складає 4,0 – 6,5) і форму: від май-
же прямої трубки, яка найбільш розширена в основі, до трохи зігнутої, більш 
широкої у середній третині. У 1977 році сифональний індекс був близьким до 
верхньої межі наведеного діапазону, а в останні роки у самців наближається до 
нижньої. Полігон розподілу особин за цією ознакою  підтверджує відмічену те-
нденцію (як у самиць, так і у самців останні два роки спостерігається позитивна 
асиметрія).  

Гребінь займає приблизно 1/5 – 1/4 довжини сифону і складається з 9 – 18 
близько розташованих зубців, з яких 1 – 3 наближених до основи є рудимен-
тарними. Кількість зубців гребеня за всі роки дослідження входила у наведений 
діапазон. В наш час для особин обох статей відмічена спільна тенденція до 
зменшення кількості зубців. У самиць найбільш варіативними були такі ознаки, 
як кількість лусочок щітки і зубців гребеня, але в останні роки намітилась тен-
денція до стабілізації і цих ознак. У самців найбільша варіативність спостеріга-
лась також за цими показниками (особливо в 1997 році). Крім того, значна варі-
ативність була характерна для довжини голови. 

Кореляційний аналіз між ознаками личинок ІУ стадії розвитку показав, 
що у 1977 році сифональний індекс у більшому ступені залежить від ширини, 
ніж від довжини сифона як у самців, так і у самиць. Крім того, у самиць спосте-
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рігається негативна кореляція середньої сили між довжиною вусика та шири-
ною сифону. У 1997 році у самців величина сифонального індексу теж обумов-
лена шириною сифону. У самиць нами відмічено більше кореляційних залеж-
ностей. Зберігається, як і у 1977 році, залежність сифонального індексу від ши-
рини сифону, довжини вусика та від ширини сифону. Крім того, відмічено си-
льну залежність між шириною голови та шириною сифону і кількістю лусочок 
щітки. У 2010 році у особин двох статей зберігається залежність величини си-
фонального індексу від ширини сифона. У самиць стабілізується залежність ве-
личини сифонального індексу від довжини сифону, а у самців з’являється коре-
ляція середньої сили між цими ознаками. У самців кореляційна залежність се-
редньої сили зафіксована між шириною голови та шириною сифону, сифональ-
ним індексом і шириною голови. У самиць кореляційна залежність середньої 
сили відмічена між шириною голови і довжиною сифону та кількістю лусочок 
щітки, довжиною вусика та сифональним індексом. 

Значна різноманітність природних популяцій С. pipiens обумовлена сим-
патричним існуванням двох форм – автогенної (molestus) і неавтогенної 
(pipiens). За літературними даними сифональний індекс використовується для 
ідентифікації двох форм Cx. pipiens на популяційному рівні. Автогенну форму 
(molestus) характеризує середній індекс 4,4 і менше, а неавтогенну – 4,8 і біль-
ше. Популяції з проміжним індексом потребують спеціального біологічного до-
слідження. 

Якщо в 1977 році досліджувану популяцію можна було ідентифікувати як 
Culex pipiens pipiens, то за останні роки популяції цих комах займають проміж-
не положення і наближаються до автогенної форми “molestus”. Недивлячись на 
існування популяцій з проміжними морфологічними ознаками і в теперішній 
час, спостерігається їх відносна стабільність. На наш погляд, деяке зменшення 
варіативності окремих ознак можна пояснити тривалим існуванням цього масо-
вого виду на зазначеній території.  

Таким чином, в результаті наших досліджень можна зробити наступні ви-
сновки: 

1. У личинок ІУ стадії розвитку кровосисних комарів Culex p. pipiens 
зони впливу верхів’я Каховського водосховища відбулись певні зміни морфо-
логії, які пов’язані з прискоренням сукцесійних процесів у водоймах та з поси-
ленням антропогенного тиску на біотопи розвитку цих комах. 

2. У самиць найбільш варіативними були такі ознаки, як кількість лу-
сочок щітки і зубців гребеня, але в останні роки намітилась тенденція до стабі-
лізації і цих ознак.  

3. У самців найбільша варіативність спостерігалась також за цими по-
казниками (особливо в 1997 році). Крім того, значна варіативність була харак-
терна для ширини сифона і довжини голови. 

4. Найбільша кореляційна залежність у личинок ІУ стадії розвитку 
Culex pipiens виявлена між шириною сифону і величиною сифонального індек-
су, але в останні роки стабілізується залежність величини сифонального індексу 
і від довжини сифону. У самиць морфологічні ознаки корелюють  значно біль-
ше між собою, ніж у самців. 
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5. Якщо в 1977 році досліджувану популяцію можна було ідентифіку-
вати як Culex p. pipiens, то за останні роки популяції цих комах займають про-
міжне положення і наближаються до автогенної форми “molestus”. 

Література 
1. Клауснитцер Б. Экология городской фауны / Б. Клауснитцер. – М.: 

Мир, 1990. – 246 с. 
2. Кухарчук Л.П. Кровососущие комары (Diptera, Culicidae) Сибири. Си-

стематика / Л.П. Кухарчук. – Новосибирск: Наука, 1980. – 232 с. 
3. Дайтер А.Б. Природно-очаговые инфекции в урбанизированных ланд-

шафтах / А.Б. Дайтер // Паразитология. – 1985. – Т. ХІХ. – С. 169 – 176. 
4. Дворецкий Л.И. Лихорадки неясного генезиса в клинике внутренних 

болезней / Л.И. Дворецкий. – М.: Ньюдиамед, 1997. – 45 с. 
5. Шевченко А.К. Фауна и распространение кровососущих комаров рода 

Culex L. (Diptera, Culicidae) на Украине / А.К. Шевченко, В.А. Гоженко, Л.М. 
Титова // МППБ. – 1984. – № 3. – С. 61 – 66. 

6. Мондчацкий А. С. Летающие кровососущие двукрылые – гнус / А. С. 
Мондчацкий. – Л., 1952. – Т. 4. – С. 3-62. 

7. Мончадский А.С. Личинки кровососущих комаров СССР и сопредель-
ных стран / А.С. Мончадский. – М. – Л., 1951. – 290 с. 

8. Виноградова Е.Б. Комары комплекса Culex pipiens в России (таксоно-
мия, распространение, экология, физиология, генетика, практическое значение 
и контроль) / Е.Б. Виноградова // Тр. зоологического института РАН. – С.-Пт., 
1997. – 308 с. 

9. Учебник медицинской энтомологии / Под ред. В.Н. Беклемишева. – 
М.: Медгиз, 1949. – Ч. 1. – 490 с. 

10. Руководство по медицинской энтомологии / Под ред. В.П. Дербене-
вой-Уховой. – М., 1974. – 360 с. 

11. Шевченко А.К. Методические рекомендации по организации борьбы с 
гнусом в УССР / А.К. Шевченко. – Запорожье, 1985. – 15 с. 

 
Зоідзе Катерина 

студентка 5 курсу біологічного фак-ту ЗНУ 
Наук. кер.: к.х.н., ст. викладач Лашко Н.П. 

 
ВПЛИВ БІОФЛАВОНОЇДІВ НА ТЕРМІН ЗБЕРІГАННЯ  

МОЛОЧНИХ ПРОДУКТІВ 
Вивчений вплив біофлавоноїдів на органолептичні та фізико-хімічні по-

казники якості молочних продуктів.  
Для оцінки показників якості використовували дескриптивний аналіз. За 

результатами досліджень були створені органолептичні профілі молочних 
продуктів. Експериментальні дані показали, що найкращі органолептичні по-
казники мали молочні продукти з екстрактами журавлини чорниці та 
дегідрокверцетину. Так сметана, з цими добавками, порівняно з контролем, ма-
ла добре помітний вершковий присмак, незмінний колір, відсутній гіркий смак 
та синерезис [1]. 
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Показники рН, титрованої кислотності та значення переоксидного числа 
молочного жиру підтверджують добрі органолептичні показники молочних 
продуктів з екстрактами чорниці та дегідрокверцетином в кінці терміну збері-
гання [2,3,4]. 

Таким чином, антиоксиданти рослинного походження збільшують термін 
збереження молочних продуктів, уповільнюючи самоокислення молочного жи-
ру. Найкращі органолептичні показники мали молочні продукти з екстрактами 
чорниці, що підтверджували такими фізико-хімічними показниками, як рН, 
титрована кислотність та переоксидне число. Встановлена наявність кореляції 
між органолептичними та фізико-хімічними показниками якості молочних 
продуктів, що дозволяє підвищити обєктивність органолептичної оцінки. 
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РОЗРОБКА МЕТОДИКИ ВИЗНАЧЕННЯ ІТРІЮ, АЛЮМІНІЮ  
ТА ХРОМУ В СПЛАВАХ НА ОСНОВІ НІКОЛУ 

Актуальність роботи полягає у тому, що ітрій використовується у вигляді 
домішок при виробництві легованої сталі та сплавів на основі ніколу для забез-
печення жароміцності. Вміст ітрію строго регламентується і потребує контролю 
по ходу плавки, тому постає питання про необхідність розробки експресної ме-
тодики визначення ітрію, алюмінію  та хрому з однієї проби, не змінюючи умов 
аналізу [1].  

Мета дослідження –  визначення умов проведення аналізу ітрію, 
алюмінію та хрому з однією проби та розробка експресної методики для вико-
ристання в контролі по ходу технології. 

Нами була розроблена методика визначення Ітрію в діапазоні 0,1 – 1,0 % 
мас; було обрано полум ̓ я ацетилен – закис азоту (середня зона полум ̓ я) при 
оптимальній лінії поглинання 410,24 нм. Для збільшення аналітичного сигналу 
був використаний спектроскопічний буфер (10%-NH4Cl та 2% КСl). Була ви-
значена відтворюваність, стандартне відхилення дорівнювало 0,01. 
Правильність доведена методом добавок. Було визначено, що методика 
доцільна для контролю по ходу плавки [2]. 

Далі перед нами постало питання про можливість визначення алюмінію 
та хрому з цього ж розчину. Таку можливість нам дає використання у якості 
джерела випромінювання ксенонової лампи, яка має широкий спектральний 
діапазон довжин хвиль, що дає можливість з оптимальною інтенсивністю  у 
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всьому діапазоні провести визначення не тільки ітрію, але всіх легуючих 
елементів сплаву. 

Аналіз літературних джерел та перші дослідження показали, що алюміній 
можливо визначати з використанням цього ж спектроскопічного буферу і в 
цьому ж режимі горіння (полум ̓ я ацетилен – закис азоту). Стосовно хрому – 
літературні джерела пропонують використовувати інші спектроскопічні буфе-
ри, але наші дослідження підтверджують можливість використання нашого бу-
феру (10%-NH4Cl та 2% КСl).  Режим горіння для визначення хрому – у полум’ї 
ацетилен – повітря [3].. 

Отже, надалі перед нами постає задача розробки цієї комплексної мето-
дики  та перевірка її метрологічних характеристик, зокрема, відтворюваності та 
правильності. 
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ЕПІДЕМІОЛОГІЧНЕ ЗНАЧЕННЯ КРОВОСИСНИХ КОМАРІВ 

ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ 
Одним із пріоритетних напрямків охорони здоров’я України на сучасно-

му етапі розвитку є забезпечення епідемічного благополуччя населення щодо 
інфекційних захворювань [1-3]. Це робота передбачає заходи постійного 
епіднагляду за всіма інфекційними захворюваннями, в тому числі особливо не-
безпечними. Дослідженнями останніх років встановлено широке розповсюд-
ження, ендемічність для України арбовірусних захворювань, виявлена їх значна 
роль в інфекційній патології населення та важкість клінічного перебігу[5-8]. 
Розширення ареалу збудників, великомасштабні за кількістю хворих спалахи 
захворювань, різкі зміни клінічної картини цих інфекцій, вказують на можли-
вість модифікації збудників, підвищення їх вірулентних властивостей. У той же 
час, відсутність знань про закономірності епідемічного процесу, генетичне роз-
маїття збудників та зв'язок між поліморфізмом захворювань та окремими гено-
видами збудників, визначають необхідність розширення спектру наукових до-
сліджень [9].  
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Усі фауністичні та фенологічні спостереження, виявлення масових видів 
кровосисних комарів, вивчення біотопів їх розвитку, добової активності нападу 
в природі та виявлення часу найбільшої активності масових видів, проводили 
згідно загальноприйнятих методик та інструкцією “Методи обліку для встанов-
лення відносної чисельності кровосисних двокрилих комах, які застосовуються 
в польових дослідженнях” [10-16]. Відбір матеріалу тривав упродовж 2008-2010 
року (з липня по вересень) на території рекреаційних зон Запорізької області. 
Стаціонарні пункти дослідження нараховували 30 точок. Комарів та кліщів до 
вірусологічного дослідження зберігали при –50-70°С у судині Д’юара .  

Виділення штамів вірусів із комарів та кліщів проводили співробітники 
відділу трансмісивних інфекцій Львівського науково-дослідного інституту епі-
деміології та гігієни.  

Збір, зберігання і доставку матеріалу для досліджень здійснювали у від-
повідності до вимог Державних санітарних правил ДСП 9.9.5.035-99 “Безпека 
роботи з мікроорганізмами І-ІІ груп патогенності”. Імуно - ферментний аналіз 
(ІФА) використовувався для виявлення антигенів збудників у переносниках, а 
також для визначення сероконверії у здорових людей та хворих із підозрою на 
арбовірусні інфекції. Постановку реакції здійснювали в твердій фазі на 96-
ямкових полістиролових планшетах за методикою Engvall et al. В роботі вико-
ристовувались діагностичні пероксидазні тест-системи до арбовірусів (ЗН, 
Батаї) виробництва Вектор-Бест (РФ). Аналізи проводили з використанням 
імуноферментного фотоелектричного аналізатора “ВІОТЕК”. Як метод експрес-
діагностики арбовірусних інфекцій застосовували РНІФ, запропоновану 
P.S.Gardner et al. [14]. 

Упродовж 2010 року (02.04.10 – 10.12.10) проведено дослідження 3000 
екз. кровосисних комарів 7-ми видів - Anopheles maculipennis, Aedes vexans, 
Aedes flavescens, Aedes annulipes, Culex pipiens, Aedes cantans та Culex modestus 
на наявність антигенів вірусів Західного Нілу (ЗН), Батаї та Тягіня. За отрима-
ними даними на обстежених територіях постійної рекреації Запорізької області 
(м. Бердянськ, м. Приморськ, смт. Кирилівка) існують умови для інфікування 
вірусом Західного Нілу та Батаї при укусі кровосисними комарами. Так, анти-
ген вірусу ЗахідногоНілу містили 3,1 % Ae. vexans та 4,1 % Cx. pipiens. Антиген 
вірусу Батаї виявлено у 3,3 % Ae. cantans.  

Таким чином, епідеміологічне значення кровосисних членистоногих 
вимагає детального вивчення їх біології в умовах конкретної території. Це доз-
волить встановити місця більш безпечні для відпочинку та визначити 
пріоритетні напрямки подальшого екологічного моніторингу епідеміологічного 
стану рекреаційних зон Запорізької області. 
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ЛІПОФІЛЬНІСТЬ НОВОСИНТЕЗОВАНИХ L-ЦИСТЕЇНУ 

В основі кількісного опису зв'язку структура-активність лежить викорис-
тання такої фізико-хімічної константи речовини, як значення ліпофільності (logP).  

Ліпофільність - прояв спорідненості до жирів, масел, є по суті синонімом 
гідрофобності. Величина, що визначається експериментально, а також може бу-
ти розрахована за допомогою табличних даних. Експериментальне значення 



 86 

коефіцієнта ліпофільності визначається за допомогою стандартної системи                     
1-октанол - вода.  

Співвідношення розчинності речовини в органічному і водному шарах 
носить назву парціального коефіцієнта Р. Цей коефіцієнт характеризує 
спорідненість молекули до ліпідної фази в порівнянні з водною і служить 
кількісною характеристикою ліпофільності: 

  

[ ] [ ] [ ]
[ ]водаDRUG

октанолDRUG
РоктанолDRUGводаDRUG =⇔ ,  

 
Значення ліофільності розраховується як логарифм парціального 

коефіцієнту:  
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Як відомо, існує тісний взаємозв'язок між ліпофільністью і поєднанням 

лікарських речовин з білками плазми крові. При цьому, зв’язування речовин з 
білками плазми, як і захват їх тканинами, зростає із зростанням їх 
ліпофільності. Зі зростанням ліпофільності біологічно активних речовин 
відбувається їх накопичення в жирових тканинах організму, зменшується 
розчинність у воді, збільшується швидкість проникнення речовини через шкіру 
і збільшується міра зв’язування  їх з білками плазми крові. 

Параметри ліофільності характеризують перенос речовини через границю 
розділу фаз і використовуються для опису розподілення речовини в ліпідні ша-
ри біомембран, опису зв’язування розчинених речовин з біомакромолекулами 
та оцінки біодуступності [2]. 

Значення параметрів гідрофобності Po/w  речовин отримують основними 
методами:   

1)  пряме визначення екстракцією речовини в системі вода-1-октанол;   
2) непряме визначення, перш за все методами хроматографії;   
3) розрахункові методи. 
Сьогодні найактивніший пошук нових біологічно-активних речовин про-

водиться серед гетероциклічних сполук. Останнім часом з'явилися підходи, які 
дозволили отримати низку нових представників деяких перспективних класів. 
Метою роботи є опрацювання методики визначення коефіцієнтів розподілу в 
системі н-октанол - вода для малорозчинних у воді гетероциклічних сполук і 
дослідження їх lgPo/w. 

За допомогою програмного забезпечення ACDLABS PRO були 
розраховані коефіцієнти ліпофільності таких речовин:  

- метилового ефіру-S-акридин-9іл-пропіонової кислоти,   
- метилового ефіру-S-акридин-9іл-L-цистеїну  
- пропіонового ефіру-S-акридин-9іл-L-цистеїну  
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Теоретично розраховані коефіцієнти ліофільності представлені в               
таблиці 1. Найбільше значення logP має пропіоновий ефір-S-акридин-9іл-L-
цистеїн, що являє собою основу для подальшого аналізу в моделюванні нових 
лікарських засобів  [3]. 

Таблиця 1. Теоретичні значення коефіцієнту ліофільності новосинтезова-
них L-цистеїну 
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ВИЗНАЧЕННЯ КУПРУМУ В КИСЛОМОЛОЧНИХ ПРОДУКТАХ 

В санітарно-гігієнічному контролі якості харчових продуктів одним з не-
безпечних важких металів є купрум. Вплив Купруму на здоров'я людини част-
ково пояснюється тим, що ця речовина входить у ферменти, які є білками, сти-
мулюючими біохімічну реакцію в кожній клітині організму. 

У визначених кількостях цей елемент необхідний для нормального 
функціонування людини і тварин. Переваги Купруму в організмі людини дуже 
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вагомі, він  необхідний для того, щоб краще засвоювався ферум, і для того, щоб 
він найбільш ефективно брав участь у створенні гемоглобіну. Якщо 
спостерігається дефіцит Купруму в організмі то може викликати бронхіальну 
астму та інші хвороби. Цей елемент надходить в організм з їжею. Для нормаль-
ного функціонування організму потрібно близько 30 мкг/г, а при надходження в 
організм більше 50 мкг/кг Купруму - цей елемент проявляє токсичну дію. 

Найголовніша задача при контролі вмісту Купруму це встановити досить 
достовірно точний інтервал допустимо граничних норм. Тому вибір точного 
методу контролю має важливе значення. До того ж найбільш великі похибки 
перепадають на відбір проб матеріалу та підготовку їх до аналізу [1]. 

В даній роботі проведено аналіз методів, які використовують для рішення 
цієї проблеми. 

Відомо, що для забезпечення надійності контролю якості головною 
стадією в аналізі є пробовідбір і пробопідготовка, якій приділяють особливу 
увагу. 

При проведенні підготовки проби до аналізу насамперед необхідно забез-
печити такі умови, при яких проба відбивали б реальний зміст обумовлених 
компонентів у навколишньому середовищі. При цьому велике значення має 
об'єкт дослідження. Щоб уникнути забруднень уже на стадії відбору проби вар-
то вживати спеціальних заходів обережності. Некоректний обіг і неправильне 
зберігання можуть привести до зміни сполуки проби внаслідок фотолітичного 
або термічного розкладання, хімічних реакцій, мікробіологічних перетворень, 
так як стадія відбору проби і пробопідготовки вносить в остаточні дані великі 
похибки, тому потрібно з точністю ставитись до цього етапу аналізу [2]. 

Перед початком визначення вмісту Купруму на приладі потрібно провес-
ти розкладання досліджуваної проби. В зв'язку з тим, що матриця харчових 
продуктів  зазвичай містить велику органічних сполук, тому проводять 
мінералізацію проби, тобто повне окиснення та видалення органічної частини. 
Існує суха та мокра мінералізація проби. 

На базі аналізу літературних джерел нами обрана мокра мінералізація, так 
як вона має малий термін проведення та забезпечує відсутність втрат купрума в 
пробі. 

Нами вибрано два об'єкта дослідження: 
1. Твердий зразок: Сирок Дитячій с курагою  «Щодня»  
2. Рідкий зразок: Молоко «Моліка» 
Методика підготовки проб: 
При проведенні мокрої мінералізації вихідну пробу можна розчинити 

двома способами. Перший вид розчинення проходить за допомогою суміші 
сірчаної та нітратної концентрованих кислот і в подальшому з додаванням 
хлорної кислоти або перекис водню. Цей метод потребує великого великих за-
трат часу, використання великої кількості кислот яка призводить до забруднен-
ня проби, і відбувається тільки обвуглювання проб. При такій методиці можли-
ве забарвлення розчину в кінці мінералізації темно-жовтого кольору (коли 
повністю окиснена проба повинна мати злегка блідо-жовте забарвлення), що 
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свідчить про не повністю окисненої проби. Таку мінералізацію ми спостерігали 
в зразку №1. 

Тому доцільніше вибирати другий спосіб мінералізації за допомогою 
нагрівання проби з перекисом водню. Другий метод найбільш універсальний і 
придатний для всіх видів харчової продукції, крім вершкового масла та тварин-
них жирів. 

 Зразок №2 мав в кінці мінералізації блідо-жовте забарвлення та даний 
мінера лізат можна використовувати в подальшому аналізі [3]. 

Існує багато класичних методів визначення Купруму в продуктах харчу-
вання, але цікавість до методів з середньою та високою чутливістю та більш 
високою точністю росте з кожним роком.  

Якщо необхідно визначати купрум на рівні 1. 10-4 мкг, то застосовують 
органічні  реагенти, з яких широко використовуваними є діетилдитіокарбамат 
натрію і дитизон. 

Діетилдитіокарбамат натрію 
  

 
 
В присутності комплексоутворювачів діетилдитіокарбамат натрію дос-

татньо селективний і чутливий має жовте забарвлення розчину в рН середови-
ща 4-11. Визначенню Купруму заважає понад 30 мкг/л вісмуту, а також іони 
срібла та ртуті. Іони вісмуту також утворюють розчинний у хлороформі ком-
плекс жовтого кольору, а срібло та ртуть - безбарвні комплекси. Тому перед 
дослідом їх повинні прибрати. Комплексні ціаніди повинні бути зруйновані ви-
парюванням проби з 0,5 мл розбавленої (1:1) сірчаної кислоти і 5 мл 
концентрованої азотної кислоти.  

Більш чутливим (але не селективним) є дитизон.  
 

 
У кислому середовищі і у присутності надлишку дитизона іони купруму 

утворюють фіолетовий первинний дитизонат  - стійка сполука, розчинена в не-
полярних розчинниках.  У лужному середовищі утворюється менш інтенсивно 
забарвлений жовто-коричневий вторинний дитизонат. 

Негативною рисою органічних реагентів вважається застосування 
екстракції, для  відокремлення їх від елементів що заважають. Таким чином 
класичні методи складні при виконанні та потребують великої кількості вико-
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ристання розчинників, при утилізації яких виникають великі труднощі, які в 
подальшому причиняють шкоду навколишньому середовищу.  

В наших дослідах ми вибрали один з інструментальних методів – атомно-
абсорбційний аналіз. Він найбільш з усіх методів при визначенні купруму в 
продуктах харчування відрізняється великою чутливістю. Метод дозволяє з ве-
ликою точністю визначати в розчинах купрум у продуктах харчування. В 
останні роки значно підвищилися вимоги до швидкості, чутливості й точності 
таких аналізів, і атомно-абсорбційний аналіз стає одним з основних методів 
аналітичного контролю в даній області, тому доцільно вибирати саме цей метод 
аналізу продуктів харчування [4]. 

Таким чином на базі аналізу літературних джерел та виконаних 
експериментів  до контролю якості продукції нами обрані раціональні методи 
підготовки проб мокрої мінералізації з перекисом водню та для подальшого ви-
конання визначений більш чутливий та експресний метод  аналізу - атомно-
абсорбційний метод. 
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ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ ПМР-СПЕКТРОСКОПІЇ У 

ВИЗНАЧЕННІ СТРУКТУРИ ПОХІДНИХ ХІНОЛІНУ 
1. ЯМР-спектроскопія є одним з найбільш корисних методів у вивченні 

детальної структури органічних молекул.  
ЯМР-спектроскопія є одним з головних методів, використовуваних для 

одержання фізичної, хімічної, електронної та структурної інформації про моле-
кули, з наявністю хімічних зсувів. Це потужний метод, який можна представити 
детальну інформацію про топологію, динаміку і тривимірну структуру молекул 
в розчині і твердому стані [1].  



 91 

2. Таблиця 1 Хімічні здвиги 1Н та 13С в ЯМР-спектрах хіноліну 
δ, млн.-1 δ, млн.-1 Номери 

атомів 
циклу 

на яд-
рах 1Н 

(в 
плівці) 

на 
ядрах 

1Н      
(вСС4

) 

на яд-
рах 13С 
(в ССl4) 

Номери 
атомів 
циклу 

на яд-
рах 1Н 

(в 
плівці) 

на яд-
рах 1Н 
(вССl4

) 

на яд-
рах 13С 
(в ССl4) 

1 - - - 5 7,58 7,68 128,5 
2 9,52 8,81 150,9 6 7,35 7,43 127,0 
3 7,09 7,26 121,7 7 7,60 7,61 129,9 
4 7,83 8,00 136,1 8 9,43 8,05 130,5 

 
Значення хімічних здвигів в спектрах 1Н та 13С-хіноліну відповідають 

електронній густині, яка передбачається для даної структури. Так, протони при 
С-2, С-4 та С-8 в результаті дезекранування атомом азоту резонує в слабкому 
полі. Аналогічно для С-2, С-4, С-8. Водень при С-3 та карбон С-3 резонують в 
області дуже сильних полів. Що знаходяться у відповідності з найбільшою 
електронною густиною в даному положенні [2]. 

3. На сьогодні ЯМР-спектроскопія дозволяє ідентифікувати сполуку маю-
чи менше 1 мг речовини. Зразок розчиняють в непротонному (часто дейтерова-
ному) розчиннику, ампулу вміщують в ЯМР спектрометр, після нетривалого 
накопичення сигналу отримують спектр, де по положенню піків окремих 
протонів характеризують сполуку.  

4. Широкому використанню заважає тільки висока ціна пристроїв (від 1 
мільйона гривень та вище). 

 5. Як у органічій хімії, так і в біохімії ЯМР-спектроськопія є перш за все 
аналітичним методом, за допомогою якого можна або підтвердити, або спро-
стувати передбачувану структуру нових синтезованих сполук [1].  
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ВИЗНАЧЕННЯ ВАНАДІЮ З ЛУЖНОГО РОЗЧИНУ В ЯКОМУ 

ПРИСУТНІ ВОЛЬФРАМ І МОЛІБДЕН В СТАЛЯХ І СПЛАВАХ НА 
ОСНОВІ НІКОЛУ 

До складу сучасних сталей та жаростійких сплавів на основі ніколу входять 
до 7-9 основних легуючих елементів, вміст яких строго регламентований [1]. 

Об’єктами аналізу вибрані інструментальні сталі та сплави на нікелевій 
основі, а саме Р18, Р6М5, ЖС28ВІ.  
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В цих сталях та сплавах легуючі елементи вольфрам і молібден визнача-
ють з лужного розчину, після відділення хромі, ніколу, феруму лугом. При 
цьому традиційно вплив ванадію усувають введенням надлишку  солі Мора. 
Проте  в жодному джерелі доцільність введення солі Мора не висвітлена [2, 3].  

В ході нашого експерименту доведено, що використання солі Мора не 
впливає на усунення впливу ванадію при визначенні вольфраму і молібдену. 
Вплив ванадію доцільніше усувати використовуючи метод компенсації. Завдя-
ки цьому методу ми мали можливість визначити ванадій з того ж лужного роз-
чину, з якого ми визначили молібден і вольфрам. 

Наукова новизна роботи полягає в розробці комплексної методики визна-
чення з лужного розчину ванадію в якому присутні молібден і вольфрам.  

Для визначення ванадію ми використали органічний реагент 4-(2-
піридилало)-резорцин (ПАР). 

З літературних джерел відомо, що ванадій з реагентом ПАР утворює 
потрійний комплекс [3].  

Оскільки іон ванадію VO3
- у лужному розчині переходить у V3O9

3 [4]: 
3 VO3

- ↔ V3O9
3- 

ми припускаємо, що комплексна сполука ванадію з ПАР має вигляд пред-
ставлений на рис. 1.  

 
Рисунок 1 – Структурна формула комплексної сполуки ванадію з ПАР 

 У результаті роботи розроблено комплексну методику визначення 
ванадію, молібдену і вольфраму з одного лужного розчину. Ця методика 
дозволяє комплексне визначення ванадію, молібдені і вольфраму, що сприяє 
експресності методу.  

Запропоновано структурну формулу комплексної сполуки ванадію з реа-
гентом ПАР.  

За допомогою комп‘ютерного пакету Chem Office 8.0 було проведено 
комп’ютерне моделювання будови комплексної сполуки ванадію з реагентом 
ПАР та уточнено її будову.  

Правильність результатів аналізів одержаних за даною методикою прове-
дено з використанням державні стандартні зразки ДСЗ С24 (1639.2005) та ДСЗ 
С27 (1495.2005).  
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МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ РІЗНИХ ВИДІВ 
ЧОРНОБРИВЦІВ ДЛЯ СТВОРЕННЯ КЛУМБОВИХ КОМПОЗИЦІЙ 

Тагетес (Tagetes, Родина Asteraceae) застосовують дуже широко: для озе-
ленення клумб, рабаток, груп і інших елементів квітників, озеленення балконів 
і підвіконь, пристінних посадок. Використовують його і як культури горщиків 
для раннього весняного або осіннього цвітіння. 

Відомо більше 30 видів однорічних і багаторічних чорнобривців. Стебла 
прямостоячі, міцні, створюють компактні або розкидисті кущики від 20 до 120 
см заввишки, з різким, своєрідним запахом.  

У декоративному садівництві отримали застосування три види: тагетес 
прямостоячий, або африканський - T. егесtа; тагетес відхилений, або французь-
кий - Т. раtula. і тагетес тонколистий, або мексиканський - T. tenuifolia. Головна 
їх відмінність - у формі суцвіття і листя, розмірах та висоті куща. 

Тагетес прямостоячий має стебла, що слабо гілкуються. Верхівка стебла, 
що закінчується найбільшим суцвіттям на рослині, розташована нижче за 
верхівки гілок 1-го порядку або на одному рівні з ними. Бічні гілки 1-го поряд-
ку відходять парами з пазух листя головного стебла під гострим кутом і 
направлені вгору. Сорти тагетеса прямостоячого по висоті рослин розділені на 
4 групи: низькорослі – 15 - 45 см, средньорослі - до 60 см; високорослі - до 90 і 
гігантські - 90 – 120 см.  

За величиною суцвіть сорти т. прямостоячого розділені на 5 груп: дуже 
дрібноквіткові ( діаметром - до 5 см); дрібноквіткові - (до 7 см); средньоквіткові 
– (до 8 см); крупноквіткові – (до 11см), і дуже крупноквіткові – (більше 11 см).  

У тагетеса відхиленого головне стебло теж прямостояче, але його 
верхівка розташована нижче за верхівку бічних гілок 1-го порядку, які 
відходять від стебла під гострим кутом в верхній його частині і під прямим ку-
том в нижній. На рослинах в період вегетації формуються також гілки 2, 3 і 4-го 
порядків. Такий характер галуження і велика кількість гілок створюють широко 
розлогу форму рослин. Тагетес відхилений по висоті рослин ділиться на 3 гру-
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пи: карликові - до 20 см, низькорослі - до 25 і средньорослі - більше 25 см. У т. 
відхиленого, окрім однокольорових, є і двобарвні сорти. Сорти т. відхиленого 
за величиною суцвіть поділять на 3 групи: дрібноквіткові, діаметром до 4 см, 
средньоквіткові -до 5 і крупноквіткові до 6 см. 

Сорти тагетеса тонколистого мають сильно розгалужене стебло. Гілки 1-
го порядку відходять під гострим кутом, направлені вгору і значно перевищу-
ють головне стебло. Гілки 2, 3 і 4-го порядків густооблистяні і закінчуються 
поодинокими суцвіттями. Таке рясне галуження і розташування гілок створю-
ють компактну форму рослин. 

Варіювання висоти рослин у нечисленних сортів т. тонколистого дуже 
незначне - в межах 25 - 35 см. Величина суцвіть у сортів т. тонколистного 
варіює слабо - від 2 до 3 см. 

Сорти різних видів значно відрізняються за багатьма декоративним и ознака-
ми. Тому для зручнішої роботи з сортами використовують сортову класифікацію. 
Всі розповсюджені сорти трьох видів за ознаками декоративності суцвіть і їх будо-
ви розділені на 3 класи: Трубчастий, Перехідний і Язичковий та 9 типів. 

Звичайно, різні сорти різняться за забарвленням суцвіть. Розрізняють од-
но- або двобарвні. У двобарвних різнобарвні трубчасті і язичкові квітки або ж 
язичкові квітки мають плями, або облямівку по краю пелюсток іншого забарв-
лення. 

Колір суцвіть коливається від жовтого, помаранчевого, буро-коричневого 
до темно-червоного, бархатистого, часто строкатого. Квітки і листя мають 
сильний специфічний аромат. Сім'янка подовженої форми, чорного кольору, з 
безбарвним або жовтуватим плівчастим чубком.  

Сорти тагетесу прямостоячого мають завжди одноколірне забарвлення 
суцвіть. Виділяють 4 групи сортів: сіро-жовті, ясно-жовті, золотисто-жовті і 
помаранчеві. 

Сорти т. тонколистого мають одноколірне жовте або помаранчеве забарв-
лення або ж двобарвне: жовте з помаранчевим. 

Чорнобривці широко застосовуються для створення квіткових груп, раба-
ток. Низькорослі сорти прекрасні в бордюрах, масивах, килимових квітниках. 
Для цього найкраще імпонують сорти: «Сієста», «Огниво», «Корида», «Коландо». 

Для створення моноклумб з тагетеса найчастіше використовують 
наступні сорти: «Сивка Бурка», Марі Хелен», «Лимонний принц», «Золотий 
помпон». 

На сучасному розвитку садово-паркового мистецтва дуже актуальними є 
тематичні композиції, з використанням сортів тагетеса у поєднанні з іншими 
декоративними рослинами. Серед них: цинерарія, седум, астра зимова, 
рудбекія, сеткреазія, герань, гацанія та сальвія. При виборі рослин в змішані 
клумби беруть до уваги співвідношення висоти, кольору суцвіть та загального 
силуету рослин. Найчастіше при озелененні міст зустрічаються наступні сорти 
тагетесу: «Лемон Фрі», «Золотий помпон», «Боніта», «Аврора оранж», «Колан-
до», «Мандарин», «Огниво», «Вишневий браслет». 

Отже, знаючи особливості роду Тагетес, їх різноманіття за висотою, за-
барвленням квітів, можна створити прекрасні моно клумби. Крім того, тагетеси 
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часто застосовують у поєднанні з іншими гарно квітучими рослинами. 
Найголовніше при цьому, вдало відібрати види за кольоровою гамою, висотою 
та дотримуючись основних вимог планування та створення квіткових 
композицій, залучивши творчу фантазію та зробити навколишнє середовище 
естетично ще гарнішим. 
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ФАЗОВІ РІВНОВАГИ В СИСТЕМАХ ВОДА – БІЛКИ ЗНЕЖИРЕНОГО 

МОЛОКА – НАТРІЄВА СІЛЬ КАРБОКСИМЕТИЛЦЕЛЛЮЛОЗИ 
Вивчено фазові рівноваги у водних сумішах знежиреного молока з 

натрієвою сіллю карбоксиметилцеллюлози (КМЦ), що містять КМЦ двох 
ступенів полімеризації (500 і 200) і заміщення (0,8 і 0,5) Збільшення ступеня 
полімеризації КМЦ із 200 до 500 приводило до збільшенню виходу білка в 
білкову фазу, а зміна ступеня заміщення КМЦ із 0,8 до 0,5 супроводжувалося 
помітним зменшенням асиметрії фазових діаграм. Максимальний вихід білків 
молока в білкову фазу і концентрація в ній білка досягали відповідно 85 і 15,5% 
при концентрації КМЦ у системі 0,7%. У процесі фазового поділу мав місце 
обмін іонів між фазами: іони калію і кальцію зосереджувалися переважно в 
білковій фазі. 

Таким чином, експериментально встановлено, що фазова рівновага в 
досліджених системах визначається структурними особливостями 
полісахариду, а саме: збільшення ступеню полімеризації та ступеню заміщення 
в макромолекулі КМЦ призводить до значного зростання асиметрії фазових 
діаграм та концентрування білка в білковій фазі. Для максимального концен-
трування білків молока зі збереженням їх нативності найбільш ефективною є 
КМЦ зі ступенем полімеризації 500 та ступенем заміщення 0,8. 
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ОСОБЛИВОСТІ ПОКАЗНИКІВ РЕПОЛЯРИЗАЦІЇ МІОКАРДУ 

ШЛУНОЧКІВ 
Серцево-судинна система з її багаторівневою регуляцією представляє со-

бою функціональну систему, кінцевим результатом діяльності якої є забезпе-
чення заданого рівня функціонування цілого організму. В теперішній час най-
більш поширеним методом діагностики порушень серцево-судинної системи є 
електрокардіографічне дослідження. Даний метод дозволяє поставити правиль-
ний діагноз, дати оцінку ефективності терапевтичних засобів. 

Прогнозування різноманітних станів та захворювань людини відноситься 
до числа найбільш актуальних проблем сучасної фізіології та медицини. Особ-
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ливо складною є оцінка станів на межі, так званих, норм та патології, коли ще 
захворювання не розвинулось, але і стан організму вже не є нормою [1]. 

Мета роботи полягала в вивчені особливостей електрокардіографічних 
показників при проведенні функціональної проби із затримкою дихання. 

Для досягнення поставленої мети були висунуті такі задачі: 
1. Сформувати експериментальну групу людей з ознаками нормокардії.   
2. Провести аналіз серцевого ритму у обстежених. 
3. Вивчити особливості електрокардіографічних показників передсерд-

ного та шлуночкового комплексів. 
4.  Дослідити показники реполяризації міокарду  обстежених. 
Методи досліджень: фізіометричні, дедуктивний і варіаційної статистики 

електрокардіографічні. 
У досліджуваних реєстрували електрокардіограму в стандартних та одно-

полюсних відведеннях від кінцівок. Досліджували такі часові та амплітудні по-
казники: інтервал R-R (с.), тривалість сегменту  S-T (с), амплітуду зубця Т (мВ), 
визначали відхилення сегмента ST від ізолінії [2, 54-56]. 

 Отримані дані піддавали статистичній обробці. Визначали середню 
арифметичну ( X ), квадратичне відхилення (σ) похибку (m). Достовірність (р) 
з'ясовували за критерієм Ст’юдента [3, 251-286]. 

Загальна кількість обстежених становила 14 чоловік. Перед проведенням 
дослідження обстежених опитували на предмет наявності відхилень у здоров’ї. 
При наявності скарг вони виключались з експерименту. 

На другому етапі дослідження ми аналізували ЕКГ показники у обстеже-
них. Аналіз ритму серця включає в себе визначення регулярності та числа сер-
цевих скорочень, визначення джерела збудження, а також оцінку функції про-
відниковості. 

Фізіологічні зміни ЕКГ можуть бути обумовлені віком, вагітністю, сном, 
охолодженням, перегріванням, прийом їжі, тощо [2, 54]. 

До патологічних змін належать: порушення функції автоматизму (сину-
сова тахікардія, барикардія, аритмія і т. п.), порушення функцій збудливості 
(екстрасистолія, пароксизмальна тахікардія, парасистолія), порушення прове-
дення імпульсу (синоаурікулярна,  внутрішньопередсердна та атріовентрикуля-
рна блокада), комбіновані аритмії (синдром передчасного збудження шлуночків 
– CLC (Клерка-Леві-Крістеско) та WPW (Wolff-Parkinson-White). 

Аналіз ритму серця включає в себе регулярний, або правильний, ритм 
серця діагностується в тому випадку, якщо тривалість виміряних інтервалів R–
R однакова. Якщо два сусідні інтервали відрізняються більше, як на 0,05 с, то в 
цьому випадку говорять про неправильний ритм серця, або аритмію. У людей 
при затримці дихання на видиху  середнє значення інтервалу R-R в середньому 
становило 0,675±0,004 (р<0,05). Отримані дані відповідають нормі. 

 На основі отриманих даних тривалості інтервалу R-R визначали ЧСС у 
обстежених. У людей при затримці дихання на видиху цей показник склав 
91,16± 67,36 уд/хв. (p>0,05). Характерна тахікардія при затримці дихання на 
видиху, зумовлено накопиченням вуглекислого газу в крові.  
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Ефективність процесів реполяризації оцінювали для характеристики про-
яву гіпоксії міокарду. Дослідження сегменту ST використовували для оцінки 
ефективності відновлювальних процесів. Сегмент ST відображає процес 
швидкої реполяризації шлуночків. В нормі він лежить на ізолінії, але 
допускається його відхилення догори на 0,1 мВ, вниз – на 0,15 мВ. Зміни цього 
показника спостерігаються при виражених порушеннях відновлювальних 
процесів в міокарді [4, 2-11].  

Виражене зміщення сегмента ST вище ізолінії може свідчить про гостру 
ішемічну хворобу серця, гіпертрофію шлуночків, спостерігається у здорових 
осіб з ранньою реполяризацією шлуночків. Зміщення сегмента ST нижче 
ізолінії має різну форму та напрямок, що має певне діагностичне значення.  

В II відведенні у стані спокою цей показник склав -0,062±0,029, в I 
відведені -0,035±0,005, в III відведенні -0,023±0,016. При затримці дихання цей 
показник в середньому  склав в II відведенні -0,014±0,003, в I відведенні -
0,002±0,034, в III відведенні 0,014±0,001.  

У відведенні аvF сегмент ST в стані спокою становив -0,029±0,011мВ, а 
при затримці дихання на видиху -0,050± 0,013мВ, тобто нижче ізолінії. 

Таким чином, відхилення ST сегменту в стані спокою та при затримці ди-
хання  відповідає нормі, що свідчить про відсутність суттєвих порушень 
відновлювальних процесів в міокарді.  

Зубець Т є найбільш мінливим елементом ЕКГ. Його зміни неспецифічні 
та спостерігаються при різних фізіологічних станах. Зубець Т позитивний у 
відведеннях I, II та V3-6, а у відведенні aVR - негативний. Негативний зубець Т в 
III відведенні вважають варіантом норми, якщо йому відповідає позитивний зу-
бець Т у відведеннях aVL та aVF.  

Результати дослідження реполяризації міокарду шлуночків свідчать про 
те, що тривалість процесу повільної реполяризації становила при затримці ди-
хання на видиху в I відведенні близько 0,138± 0,002с (р<0,001), що на 28,51% 
перевищує значення людей, що знаходились  у стані спокою. Зубець Т у 
відведенні аvF позитивний, становить у стані спокою 0,041±0,003мВ, та при 
затримці дихання на видиху 0,049±0,003мВ (р<0,01), що на 19% більше ніж в 
стані спокою. Отримані дані вказують на уповільнені процеси реполяризації 
при затримці дихання.  

Для оцінки ефективності відновлювальних процесів в міокарді 
традиційно використовують аналіз відношення T/R. В нормі амплітуда зубця Т 
складає 1/8-2/3 амплітуди домінуючого зубця R шлуночкового комплексу.  Цей 
показник у людей у стані спокою склав в II відведенні 0,282±0,116, в I 
відведенні 0,633±0,242, в III відведенні -0,291±1,554. При затримці дихання на 
видиху цей показник склав в II відведенні 0,540±0,047, в I відведенні 
1,195±3,043, в III відведенні 0,075±0,005с. T/R у відведенні аvF (стані спокою) 
має показники 0,065 ±0,006, а при затримці дихання на видиху 0,084±0,004с. 

Таким чином, відношення  T/R немає достовірних відмінностей що вказує 
на ефективність процесів реполяризації шлуночків при проведенні проби.  

Висновки: 
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1. Затримка дихання викликає розвиток стану тахікардії, ймовірно, зу-
мовленого накопиченням вуглекислого газу в крові. 

2. Відхилення ST сегменту в стані спокою та при затримці дихання  
відповідає нормі, що свідчить про відсутність суттєвих порушень 
відновлювальних процесів в міокарді.  

3. Збільшення тривалості Т зубця свідчить про уповільнені процеси 
реполяризації при затримці дихання.  

4. Відношення  T/R немає достовірних відмінностей, що вказує на 
ефективність процесів реполяризації шлуночків при проведенні проби. Ці зміни 
слід розглядати як компенсаторні на фоні гіпоксії міокарду. 
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СІЛЬСЬКИЙ ЗЕЛЕНИЙ ТУРИЗМ В ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ 

З другої половини ХХ ст. в урбанiзованих країнах Європи саме сiльський 
зелений туризм перетворився на один з основних засобiв «порятунку» 
європейцiв вiд стресового впливу розвинутих промислових мiст. І в нашій 
країні нині зеленим туризмом поступово починає займатися переважна 
більшість областей. На шляху до цього намітився певний прогрес: Спілка спри-
яння розвитку сільського зеленого туризму в Україні вступила до складу 
Європейської федерації сільського і фермерського туризму EVROGITES. Крім 
того, Закони України «Про туризм» і «Про приватне фермерське господарство» 
надали право власникам таких садиб пропонувати послуги у сфері сільського 
зеленого туризму. Також для екологічного маркування сільських мешкань уве-
дено програму «Зелена садиба».  

Такий вид туризму може забезпечити значний внесок до економіки села у 
вигляді нових робочих місць, збільшення надходжень від 
зовнішньоекономічної діяльності, поповнення державного бюджету через спла-
ту податків, сприяє зниженню імпорту та інтенсифікує використання місцевих 
сировинних ресурсів, а також активізує виховання національно-патріотичних 
почуттів.  
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На південному сході України першим таким зразком поєднання мешкан-
ня, відпочинку та пізнавальної діяльності є історико-розважальний комплекс 
«Етнографічне село», який створюється за участю громадської організації 
«Дивосвіт» на території с. Червонокозацьке Вільнянського району Запорізької 
області. У створенні проекту озеленення, а також у втіленні (поки що – частко-
вому) їх у життя активно брали участь викладачі (проф. Лях В.О., доц. 
Яковлєва-Носарь С.О.) та студенти (Міщенко Н.Л., Костенко Є.В.) кафедри 
СПГ та генетики рослин ЗНУ. 

Метою нашої роботи було розробити схему озеленення різних 
функціональних зон, які розташовані на території історико-розважального ком-
плексу «Етнографічне село». 

Методи дослідження, що були використані при виконанні роботи: ство-
рення генерального плану та дендроплану здійснювали загальноприйнятими в 
ландшафтій архітектурі методами [1]. Відбір проб грунту проводили методом 
квартування, одержуючи «середню пробу» згідно з рекомендаціями [2]. Зразки 
грунту відбирали в трьох моніторингових точках    (№ 1 – територія біля 
місцевої пошти, № 2 – лісопаркова зона, № 3 – берег водойми). У подальшому 
точку № 1 обрано за умовний контроль. Визначення вмісту гумусу в грунті 
здійснювалося за Тюріним, а механічний склад грунту аналізували за методом 
Філатова [3]. Для вивчення характеристик проростання насіння декоративно-
квіткових рослин закладали експеримент за такою схемою. Проби грунту з 
кожної моніторингової точки розподілялися по 4 ящиках розміром 50Ч30 см. 
Здійснювали сівбу по 50 насінин у кожний ящик. Визначення динаміки та 
енергії проростання, а також морфометричні дослідження вегетативних органів 
рослин проводили загальноприйнятими методами [4]. Одержаний цифровий 
матеріал оброблений статистичними методами [5]. 

В результаті досліджень складено генеральний та дендрологічний плани з 
посадковою відомістю для лісопаркової зони; підібрано асортимент деревних 
рослин для насадження і трав’янистих – для створення узлісся природного типу 
і рокарію; для оптимізації підбору видів проведено низку фізико-хімічних 
аналізів зразків грунту з різних функціональних зон комплексу та оцінку харак-
теристики проростання насіння і росту вегетативних органів двох видів декора-
тивних квіткових рослин на досліджених ґрунтах.  

Більш детально асортимент деревних рослин, принципова схема розташу-
вання екземплярів та обґрунтування подано у статті [6]. Слід зазначити, що для 
створення лісопаркового насадження використано 12 видів деревних рослин, 
включаючи такі життєві форми, як власне дерева, чагарники та ліани. Асорти-
мент рослин для формування узлісся природного типу складає 9 видів і  для 
оформлення рокарію – також  9 видів трав’янистих рослин. 

Результати вегетаційних експериментів з вирощування трав’янистих рос-
лин на ґрунтах, які були відібрані у різних функціональних зонах території 
«Етнографічного села», свідчать про кращий стан вивчених рослин-оліготрофів 
на ґрунті з моніторингової точки № 1. При цьому були проаналізовані такі по-
казники: динаміка та енергія проростання насіння, висота рослин, кількість та 
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площа листків, довжина головного кореня, кількість бічних коренів, а також 
об’єм кореневої системи. 
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РІДИННІ ПЛІВКОВІ МЕМБРАННІ ЕЛЕКТРОДИ 

Розробка нових ІСЕ зумовлена широким спектром сфер їх застосування, 
від аналізу неорганічних іонів до визначення крупних органічних частинок 
біологічно активних  речовин. Визначення останніх набуває особливого зна-
чення на фоні існуючих недостатньо чутливих або складних в 
інструментальному виконанні методик, основними недоліками яких є 
необхідність складної пробопідготовки зразка (що призводить до втрат 
аналізованої речовини та знижує чутливість визначень), тривалість і висока 
вартість аналізу, а часто – й недостатня вибірковість. Крім того, для багатьох 
фізіологічних процесів визначувальною є активність, а не концентрація іонів, 
тому потенціометрія – оптимальний метод кількісного аналізу, оскільки за до-
помогою ІСЕ вимірюється активна концентрація визначуваних іонів [1]. 

Метою роботи було вивчення конструкції ІСЕ, теоретичних основ мето-
ду, його характеристики та засади. 

Завдання: проаналізувати переваги та недоліки ІСЕ, визначити практичну 
значимість методу прямої потенціометрії та потенціометричного титрування. 

Електроди – пристрої, за допомогою яких встановлюють процес перене-
сення або розділення зарядів, що виникають на поверхні розділу фаз, а також за 
допомогою яких створюють і змінюють напрям струму. Електродом може слу-
жити, наприклад, частина досить інертного дроту (Pt, Ag, Cu та інші). Існують 
електроди І, ІІ і ІІІ роду [2]. 

Для іонселективних електродів потенціалвизначаючими є такі іони, які 
переносять найбільше число елементарних зарядів через поверхню розділу фаз. 
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Цей вигляд іонів і створює основну частину заряду електроду, який відповідно 
визначається потенціалом [3]. 

При роботі зі всіма рідинними мембранними електродами (затверділі  або 
не затверділі ) в частково водних або неводних середовищах потрібно дотриму-
ватися великої обережності. Із-за розчинності активної фази в таких середови-
щах межа фаз порушується, і за відповідних умов вся активна фаза вимивається 
з електроду [4]. 

Таким чином, можна зробити висновки: 
1. Проведено літературний огляд щодо теми дослідження та проаналізовані 

методи визначення потенціометричним методом з використанням ІСЕ. 
2. Потенціометрія з використанням іоноселективних електродів (ІСЕ) є 

одним з перспективних методів визначення органічних біологічно активних 
препаратів, що зумовлюється поєднанням хороших аналітичних параметрів ме-
тода з експресністю, доступністю та невисокою вартістю обладнання. Ряд пере-
ваг ІСЕ в порівнянні з іншими хімічними сенсорами (широкий діапазон визна-
чуваних концентрацій, вибірковість, портативність, компактність) стимулюють 
їх розробку для нових класів хімічних сполук. 

3. Розрізняють скляні мембранні електроди, гомогенні тверді мембранні 
електроди, гетерогенні тверді мембранні електроди, рідинні мембранні елект-
роди, твердофазні електроди з електродно-активним покриттям, фазочутливі 
електроди. Всі вони мають свої недоліки та переваги. 
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ГЕНЕТИЧНА БАЗА СЕЛЕКЦІЇ РИЦИНИ НА ДЕКОРАТИВНІСТЬ 

Рицина – одна із високо оцінюваних, завдяки хімічному складу масла, 
культура. Розглядаючи велику різноманітність форм по забарвленню листків та 
китиць, висоті рослини, щільності китиці, опушеності коробочок та іншим оз-
накам, можна розглядати рицину як декоративну культуру. 

Рицина є надзвичайно цікавим об'єктом, на якому можна прослідкувати 
всі переходи від дикої рослини через бур’янисту, напівкультурну до польової 
культури високої агротехніки.  

У насінні  рицини, в залежності від сорту й умов вирощування, 
накопичується 50-55% олії. В рициновій олії міститься 81-96% гліцеридів 
рицинолевої кислоти, яка не зустрічається в інших оліях. 

Рицинову олію використовують в хімічній, текстильній, поліграфічній, 
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шкіряній, електротехнічній, радіоелектронній, металообробній, авіаційній, 
миловарній, парфумерній та багатьох інших галузях промисловості, а також в 
медицині для виготовлення ліків. Похідні рицинової олії широко застосовують-
ся в космічній техніці [1, 3]. 

Селекція рицини  бере свій початок в 20-х роках минулого сторіччя. Зав-
дання селекції ґрунтувались на покращенні родючості рицини. Відносно мало 
проведено робіт з селекції рицини на декоративність. Основні роботи, які про-
водилися в цьому напрямку: 

- різноманітність рицини по параметрам центральної кисті; 
- вивчення колекційних зразків рицини по параметрам їх плодів; 
- вивчення наслідування ознаки забарвлення коробочок рицини та ін. 
Метою роботи є дослідження 30 зразків за основними ознаками, що ма-

ють декоративну цінність. Адже окрім практичних якостей, рицина має велику 
кількість варіацій ознак, які відповідають за декоративність, а саме: висота рос-
лини, кількість міжвузлів, довжина китиці,  в забарвлення листків, забарвлення 
стебла, гілок, черешків з восковим нальотом, забарвлення китиць,  забарвлення 
коробочок, опущеності та не опушеність коробочок. 

Відповідно до мети ставились наступні завдання: 
1.  Дослідити різноманіття кількісних та якісних ознак  (висоти рослини 

та кількості міжвузлів, також висоти рослини та довжини китиці забарвлення 
пагона і забарвлення листка, рихлість  китиці і опушеність коробочки, забарв-
лення пагону і наявність воскового нальоту.   

2. Виявити рівень мінливості ознак(коефіцієнту варіації) та генетичного 
зв’язку (коефіцієнт кореляції) 

3. Виявити оптимальні, за ознаками, сорти для подальшого використання 
в  селекційних програмах. 

 Об’єктом дослідження служили сорти рицини із колекції Інституту 
Олійних Культур УААН. Для проведення досліду була відібрана ділянка в 
розпліднику Інституту Олійних Культур  УААН.  

При проведені досліджень  використовувались наступні методи: спосте-
реження, відбір, гібридизація, самозапилення [2]. 

Застосовувались прості і складні схрещування. При  цьому об'єднувались 
близькі по морфологічних ознаках, але що мають різне походження селекційні 
сім'ї, окремі рослини де проводять масовий або індивідуальний відбір.  

Зразки, що комплектувалися в групи, можуть відрізнятися по походжен-
ню, але мають бути близькі до морфологічних і господарсько-коштовних ознак. 

Дослідження проводили за визначенням  характеристики кількісних та 
якісних ознак. 

Одним із основних критеріїв декоративності рицини є  висота рослини, 
тому при дослідженнях кількісних ознак висота рослини буде провідною озна-
кою при проведені статистичних розрахунків. Певну привабливість мають і 
високі  рослини, які можна застосовувати на задньому плані клумбових 
композицій, і карликові лінії, що мають достатньо компактну форму. 

Для подальших досліджень генотипи розбили по групам: карликові (ви-
сота рослин 73-110см), середні (висота рослин 111- 150см) та високі рослини 
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(висота рослин151- 192см) (табл.1. – 3). Для розділення на групи проводилися 
розрахунки середнього арифметичного та помилки середнього арифметичного. 

Таблиця 1 - Середні значення кількісних ознак карликових рослин 

 
Критерієм рівня фенотипової мінливості ознак прийняли коефіцієнт 

варіації. Розмах коливань цього критерію становив в середньому  для висоти 
рослини – 4,1 %, для висоти китиці – 7,6 %, для кількості міжвузлів – 8,2 %, для 
гіллястості рослини – 12,3%. Згідно отриманих результатів можна зробити вис-
новок, що ознаки висоти рослини, висоти китиці та  кількості міжвузлів 
відносяться до слабко мінливих ознак (СV < 10%), а гіллястість рослини 
відноситься до середнемінливої ознаки (СV = 10 -20 %). 

Таблиця 2 - Середні значення кількісних ознак високих рослин. 

 
Таблиця 3 - Середні значення кількісних ознак середніх за висотою рослин 
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При характеристиці рицини за якісними ознаками головним критерієм 

являється забарвлення листка. У відповідності до цього провели класифікацію 
сортів рицини за наступним забарвленням: зелені, 4 типи в залежності від 
колірного відтінку; червоні; фіолетові. 

Забарвлення стебла, листя і коробочок це складні ознаки, що пов'язані не 
лише з різноманітністю колірних відтінків, але і з різними генами, обумовлюю-
чими їх. Дані ВНІЇМК свідчать, що забарвлення в F1  часто буває проміжним. 
Ген зеленого забарвлення рецесивний, проте в деяких схрещуваннях він пово-
диться як домінанта [2]. 

За для виявлення комплексу ознак з найбільшою декоративністю  та мож-
ливістю спільних селекційних програм відносно обраного  комплексу, прово-
дили визначення ступеня зв’язку між ознаками – коефіцієнт кореляції (таб. 4 ). 

 Встановили, що зв'язок забарвлення пагона і забарвлення листка – майже 
не залежить  від зовнішніх умов і успадковується зчеплено. Можливе деяке 
роз’єднання ознак висоти рослини та кількості міжвузлів, а також висоти рос-
лини та довжини китиці. Тобто можливе створення форм невеликих за висо-
тою, але з великими китицями і навпаки.  

Але  рихлість китиці і опушеність коробочки, а також забарвлення пагону 
і наявність воскового нальоту успадковуються незчеплено. Забарвлення пагона 
і забарвлення коробочки успадковуються майже незчеплено. 

Таблиця 4. Значення коефіцієнту кореляції між ознаками 

 
Враховуючи, що дані ознаки мають високі кореляційні зв’язки, то при ви-

користані їх в подальших селекційних  дослідженнях  дає можливість створен-
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ня новий декоративний сорт рицини з необхідними якісними та кількісними 
ознаками.  

ВИСНОВКИ 
1. За висотою обрані генотипи поділяються на 3 класи, серед яких пере-

важають карликові форми. 
2. За ознакою забарвлення переважають зелені форми, серед яких можна 

виділити 4 різновиди. Хоча найбільшу декоративність мають зелені форми з 
відсутністю воскового нальоту. 

3. Найбільшу декоративну цінність мають наступні комбінації ознак: ви-
сота рослини (~94 см.) і довжина китиці(~25 см.); забарвлення пагона 
(фіолетове) і забарвлення листка (зелене); забарвлення пагона(фіолетове)  і  за-
барвлення коробочки(жовте і червоне); висота рослини(~94 см.)  і кількість 
міжвузлів(~16). 

4. Перспективними з точки зору декоративної селекції є наступні зразки: 
генотип К-307 - карликова форма з зеленим листям, фіолетовим забарвленням 
пагона та зеленим забарвленням коробочки; генотип К-53 - середня за висотою 
рослина з фіолетовими листям та пагоном і рожевими коробочками; генотип К-
53-карликова форма з фіолетовим листам і пагоном і з жовтими коробочками; 
генотип К-1269 червоне забарвлення листка, пагону та коробочки.  
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СТАН ПАНКРЕАТИЧНИХ ОСТРІВЦІВ У ТВАРИН РІЗНИХ ВИДІВ ПРИ 
ГОЛОДУВАННІ, ВВЕДЕННІ ГЛЮКОЗИ ТА АЛОКСАНУ 

Інсулін є специфічним продуктом (гормоном) В-клітин острівців Лангер-
ганса, в яких присутній цинк [1, 52]. Відомо, що два іони цинку здатні зв’язати 
шість молекул інсуліну. Припускають, що гексамер, який при цьому 
утворюється, накопичується в секреторних гранулах («депо-форма» гормону) 
вказаних клітин [3, 35]. Хоча існує чимало літературних даних щодо регуляції 
інкреторної функції підшлункової залози, її клітинно-молекулярні механізми 
ще остаточно не з’ясовані. Розробка в нашій лабораторії досконалого методу 
цитохімічного визначення цинку в панкреатичних острівцях тварин і людини 
відкриває шляхи до вирішення згаданих проблем. У зв’язку з цим представля-
ють значний інтерес дослідження вмісту цинку та інсуліну в панкреатичних 
клітинах у лабораторних тварин (мишей, щурів, золотистих і китайських 
хом’ячків) під впливом чинників, які підсилюють, пригнічують, виключають 
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діяльність інсулярного апарату. Вибір в якості об’єкту дослідження саме цих 
видів тварин невипадковий, оскільки за морфологічними характеристиками їх 
острівцеві тканини наближаються до людської [3, 45].  

Мета роботи – вивчити вплив голодування, введення глюкози й алоксану 
на стан панкреатичних острівців у тварин різних видів. 

Для досягнення мети в роботі використані такі методи: модифікований 
метод Хаггедорна-Йенсена для визначення рівня цукру в крові, цитохімічні 
реакції 8-ТСХ та альдегідфуксину для встановлення відповідно вмісту цинку та 
інсуліну в панкреатичних клітинах В. 

Наукова новизна роботи полягає у використанні селективного і високо-
чутливого металохромного індикатора 8-(паратолуолсульфоніламіно)-хіноліну 
(8-ТСХ) для цитохімічного визначення цинку в панкреатичних острівцях. Ме-
тод захищений патентом. 

Матеріалом дослідження слугували проби периферичної крові та шма-
точки підшлункової залози 40 мишей, такої ж кількості щурів, золотистих і ки-
тайських хом’ячків. 40 тварин були контрольними (інтактними), інші – зазнава-
ли  експериментальних впливів. В окремих серіях досліджень миші голодували 
12 годин, а щури та хом’ячки – 1 добу. Глюкозу вводили внутрішньочеревинно 
в дозі 10 г/кг у вигляді 40% розчину. Ін’єкцію алоксану робили підшкірно в дозі 
200-400 мг у вигляді 2-4% розчинів. Тварин забивали після закінчення терміну 
голодування, через 2 години після ін’єкції глюкози та через 5 діб після введення 
алоксану. 

Для визначення глікемії кров у мишей і щурів брали з хвоста, а у золотистих 
і китайських хом’ячків – з вуха чи хвоста. Шматочки підшлункової залози 
фіксували в ацетоні та рідині Буена для проведення цитохімічних досліджень 
цинку та інсуліну в острівцевих В-клітинах. Рівень цукру в крові визначали 
модифікованим методом Хаггедорна-Йенсена та виражали в ммоль/л [2, 101]. 

Для цитохімічного визначення цинку шматочки органу, фіксовані впро-
довж 12 годин у холодному (+4оС) ацетоні, витримували в двох ксилолах про-
тягом 15 хвилин у кожному, суміші 50% ксилолу та 50% парафіну (30 хвилин 
при 40оС), двох рідких парафінах (по 1,5 години в кожному при 56оС) і замика-
ли в парафін. Зрізи 5-10 мкм завтовшки депарафінували в двох ксилолах та аце-
тонах (по 3 хвилини в кожному). Потім на зрізи наносили на 1 хвилину по 
декілька крапель 0,01% ацетонового розчину 8-ТСХ, промивали їх впродовж 5 
хвилин у дистильованій воді, замикали в гліцерин і розглядали під 
люмінесцентним мікроскопом. 

Для збудження люмінесценції застосовували світлофільтр ФС-1, а в 
якості захисного (окулярного) використовували світлофільтр зі скла ЖС-18. На 
препаратах у цитоплазмі панкреатичних клітин В визначали гранули, що 
люмінесціювали жовто-зеленим світлом. 

Для цитохімічного визначення інсуліну в панкреатичних острівцях шма-
точки підшлункової залози, фіксовані протягом 24 годин у рідині Буена (суміші 
15 мл насиченого розчину пікринової кислоти, 5 мл нейтрального формаліну і 1 
мл крижаної оцтової кислоти). Фіксовані таким чином шматочки органу прово-
дили через спирти зростаючої міцності (70о, 80о, 90о, 96о, абсолютний – по 4 го-
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дини в кожному), ксилоли та парафін, як вказано вище. 
Зрізи 5-10 мкм завтовшки депарафінували в двох ксилолах (по 3 хвилини 

в кожному), спиртах (абсолютному, 96о, 90о, 80о, 70о по 3 хвилини в кожному), 
дистильованій воді (5 хвилин). 

Депарафіновані зрізи підшлункової залози витримували в окиснику 
(суміші 2,5% розчинів перманганату калію та сірчаної кислоти) до порудіння, у 
відновнику (2,5% розчин щавлевої кислоти) – до знебарвлення, дистильованій 
воді (5 хвилин). Зрізи витримували протягом 6 хвилин у 0,25% спиртовому 
розчині альдегідфуксину, обробляли 96о спиртом (1-2 хвилини), абсолютним 
спиртом (1-2 хвилини) двома ксилолами (по 1-2 хвилини кожним), замикали в 
бальзам і досліджували під світловим мікроскопом з масляною імерсією. На 
препаратах інсулін визначали в цитоплазмі острівцевих клітин В у вигляді 
зернистості синьо-фіолетового кольору. 

Інтенсивність цитохімічних реакцій оцінювали за трибальною системою, 
запропонованою В.В. Соколовським [4], а також Ф.Хейхоу і Д. Квагліно [5]. За 
один бал приймали слабо позитивну реакцію, два бали – помірну, три бали – 
виражену за інтенсивністю реакцію. На підставі підрахунку на 100 клітинах ви-
водили середню величину інтенсивності реакції. 

Враховуючи, що отримані дані мали нормальний розподіл, статистичну 
обробку проводили параметричним методом (критерієм Ст’юдента) за           
Г.Ф. Лакіним. Обчислювали середню арифметичну (X), її похибку (mx) і показ-
ник вірогідності (р).  

Гостре голодування викликало зниження рівня цукру в крові на 34%       
(р < 0,001) у мишей і золотистих хом’ячків, 20% (р < 0,001) – у щурів, 37%       
(р < 0,001) – китайських хом’ячків. Після введення глюкози її концентрація в 
крові зростала на 83% (р < 0,001) у мишей, 84% (р < 0,001) – у щурів, 82%        
(р < 0,001) – у золотистих і китайських хом’ячків. Після ін’єкції діабетогенного 
агенту алоксану гіперглікемія досягала 159% (р < 0,001) у мишей, 149%            
(р < 0,001) - у щурів, 167% (р < 0,001) - у золотистих хом’ячків, 171%                
(р < 0,001) - у китайських хом’ячків. 

Вміст цинку в інсулінпродукуючих В-клітинах підвищувався під впливом 
гострого голодування у мишей на 30% (р < 0,05), у щурів – на 40% (р < 0,01), 
золотистих хом’ячків – на 31% (р < 0,01), китайських хом’ячків – на 33%          
(р < 0,05). У випадку навантаження глюкозою спостерігалось зниження рівня 
внутрішньоклітинного металу на 25% (р < 0,05) – у мишей, 20% (р < 0,05) – у 
щурів, 19% (р < 0,05) – у золотистих хом’ячків, 20% (р < 0,05) – у китайських 
хом’ячків. Під впливом діабетогенного агенту спостерігався розвиток вираже-
ного дефіциту цинку в В-інсулоцитах, який становив 65%  (р < 0,001) – у ми-
шей, 60% (р < 0,001) – у щурів, 81% (р < 0,001) – у золотистих хом’ячків, 80%  
(р < 0,001) – у китайських хом’ячків. 

Аналогічна картина спостерігалась при визначенні вмісту інсуліну в 
клітинах В панкреатичних острівців піддослідних тварин. 

Дані інтенсивності цитохімічної реакції альдегідфуксину свідчать про 
зростання вмісту інсуліну в острівцевих В-клітинах при дії голодування в гос-
трому експерименті на 27% (р < 0,05) у мишей, 25% (р < 0,05) – у щурів, 21% (р 
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< 0,05) – у золотистих хом’ячків, 23% (р < 0,05) – у китайських хом’ячків. Після 
введення тваринам розчину глюкози кількість гормону в досліджених клітинах 
зменшувалась на 27%  (р < 0,05) у мишей, 25% (р < 0,01) – у щурів, 14% (р < 
0,05) – у золотистих хом’ячків, 23% (р < 0,01) – у китайських хом’ячків. 
Ін’єкція алоксану призводила до падіння рівня інсуліну в панкреатичних 
острівцях у мишей на 80% (р < 0,001), щурів – на 87%  (р < 0,001), золотистих 
хом’ячків – на 93% (р < 0,001), китайських хом’ячків – на 85% (р < 0,001). 

Отже, можна зробити наступні висновки: 
1. Глікемія, вміст цинку та інсуліну в панкреатичних острівцях мишей, 

щурів, золотистих і китайських хом’ячків змінюються в залежності від функці-
онального стану інсулярного апарату: після голодування, що пригнічує його ін-
креторну функцію, рівень цукру в крові знижується, а кількість внутрішньоклі-
тинних компонентів порівняно з контролем підвищується; після навантаження 
глюкозою, специфічного стимулятора секреції інсуліну, навпаки, глікемія зрос-
тала, а вміст металу та гормону в клітинах знижувався; після призначення діа-
бетогенного агенту алоксану ці зміни були ще більш вираженими. 

2. Однотипний характер змін вмісту цинку та інсуліну в інсулінпроду-
куючих клітинах В піддослідних тварин свідчать про наявність між цими ком-
понентами функціонального зв’язку. 

3. Використані в роботі методи можуть бути рекомендовані для оцінки 
функціонального стану інсулярного апарату в умовах норми та патології, а усу-
нення нестачі цинку шляхом призначення дієти, збагаченої цим мікроелемен-
том, або препаратів цинку може бути одним із методів патогенетичної терапії 
цукрового діабету.  
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МЕТОД ОЦІНКИ АКТИВНОСТІ ФЕРМЕНТНИХ ПРЕПЕРАТІВ В 
СКЛАДІ ХАРЧОВИХ ДОБАВОК 

Ринок продовольчих товарів пропонує споживачу велику кількість 
традиційних, спеціалізованих харчових продуктів та біологічно активних доба-
вок, до складу яких входять амілолітичні ферменти, а саме  α- амілази. 
Ферментні препарати використовують як харчову добавку для поліпшення 
якості готової продукції. В зв’язку з цим виникає необхідність розробки 
надійного, простого, експресного методу визначення наявності та активності α-
амілази в складі таких продуктів [1]. Запропонований метод є модифікацією 
офіційного стандартного методу визначення активності α-амілази (ДСТУ 
20264.4-89). В якості об’єктів дослідження були вибрані біологічно активні до-
бавки фірми «Віталайн» (США) та хліб і кондитерські вироби українських 
виробників [2].  

Експериментально підтверджена доцільність використання експрес-
методу для визначення наявності α-амілази в складі продуктів харчування та 
біологічно активних добавок . Визначена активність α-амілази в запропонованій 
одиниці вимірювання: кількість грамів крохмалю, який гідролізується за 1 го-
дину в розрахунку на 1 порцію продукту, дозволяє оцінити ефективність про-
дукту в реальних умовах його використання. 

Розроблений детальний алгоритм практичного визначення активності α-
амілази в харчових продуктах. 
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ГЕЛЬМІНТОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ  

КОРОПОВИХ (CYPRINIDAE) КАХОВСЬКОГО ВОДОСХОВИЩА 
Гельмінтофауна коропових риб Каховського водосховища в останні чо-

тири десятиріччя фактично не підлягала дослідженню. Отже, сучасний стан 
фауни гельмітів більшості риб, що населюють цю водойму, залишається 
невідомим і маловивченим. Проте, риба з цієї водойми потрапляє на стіл ба-
гатьом мешканцям Запорізької області а також інших областей України, і, як 
наслідок, може стати джерелом зараження людини, свійських та промислових 
тварин паразитичними червами. Отже, актуальність даної роботи в тому, що 
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гельмінтофауна коропових риб, як основного об’єкта промислового та ама-
торського рибальства на сьогодні фактично не досліджена [1, 2]. 

Практичні результати паразитологічних досліджень риб важливі для по-
передження епізоотій, що завдають шкоду здоров’ю а також несуть економічні 
збитки. Дослідження паразитофауни риб у водосховищі має також і теоретичне 
значення‚ завдяки йому можливим стає пізнання процесів формування парази-
тофауни в залежності від умов зовнішнього середовища. 

Дослідження проводились в осінньо-зимовий і весняний період (вересень-
грудень) 2009 р. та у січні 2010 р. за загальноприйнятими методиками [3-8]. Бу-
ло досліджено 39 екземплярів риб 5 видів: плітка — 10 екз., лящ —10 екз., гус-
тера – 3 екз., сазан – 10 екз., карась - 6 екз. 

 Серед виявлених паразитів потенційно небезпечними для людини та тва-
рин можна вважати метацеркаріїв роду Diplostomum, що було виявлено в криш-
талику ока плітки. З опису цього паразита можна дізнатися, що він може оселя-
тися не тільки в кришталику, але й в головному мозку і в інших органах, 
оскільки розноситься кров’ю по організму хазяїна. Тому вважаємо, що особли-
ву увагу треба звернути на правила термічної обробки риби перед вживанням в 
їжу, або перед тим як дати таку рибу домашнім тваринам.  

За даними досліджень, проведених на Каховському водосховищі і його 
нерестово-вирощувальному господарстві моногенеї Dасtylogyrus sphyrna  та 
Dасtylogyrus vastator вважаються небезпечними паразитами, відомими як збуд-
ники масових захворювань риб . Крім того, за літературними даними, забруд-
нення середовища може спровокувати збільшення чисельності моногеней, що у 
нормальних умовах зустрічаються рідко і при низькому рівні інвазії. Було ви-
словлене припущення, що висока чисельність даного паразита може служити 
маркером забруднення водойми, тому що цей вид зустрічається на рибах у не-
забруднених біоценозах рідко й в одиничних екземплярах [10]. 

Трематода Bucephalus polymorphus знайдена в порожнині тіла сазана та-
кож паразитує в рибі на фазі метацеркарії, а завершує свій життєвий цикл в хи-
жих рибах. І хоча вона була знайдена в порожнині тіла, яку зазвичай людина не 
вживає до їжі, можна зробити теоретичне припущення, що небажано давати та-
ку рибу для корму тваринам без попередньої термічної обробки. 

Для нематоди Raphidascaris acus лящ був другим проміжним хазяїном. Її 
також було виявлено в порожнині тіла, і можна сказати, що прямої небезпеки 
для людини вона також не являє, через те, що людина зазвичай вживає в їжу 
лише м’язову тканину. Але можна надати схожу їз попередньою рекомендацію 
про необхідність ретельної термічної обробки перед тим, як скормлювати таку 
рибу свійським тваринам. 

Проте, збудників серйозних гельмінтозів людини та свійських тварин у 
обстежених нами риб не було виявлено. Це, напевно, свідчить про загальну 
тенденцію про збіднення фауни безхребетних, що живуть вільним життям, а та-
кож про антропопресинг, що, безумовно, є темою окремого дослідження. 
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ХІМІЯ В КРИМІНАЛІСТИЦІ. МЕТОДИ ЗНЯТТЯ ВІДБИТКІВ ПАЛЬЦІВ 

Скільки часу існує людська цивілізація, стільки ж діють норми поведінки, 
правила і  закони. Стільки ж часу існують проблеми з порушниками цих норм, 
правил, законів, з пошуком доказів того, ким і як був порушений закон. Науко-
во-технічна революція і особливо досягнення другої половини ХХ ст.дозволили 
залучити в криміналістику технічні методи для збору доказів злочину. Важливе 
місце в цих методах належить хімії. 

Просте перерахування найбільш відомих областей  застосування хімічних 
методів виглядає досить переконливо:  

• Пошук та збереження прихованих відбитків пальців; 
• Ідентифікація особи з аналізу складу ДНК; 
• Пошук та визначення складу отруйних речовин, вибухових речовин, 

наркотиків; 
• Отримання зліпків відбитків взуття; 
• Аналіз на вміст алкоголю і складу алкогольних напоїв; 
• Аналіз складу чорнила, паперу та інших засобів, що використовуються 

для складання документів; 
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• Аналіз різноманітних забруднень. 
Дана доповідь присвячена методам зняття відбитків пальців у 

криміналістиці. Кожен візерунок на пальці індивідуальний, але складений, як 
було встановлено ще в 1686 р., з поєднання головним чином трьох простих 
елементів — петель, дуг і завитків. Виділяють і більш дрібні деталі: вилки, гач-
ки, озера, острови, перетини. Цим питанням займається наука 
дактилоскопія. Малюнок утворюється до народження людини, на третьому-
четвертому місяці його внутрішньоутробного розвитку, і супроводжує його, не 
змінюючись до самої смерті (у дітей він лише збільшується в розмірах). 

 
На рис.1 представлені типи папільнир візерунків. 

 
Рис.1.  1-4 — візерунки типу «петля»(ліва, права, центральна, подвійна), 5-6 — 

візерунки типу «дельта» або «дуга» (проста і гостра), 7-8 — візерунки типу «спіраль» (цен-
тральна і змішана). 

Френсіс Галтон встановив незмінність відбитків протягом життя людини. 
Він запропонував класифікацію відбитків і розрахував, що їх збіг має ймовір-
ність 1:64 000 000 000.  

Відбитки поділяють на три види: видимі, вдавлені і приховані.  
Чітко видимі відбитки пальців виникають на місці злочину, коли руки злочинця 
покриті будь-якою забарвленою речовиною, наприклад кров'ю; вдавлені — ко-
ли він торкається пластичних матеріалів типу вологої глини або непросохлої 
масляної фарби. Однак і чисті руки на твердій поверхні неминуче залишають 
сліди, які неозброєним оком можуть бути непомітні. Це пов'язано з тим, що в 
шкірі є пори, похідні до сальних залоз На кожному квадратному сантиметрі тіла 
знаходиться від 150 до 330 таких пор. Вони  постійно виділяють різні сполу-
ки. Перш за все – вологу, яка досить швидко випаровується з поверхні. Зміст 
вологи в шкірних виділеннях складає близько 98 або 99%.Далі солі (хлорид 
натрію), невелику кількість сполук калію і амонію; органічні похідні — 
амінокислоти, глюкоза, молочна кислота, пептиди, рибофлавін і ін. Солі та 
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деякі органічні продукти залишаються на поверхнях досить довго. Вони й ство-
рюють безбарвний, прихований відбиток шкірних покровів.  

Перші способи виявлення прихованих відбитків пальців на місці злочину 
полягали в нанесенні на поверхню дрібного пофарбованого порошку за допо-
могою м'якого пензлика або пульверизатора і потім фотографування. При цьо-
му спочатку використовували сажу, дрібно подрібнений графіт або сполуки 
свинцю (свинцеві білила, свинцевий сурик та ін.). Частинки порошку прилипа-
ють тільки до невидимих найтонших відкладень органічних речовин і роблять 
їх не просто видимими, але і дуже контрастними.  

Потім був введений спосіб перенесення вже виявлених і проявлених по-
рошком відбитків на спеціальну прозору плівку (типу скотча), що дозволяло їх 
надійно зберегти і спрощувало фотографування. 

Зараз в арсеналі фахівців є порошки різних кольорів: чорні, сріблясті, 
двоколірні, білі. Вибір залежить від кольору досліджуваної поверхні: 
необхідно, щоб на будь-якій поверхні відбиток виглядав контрастно. На воло-
гих поверхнях використовують суспензію — дисульфід молібдену, коричнево-
чорний порошок. Після розпилення на вологу поверхню суспензії солі слід ви-
сушити цю поверхню і потім дослідити відбитки звичайними способами.  

Застосування МоS2 дозволяє виявити відбитки пальців на осколках скла 
навіть після пожежі . 

На забарвлених предметах, де порошки чорного або сріблястого кольору 
не дають контрастної картини, з середини 1970-х рр. стали використовувати 
флюоресцентні порошки (наприклад, флоексон): 

 

Порошковий метод виявлення прихованих відбитків пальців має 
недоліки: труднощі використання на вологих предметах; його не можна засто-
совувати на пухких пористих поверхнях, оскільки порошки забиваються в пори 
і замість малюнка папілярних ліній виявляють малюнок пористої структури.  

Хіміки запропонували вихід із цього становища і спочатку створили ме-
тод прояви прихованих відбитків парами йоду.  

Ще один, теж традиційний хімічний процес для виявлення прихованих 
відбитків пальців на пористих поверхнях — використання розчину нітрату 
срібла. При обробці 3%-м розчином AgNО3 добре проявляються сліди пальців 
на вологих або грубо шліфованих дерев'яних деталях.  В шкірних виділеннях 
присутній хлорид натрію, який швидко реагує з АgNO3, утворюючи нерозчин-
ний і теж майже безбарвний АgCl. При опроміненні інтенсивним світлом AgCl 
розкладається з виділенням найдрібніших частинок срібла, і вже вони орнамен-
тують папілярні лінії чорним або темно-коричневим кольором.   
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Для прояву прихованих відбитків на папері найкращим вважається вико-
ристання розчину нінгідрину (гідрат трікетогідріндена) в органічних розчинни-
ках. Ця речовина має формулу:  

 
 
 
 
 
 
 

Приховані відбитки пальців можна виявити за допомогою поширених 
індикаторів, наприклад кристалічного фіолетового: 

 

Хороші результати на липких поверхнях спостерігаються, наприклад, при 
використанні його 0,1%-го розчину, що має злегка лужну реакцію.  

На сьогодні   крім хімічних методів використовується, наприклад, вияв-
лення і сканування невидимих відбитків за допомогою лазерних джерел світла 
та комп'ютерне відновлення повних відбитків за фрагментами. Порівняння 
чітких відбитків пальців, зроблених спеціальними чорнилами в комфортних 
умовах дільниці, з розмитими, неповними, здобутими після складної обробки 
відбитків з місця злочину, до цих пір залишається мистецтвом, яким оволодіває 
далеко не кожен бажаючий.  

 Крім криміналістики прилади для сканування відбитків пальців мають 
застосування для захисту від стороннього втручання до ПК, мобільного теле-
фону, сейфу, дверей та ін..  

Отже, хімічні методи зняття відбитків пальців мають свої переваги й 
недоліки в залежності від поверхні, з якої знімають відбитки. Не зважаючи на 
виникнення приладів для зняття відбитків, вони є не від’ємними в арсеналі 
криміналістів.  
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ВИЗНАЧЕННЯ ВІТАМІНУ С В ПРОДУКТАХ ХАРЧУВАННЯ 

Актуальність роботи полягає в тому, що наш організм не здатний 
самостійно синтезувати вітамін C, і він надходить лише з продуктами харчу-
вання. Тому дуже важливо знати хімічні властивості цього вітаміну, основні 
його джерела та методи визначення.   

Вітамін С являє собою γ-лактон 2,3-дегідро-L-гулонової кислоти.  

C

COH

COH

CH

CHOH

CH2OH

O

O

HC CH

OH OH

CH C

O

HOHC

CH2OH

O

 
Аскорбінова кислота – безбарвні кристали, кислі на смак, без запаху 

[1,684]. 
Вітамін С – сильний антиоксидант. Він відіграє важливу роль у регуляції 

окисно-відновних процесів, бере участь у синтезі колагена й проколагена, 
обміні фолієвої кислоти й заліза, а також синтезі стероідних гормонів і 
катехоламінів.  Також регулює згортання крові, нормалізує проникність 
капілярів, необхідних для кровотворення, нормалізує протизапальні й 
протиалергічні дії. Добова потреба аскорбінової кислоти 90-100 мг у день 
[2,170]. 

При недостатньому вживанні у їжу аскорбінової кислоти можливі такі 
симптоми: кровоточення ясен, випадання зубів, млявість, дратівливість, 
депресія, погане загоєння ран, хвороба цинга. 

При гіпервітамінозі спостерігається діарея, може виникнути гемоліз (руй-
нування червоних кров'яних клітин).  

Homo Sapiens цілком залежить від надходження вітаміну С з їжею. 
Єдиним тваринним продуктом, що містить значні кількості вітаміну С, є моло-
ко. Самі багаті джерела аскорбінової кислоти — це свіжі овочі і фрукти - особ-
ливо цитрусові, червоний та зелений перець, гуава, ківі, чорна смородина, 
шипшина [3,176].   

Аскорбінову кислоту можна визначити якісними та кількісними методами 
аналізу. 

До якісних методів визначення вітаміну С відносять реакцію з 2,6-
дихлорфеноліндофенолом, реакцію з метиленовою синью, реакція з 
гексаціано(Ш) фератом калію [4, 84-87]. 

До кількісних методів аналізу відносять: титриметричні, 
спектрофотометричні, електрохімічні та хроматографічні методи. 

Титриметричні методи засновані на використанні відновних властивостей 
аскорбінової кислоти. У методиці використовується 2,6-
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дихлорфеноліндофенол, який при взаємодії з L-аскорбіновою кислотою 
утворює безбарвний продукт.  

Щодо спектрофотометричного методу аналіз, то водні розчини L-
аскорбінової кислоти безбарвні й не поглинають у видимій області спектра, але 
при нейтральних значеннях рН у спектрі поглинання спостерігається сильний 
сигнал при 265 нм.  

Електрохімічні методи надають можливість високоселективного аналізу з 
високою точністю й відтворюваністю. До того ж вони дуже прості у виконанні. 
Наприклад, у таблетках полівітамінів, що містять сполуки Fе(II), вітамін С був 
проаналізований методом диференціальної пульсуючої вольтамперометрії на 
скляному вуглецевому електроді.  

Хроматографічні методи дають саму велику надію на подолання основної 
проблеми, пов'язаної із присутністю в сумішах, що містять вітамін С, безліч за-
важаючих аналізу речовин. До недавнього часу найбільш часто із 
хроматографічних методів використовували газорідинну хроматографію (ГРХ). 
Визначити L-аскорбінову кислоту безпосередньо цим методом неможливо че-
рез її нелетючість. Для того, щоб мати таку можливість, була розроблена трива-
ла процедура перетворення L-аскорбінової кислоти в леткий триметилсіліловий 
ефір. Такий метод дозволяє одержувати точні й відтворені результати, але через 
тривалість попередньої підготовки зразка він не так зручний, як розроблений 
недавно метод високоефективної рідинної хроматографії (ВЕРХ) [5, 134-140]. 

Отже, вітамін С – органічна сполука, яка вкрай необхідна людському 
організму, так як вона виконую важливі біохімічні функції.  

Аскорбінову кислоту в продуктах харчування можна визначити якісними 
та кількісними методами, зокрема до якісних методів відносяться реакції: з 2,6-
дихлорфеноліндофенолом, з метиленовою синью та реакція  з гексаціано(Ш) 
фератом калію. 

Кількісний аналіз аскорбінової кислоти проводиться титриметричними 
методами, широко використовують  спектрофотометричний аналіз, 
електрохімічні та хроматографічні методи аналізу. З літературних джерел було 
встановлено, що найбільш поширений метод високоефективної рідинної 
хроматографії (ВЕРХ). 
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КОНЦЕНТРУВАННЯ БІЛКІВ МОЛОКА КИСЛИМИ 
ПОЛІСАХАРИДАМИ 

Вивчені фазові рівноваги у водних сумішах знежиреного молока з пекти-
натами натрію (пектинами) різного ступеню естерифікації,характеру 
розподілення естерних груп та молекулярної маси.Показано,що ключовим фак-
тором,який визначає фазовий стан і сумісність макромолекулярних 
компонентів в даних системах є структура полісахариду [1]. 

Суміші знежиреного молока і пектину розшаровуються з переважним кон-
центруванням білка і полісахарида в різних фазах. Зі збільшенням ступеню 
естерифікації пектину(від Е=57,0 до Е = 94,0 %) його сумісність з білками знежи-
реного молока зростає.Так,порог розшарування системи В-БЗМ-П (Е=57,0%) 
складає 1,67%,а для систем з пектином (Е=93,8%)-2,31%.При цьому характер-
но,що суміші білків знежиреного молока і пектину ,що має блочний характер 
розподілення естерних груп і ступінь етерифікації (Е=60%) ,не досягають фазової 
рівноваги у вивченному діапазоні концентрацій пектину (від 0,1 до 1%) [2]. 

Сумісність макромолекулярних компонентів помітно знижується зі 
збільшенням молекулярної маси полісахаридів,що відповідає зменшенню вели-
чини порога розшарування від 1,84% (пектин Мn=23 кД) до 0,99% (пектин 
Мn=390 кД). 

Процес концентрування білків знежиреного молока пектинами характе-
ризували 2-ма показниками : виходом білка в білкову фазу і ступенем концен-
трування білка в цій фазі.Зростання концентрації пектину від 0,2 до 1% в 
вихідній суміші призводить до збільшення ступеня концентрування білка (від 1 
до 5) і супроводжується значним збільшенням виходу білка в білкову фа-
зу.Найбільший вихід білка складав 85% при концентрації пектину в вихідній 
суміші 1% [3]. 

Таким чином, ключовим фактором,що впливає на процес концентрування 
білків знежиреного молока пектинами є структурні особливості макромолекул 
полісахаридів. 
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ВИКОРИСТАННЯ НАНОМАТЕРІАЛІВ В ХАРЧОВІЙ 
ПРОМИСЛОВОСТІ 

В сучасних технологіях і різноманітних промислових галузях, в тому 
числі і в харчовій, безперервно зростає інтерес до нанотехнологій. Необхідність 
розвитку техніки і технологій аргументує обширні капіталовкладення в розви-
ток і вдосконалення новітніх технологій. Об'єктами нанотехнологій є 
макроскопічні об'єкти, атомарна структура яких може контролюватися за допо-
могою маніпуляцій окремими атомами [1, 10].  

Одна з основних причин інтересу до штучних наноматеріалів – 
збільшення площі поверхні, що приводить до багатократного посилення для 
однієї і тієї ж маси речовини процесів, обумовлених поверхневими 
(міжфазними) взаємодіями. Результатом стає характерне для наноматеріалів 
значне посилення взаємодій з іншими матеріалами і біологічними об'єктами. 
Зокрема, наночасткам властива висока здатність проникати через біологічні 
мембрани і фізіологічні бар'єри організму. 

Особливий інтерес нанотехнології мають в харчовій промисловості при 
виготовленні упаковок для зберігання зі збільшеним терміном придатності хар-
чових продуктів, - лідируюча сфера вживання нанотехнологій в харчовій 
промисловості. Основний механізм збільшення терміну придатності полягає в 
підвищенні бар'єрних функцій пакувального матеріалу. 

Оскільки штучні наноматеріали виробляються за допомогою принципово 
нового виду технологій можливе проявлення у них раніше невідомих властиво-
стей, причому  деякі з них можуть надавати небажані дії на організм людини. 
Тому вживання нанотехнологій в області виробництва продовольства вимагає 
серйозної уваги до проблем їх безпеки. Щоб належно гарантувати безпеку 
штучних наноматеріалів, що входять до складу харчових продуктів або контак-
туючих з ними пакувальних матеріалів, має бути розроблений комплекс заходів 
по контролю безпеки нанотехнологічної продукції і по регламентації її викори-
стання в харчових виробництвах [2, 35]. 

Важливим напрямом використання нанотехнологій в живленні є введення 
нанонутрієнтів в харчові продукти; нанонутрієнти представлені у формі часток 
нанометрового розміру. Доцільність і ефективність використання цих речовин 
визначаються відомою проблемою малого інтервалу між адекватним рівнем 
вжитку деяких мікроелементів і їх токсичним рівнем у вигляді неорганічних 
солей. Звідси – актуальне завдання здобуття нових форм мікроелементів, що 
володіють по можливості вищою біодоступністю і як можна меншою 
токсичністю. Як показують результати деяких сучасних робіт, штучні 
наноматеріали можуть бути прийнятними з позицій виявлення форма існування 
мікроелементів. Так, наприклад, можливо використання як джерела 
біодоступного феруму наночасток середнього фосфату феруму (III) (FePO4). 
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Даний штучний наноматеріал на відміну від свого макродисперсного ана-
лога легко розчиняється в кислому вмісті шлунку при рН≈1. Біодоступність на-
нодисперсного фосфату феруму(III) була оцінена в дослідах на  щурах з 
дефіцитом феруму по відновленню рівня гемоглобіну і склала, як 
повідомлялося, 96%, що значно перевершує відповідний показник не лише для 
неорганічних солей заліза, але і для його органічно зв'язаної (гемінової) форми. 
На відміну від розчинних неорганічних солей заліза його наноформа не прово-
кувала in vivo утворення перекисних з'єднань і була повністю нетоксична в 
нутрітівно значимих дозуваннях. В зв'язку з цим використання нерозчинних і 
хімічно інертних наночасток FePO4 у складі продуктів з нейтральним середо-
вищем має хороші перспективи при збагаченні як спеціалізованих харчових 
сумішей, так і продуктів масового попиту. 

В наших дослідах ми розглядаємо вміст цих наночасток в продуктах хар-
чування. Об’ектом дослідження  вибраний  шоколад, як необхідний продукт в 
раціоні харчування кожної людини, особливо дітей та тих, хто хворіє на 
анемію. Важливим об’єктом аналізу виступає ферум. Нетоксичний вміст феру-
му в шоколаді має діапазон 20-600мг/кг. Тому щоб забезпечити корисність про-
дукту необхідні надійні методи контролю феруму (III) на всіх етапах його ви-
робництва.  

Відомі класичні та інструментальні методи визначення феруму в харчо-
вих продуктах. З класичних методів в аналітичній практиці використовують ви-
значення феруму(III) у формі роданідного комплексу: 

Fe3+ + 3SCN- = Fe(SCN)3 
який має криваво-червоний колір. Треба зауважити, що після швидкого 

утворення роданідного комплексу відбувається його послаблення, що може 
привести до некоректних результатів в процесі його вимірів. 

Найбільш коректні результати по визначенню Fe3+ можна одержати при 
використанні реакції з реагентом сульфасаліцилова кислота, яка утворює у 
аміачному середовищі при рН 8-10 сульфосаліцилатний комплекс [Fe(Ssal)3]

3- 

жовтого кольору, з коефіцієнтом поглинання Ű = 5,8·103 та довжину хвилі по-
глинання λmax = 420-430 нм. 

Але найбільш перспективним, по нашому уявленню, є метод визначення 
феруму(II)  з реагентом о-фенантролін. 

 
Одразу після введення реагенту починає утворюватись комплекс, який 

при рН 2-9 стійкий на протязі 2діб. Але в присутності Са та Р краще вести 
реакцію при рН 3-5 через присутність фосфатів. 
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Коефіцієнт поглинання комплексу Ű = 11,1·103. Важливо довести, що в 

літературних джерелах рекомендована  довжина хвилі поглинання λmax = 512 
нм, але нами було встановлено на сучасних приладах довжину поглинання λmax 
= 410 нм. 

Ця реакція специфічна на Fe(II), але о-фенантролін доцільно використо-
вувати для визначення як Fe(II), так і Fe(III). В цьому разі аналізують 
досліджувальний розчин з 2х аліквот. Fe(II) визначають при червоному світлі, 
щоби упередити фоторедукцію комплексу Fe(III) з о-фенантроліном. 

Такі досліди доцільні для визначення в якій кількості, форми та 
співвідношення феруму Fe(II) і Fe(III), як це співвідношення може впливати на 
організм людини та їх наслідки. 

Відомий інструментальний атомно-абсорбційний метод, будучи селек-
тивним, дає можливість визначити тільки сумарний ферум. 

Фосфор, також є складовою частиною нанонутрієнта FePO4 – необхідний 
елемент в харчуванні людини, але його також необхідно строго регламентувати 
та контролювати в продуктах харчування.  

Контроль Р проводиться амонійно-молібдатним методом з використанням 
молібданового реактиву (NH4)6Mo7O24. На сучасному етапі своїх експериментів 
ми  якісно визначили їх наявність в шоколаді: Dove гіркий, Світоч особливий, 
Свято 50%какао та ін. Визначена візуально кількість фосфатів було не однако-
вою: в деяких зразках їх наявність була навіть не визначеною (Світоч особли-
вий), в деяких було видно лише помутніння (Dove гіркий), і лише в одному бу-
ло чітко визначені фосфати (Свято 50%какао).   

Наступна задача наших дослідів визначення їх кількісно.[3] 
Таким чином:   
1) доведена актуальність використання нанотехнологій в харчовій 

промисловості при вирішенні проблем безпеки харчових продуктів по їх складу 
та умов зберігання  

2) наші досліди направлені на визначення загального заліза та фосфатів, 
співвідношення Fe(II) та Fe(III),  

3) їхній взаємний вплив на організм людини.  
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РОЗВИТОК ФІНАНСОВИХ СТРАТЕГІЙ 
ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИХ КОРПОРАЦІЙ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 

Транснаціональні корпорації (ТНК) складають основу економік найроз-
виненіших країн світу, вони є наймогутнішими суб’єктами світового господар-
ства, на них припадає основна частина прямих іноземних інвестицій (ПІІ). ТНК 
створили економічну базу для глобалізації світової економіки, окрім того, вони 
відіграють вирішальну роль у науково-технічному прогресі. 

Прямі іноземні інвестиції ТНК в країну не лише слугують каталізатором 
економічного зростання, вони вказують на прийнятність економічної політики 
країни-реципієнта для світового бізнесу та свідчать про перспективність інтег-
рації економіки країни-реципієнта в світову економіку. Надходження ПІІ в кра-
їну означає отримання не просто додаткового капіталу, а отримання унікально-
го поєднання капіталу, управлінського досвіду, прогресивних технологічних 
знань, доступу до ринків капіталу, збуту, сировини, які вже має ТНК-інвестор. 
Подібна квінтесенція є необхідною для забезпечення конкурентоспроможності 
в умовах глобалізації.  

В останні роки в Україні з’явилась значна кількість літератури з питань 
фінансових стратегій ТНК, фінансового менеджменту в ТНК, інвестиційної по-
ведінки ТНК у глобальному середовищі. Вагомий внесок у розробку цих про-
блем зробили наступні вітчизняні вчені: О.Г. Білорус, Б.Д. Гаврилишин, А.С. 
Гальчинський, Б.В. Губський, Д.Г. Лук’яненко, Ю.Ф. Макогон та інші. Найав-
торитетнішими західними дослідниками в сфері фінансових стратегій ТНК та 
процесів міжнародного інвестування є Р. Вернон, Дж. Даннінг, Д. Ейтман, М. 
Кессон, М. Портер [1, 69]. 

Слід зазначити, що фінансові стратегії ТНК перебувають у постійному 
розвитку в умовах глобального економічного середовища, яке швидко зміню-
ється. 

Вивчення практичної діяльності ТНК в Україні та світі і впровадження 
рекомендацій дозволяє покращити партнерство між світовими ТНК і українсь-
кими компаніями та державними органами. Дослідження процесів розвитку фі-
нансових стратегій ТНК в умовах глобалізації є необхідним етапом у процесі 
формування ТНК українського походження, оскільки таке дослідження дозво-
ляє визначити чинники формування міжнародної конкурентоспроможності 
ТНК. 

Головними завданнями дослідження даної теми є: 
– виявити завдання фінансових стратегій ТНК та особливості трансфор-

мації фінансових стратегій ТНК в умовах глобалізації; 
– дослідити практику реалізації фінансових стратегій ТНК в Україні, а 
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також напрямки позитивного та негативного впливу світових ТНК на економіку 
України; 

– визначити пріоритетні напрямки державної стратегії щодо підвищення 
інвестиційної привабливості української економіки з точки зору світових ТНК; 

– розробити пропозиції, спрямовані на підвищення ефективності взає-
модії українських компаній зі світовими ТНК та прискорення процесу форму-
вання ТНК українського походження. 

Об’єктом дослідження виступають транснаціональні корпорації. 
Предметом дослідження є питання розробки та впровадження фінансових 

стратегій в транснаціональних корпораціях в умовах глобалізації, і зокрема на 
території України, а також питання побудови взаємовигідного партнерства між 
світовими ТНК та українськими партнерами. 

ТНК формуються в результаті процесу інтернаціоналізації і являють со-
бою компанії, до складу яких можуть входити підприємства різних форм влас-
ності, різних видів діяльності, різних організаційно-правових форм, що знахо-
дяться в різних країнах. При цьому в межах ТНК можна виділити материнську 
компанію чи групу материнських компаній, які суттєво впливають на свої зару-
біжні підрозділи та здійснюють загальну координацію діяльності усіх підрозді-
лів ТНК. 

На сучасному етапі розвитку світової економіки відбувається постійне 
зростання економічної могутності та кількості ТНК, що є надзвичайно важли-
вими передумовами глобалізації економічного розвитку. ТНК служать основ-
ною рушійною силою науково-технічного прогресу. 

Мета фінансової стратегії ТНК полягає в забезпеченні адекватної фінан-
сової структури капіталу ТНК, в прийнятті оптимальних інвестиційних рішень, 
оптимальних рішень щодо управління оборотним капіталом ТНК та оптималь-
них рішень стосовно управління валютними ризиками ТНК. Фінансова страте-
гія розробляється та впроваджується для досягнення загальнокорпоративних 
завдань ТНК, вона визначає оптимальний напрямок діяльності компанії з фі-
нансової точки зору.  

Головними етапами розвитку поглядів на фінансову стратегію та фінан-
сові стратегічні завдання корпорації є наступні: максимізація прибутку, макси-
мізація чистої дисконтованої вартості та мінімізація вартості капіталу, максимі-
зація добробуту акціонерів компанії, портфельна теорія, модель оцінки капіта-
льних активів, теорія арбітражного ціноутворення, теорія задоволення інтере-
сів, теорія максимізації добробуту корпорації, агентська теорія, еклектична тео-
рія міжнародного виробництва. Розглянувши розвиток теорій фінансових стра-
тегій, автор робить висновок про необхідність розширення теоретичних моде-
лей фінансових стратегій ТНК шляхом включення більшої сукупності ризиків 
та переваг, що випливають з міжнародної діяльності ТНК [1, 74]. 

Глобалізація справила значний вплив на фінансові стратегії ТНК і серед 
головних наслідків цього впливу слід виділити наступні:  

– реалізація глобальної стратегії ТНК та використання геоцентричного 
підходу в процесі стратегічного менеджменту ТНК; 

– участь ТНК у процесах злиттів та поглинань, а також у стратегічних 
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альянсах з іншими ТНК як вирішальна умова зростання економічної могутності 
ТНК та перемоги в умовах глобальної конкуренції; 

– динамічність розроблення та реалізації стратегій ТНК; 
– фінансування ТНК та хеджування валютних ризиків ТНК з викорис-

танням світових фінансових ринків; 
Глобальні ТНК проводять політику повної інтеграції господарської діяль-

ності в різних країнах та зорієнтовані на глобальну стандартизацію виробницт-
ва з незначними місцевими адаптаціями. Глобальна стратегія базується на інте-
грації ресурсної бази ТНК та її найраціональнішого перерозподілу між різними 
підрозділами ТНК. При геоцентричному підході рішення фінансового плану-
вання та контролю приймаються виходячи з глобальних міркувань. Глобальна 
фінансова стратегія будується таким чином, щоб забезпечити максимізацію 
прибутку в межах всієї ТНК, навіть за рахунок збитковості окремих підрозділів. 

На мікрорівні окремого українського підприємства можна виділити на-
ступні переваги встановлення партнерських стосунків зі світовими ТНК: під-
вищення конкурентоспроможності українських компаній, отримання доступу 
до іноземних ринків товарів та послуг, фінансування діяльності українських 
компаній за рахунок ресурсів ТНК, прийняття іноземними ТНК інвестиційних 
зобов’язань при приватизації державних підприємств тощо. Підприємства з іно-
земними інвестиціями мають багато можливостей щодо вирішення проблеми 
дефіциту фінансових ресурсів, у тому числі, позики від інших підрозділів ТНК, 
дешеве кредитування від транснаціональних банків під гарантії материнської 
компанії. 

Існує також цілий ряд негативних наслідків, які несуть ТНК для націона-
льних економік. Найбільшими загрозами, які може принести діяльність світо-
вих ТНК для України, є наступні: монополізація українського ринку та 
пов’язане з цим банкрутство українських компаній, значна економічна залеж-
ність України від іноземних ТНК та ухилення ТНК від сплати податків. Слід 
враховувати і небезпеку того, що супердержави світу (США, Великобританія, 
Росія) через експансію своїх ТНК здатні підірвати економічний і політичний 
суверенітет України [2, 275]. 

Світові ТНК зможуть оптимізувати свої стратегії в Україні і сформувати 
стратегічне партнерство з українськими компаніями завдяки наступним захо-
дам: підвищення якості доінвестиційного аналізу об’єктів інвестування, юриди-
чне закріплення чіткого розмежування прав та обов’язків ТНК та українських 
партнерів, проведення аналізу справедливої вартості української компанії-
об’єкта інвестування, постійний моніторинг політичних ризиків в Україні та 
налагодження добрих стосунків з українськими державними органами, підви-
щення фінансової результативності через більш повне використання конкурен-
тних переваг ТНК. 

Економічний механізм залучення інвестицій світових ТНК в українську 
економіку має включати наступні складові: реформа податкової системи, фор-
мування дійового законодавства, посилення боротьби з корупцією, підвищення 
ефективності функціонування спеціальних режимів для інвестиційної діяльнос-
ті, прискорення розвитку ринку цінних паперів, забезпечення захисту інозем-
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них інвесторів через судову систему, спрощення процесу здійснення інвестиції 
іноземним інвестором, забезпечення максимальної транспарентності привати-
заційного процесу, розвиток інфраструктури бізнесу, продовження економічної 
політики стабілізації курсу гривні та зниження рівня інфляції. 

Процес формування ТНК українського походження може бути прискоре-
но шляхом впровадження наступних заходів: 

– участь українських компаній у спільних проектах зі світовими ТНК; 
– державна стратегія підтримки українських компаній, що орієнтовані 

на зарубіжні ринки, має базуватися на прискореному розвитку підприємств пе-
вних ключових галузей (металургія та машинобудування включаючи, переду-
сім, суднобудування, авіаційне та ракетно-космічне машинобудування); 

– підняття технологічного рівня українських підприємств [2, 284]. 
Усі зазначені рекомендації щодо стратегій, спрямованих на залучення ін-

вестицій ТНК в українську економіку, необхідно впроваджувати з урахуванням 
глобалізаційних процесів, що відбуваються у світовому господарстві. Глобалі-
заційні процеси мають своїм наслідком лібералізацію міжнародної торгівлі, лі-
бералізацію ПІІ, зростання доступу ТНК до іноземних ринків та факторів виро-
бництва, активізацію діяльності зарубіжних конкурентів на національних рин-
ках. У зв’язку з цим, доцільно застосовувати стратегії прямого стимулювання 
конкретних іноземних ТНК.  

В цілому, стратегія залучення Україною інвестицій ТНК має базуватися 
на формуванні збалансованої системи умов та факторів, які роблять українську 
економіку привабливою для ТНК. Успіх цієї стратегії прямо залежатиме від 
врахування стратегічних завдань і мотивації ТНК, та від її узгодженості з гло-
бальною стратегічною орієнтацією ТНК. При реалізації стратегії залучення ін-
вестицій ТНК в повній мірі мають враховуватися національні інтереси України, а 
також як позитивні так і негативні наслідки, які несуть світові ТНК для України. 
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НЕГАТИВНІ ЗОВНІШНІ ЕФЕКТИ 
ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТНК 

Транснаціональним корпораціям (ТНК) належить вирішальна роль у гло-
балізації світової економіки. В сучасному світі ТНК є впливовим двигуном ін-
новаційного процесу, який є необхідною умовою розвитку виробництва, а та-
кож засобом, за допомогою якого компанія адаптується до змін у зовнішньому 
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середовищі. Так, ТНК є головним суб’єктом створення глобального потоку ін-
вестицій в інновації. Тому на сьогодні дуже важливим є визначення ролі ТНК 
та їх впливів на національні економіки країн-реципієнтів. Тема ефективності 
інвестицій в інновації є дуже актуальною та малодослідженою на сьогодні і по-
требує подальшого вивчення. 

Метою даної статті є виявлення та дослідження негативних зовнішніх 
ефектів від інвестиційно-інноваційної діяльності ТНК в умовах глобалізації. 
Методологічною основою дослідження є праці вітчизняних та іноземних вче-
них, практиків, які досліджують питання інвестування ТНК в інновації та нас-
лідки спричинені цим процесом. 

ТНК відіграють вагому роль у світовому господарстві, є центральним 
суб’єктом інвестиційного ринку. Їхня діяльність базується на ефективному роз-
міщенні капіталу за кордоном. За своїм значенням сукупні іноземні інвестиції 
таких компаній є суттєвішими за торгівлю. Вони забезпечують майже половину 
світових витрат на науковий розвиток і не менш 2/3 на інновації [1, с. 115]. 
Прямі іноземні інвестиції (ПІІ) є основним засобом розширення впливу ТНК на 
національні економіки. Через ПІІ ТНК можуть започатковувати нові іноземні 
філіали або купувати вже існуючі фірми, які проводять інноваційно-
дослідницькі роботи. Також існує можливість укладання контракту з фірмою, 
яка проводить науково-дослідницькі та дослідницько-конструкторські роботи 
(НДДКР) для обслуговування постачальників в країнах-реципієнтах без при-
дбання частки власності. 

До особливостей інноваційного характеру інвестицій більшості ТНК на-
лежать: високий ступінь ризикованості та прибутковості інноваційної діяльнос-
ті, активна участь інвестора в керівництві кампанією, слабке передбачення 
об’єкта інвестування. Великі корпорації зацікавленні в утриманні та зміцненні 
своїх лідируючих позицій на світових ринках, тому постійно витрачають значні 
кошти на фундаментальні дослідження, науково-технічні розробки й винахід-
ницьку діяльність й інноваційні заходи, що дають можливість технологічному 
лідеру певний час привласнювати науково-технічний надприбуток. ТНК є голо-
вними суб’єктами світового ринку технологій. В рамках ТНК відбувається спі-
льне використання НДДКР материнськими та дочірніми компаніями, у резуль-
таті чого світовий ринок технологій розвинутий краще національного. Близько 
2/3 світового технологічного обміну припадає на внутрішньофірмовий обмін 
ТНК. Більш 60% ліцензійних надходжень промислово розвинутих країн є част-
кою внутрішньокорпораційних надходжень. Найбільші ТНК зосереджують до-
слідження у своїх руках, що сприяє монополізації світового ринку технологій 
(рівень монополістичного контролю становить 89-90%) [2, 233]. Доля інвести-
цій в іноземні філіали НДДКР зростає як в розвинутих країнах, так і в країнах, 
що розвиваються. Близько 70% таких філіалів розміщено в розвинутих країнах, 
але присутність таких філіалів в країнах, що розвиваються, особливо в Азії, на-
буває все більш розповсюдженого характеру за останні роки [3, 5]. 

Існує два протилежні підходи щодо впливу НДДКР ТНК на країни, що 
розвиваються. Перший підхід предбачає, що іноземні інвестиціїї в НДДКР 
сприяють економічному зростанню через трансферт технологій і управлінських 
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навичок, які, у свою чергу, створюють непрямі позитивні ефекти для країни. Ці 
позитивні ефекти включають технічну підтримку місцевих постачальників і 
клієнтів і договори підряду для місцевих науково-дослідних організацій тощо. 
Другий підхід розглядає НДДКР ТНК як спробу використати науковий потен-
ціал та унікальні розробки місцевих організацій. Слабкий зв’язок між ТНК та 
місцевою економікою та «відплив мізків» – можливі результати використання 
або переманювання дефіцитних технічних ресурсів країн, що розвиваються. 
Дійсно, філіали НДДКР ТНК мають тенденцію залучати найкращих вчених та 
інженерів з країн, що розвиваються, пропонуючи більш високу зарплатню, 
кращі перспективи росту та розвитку. Таким чином залишаються менш талано-
виті працівники для роботи на благо країни. Це може вплинути на кількість і 
якість НДДКР, які зосереджені на національних соціальних та економічних 
проблемах. Тобто існує ризик витіснення на ринку праці та витіснення недоста-
тньо конкурентоспроможних дослідницьких одиниць з національного ринку. 
Також існує ризик згортання внутрішньої активності НДДКР у країні в резуль-
таті іноземного впливу, особливо через поглинання фірм. Прямий вплив на 
економіку країни-реципієнта залежить також від природи прийнятих НДДКР і 
певних обставин пов’язаних із самою країною, її можливостями, потенціалом та 
економічною ситуацією. 

Так, наприклад, рівень інтернаціоналізації НДДКР ТНК визначається мо-
жливостями країни базування та країни, що приймає. Дослідження Cantwell і 
Janne свідчать, що ТНК інвестують як у країни з високими технологічними мо-
жливостями, так і в країни з низьким потенціалом. З іншого боку, коли ТНК пе-
редають технології в країни з низьким технологічним потенціалом, вони розра-
ховують на потенціал країни базування, тоді як у країнах з високим потенціа-
лом ТНК проводять спеціалізацію з використанням сприятливих місцевих умов 
для НДДКР. 

Діяльність ТНК у напрямку інновацій, окрім користі, може також викликати 
небажані ефекти. Основні проблеми для економіки країн, які приймають інвести-
ції в НДДКР, пов’язані з потенційним зменшенням існуючих НДДКР у зв’язку з 
поглинанням внутрішніх фірм та несправедливої компенсації фірмам та устано-
вам, які співпрацюють безпосередньо з ТНК. Також – це витіснення місцевих 
фірм з ринку досліджень та неетична поведінка ТНК. Так, глобальні корпорації 
йдуть на грубе порушення прав працівників, не дотримують норм національного 
законодавства у соціально-трудовій сфері. Усе частіше виявляються факти дис-
кримінації в оплаті праці, іноземні фахівці одержують зарплату в кілька разів ви-
ще ніж працівники країн, що розвиваються. 

Чим більше ТНК взаємодіє з місцевими фірмами та НДДКР установами і 
чим більше розвинута інноваційна система цієї країни, тим більша вірогідність 
позитивних ефектів на економіку приймаючої країни. ТНК країн-інноваторів в 
країнах з перехідною економікою реалізують інноваційні стратегії засновані на 
впроваджені технологій «нижчих порядків» і, так званих, екологічно брудних 
технологій. Основні перспективні дослідження у НДДКР сфері ТНК ведуть у ма-
теринських компаніях, віддаючи на відкуп країнам-реципієнтам лише другорядні 
напрями. На думку експертів, основна проблема криється у взаємостосунках 
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держав з ТНК і полягає в неефективності механізмів трансферу технологій від 
іноземних компаній до національних підприємств. Цьому сприяла політика схід-
ноєвропейських країн, які розглядають іноземні інвестиції як один з найефектив-
ніших напрямів інтеграції в західноєвропейський простір, як основну рушійну 
силу реструктуризації, єдину можливість отримання доступу до сучасних техно-
логій і значних фінансових ресурсів. Для діяльності ТНК в цих країнах були 
створені всі умови: надані податкові пільги і канікули, організовані зони вільної 
торгівлі, ухвалені інші важливі макроекономічні рішення. 

 Транснаціональні корпорації контролюють істотну частину науково-
технічного потенціалу промислово розвинутих країн, що дозволяє їм відігравати 
головну роль у міжнародному обміні технологіями і науково-технічними знан-
нями, активно брати участь у НТП і сприяти структурним зрушенням у світовій 
економіці. У якості негативних факторів виділяється також те, що впроваджуючи 
сучасні технології, ТНК різко збільшують безробіття, погіршують фінансові ба-
ланси і порушують правила чесної конкуренції. 

Основні проблеми для приймаючих країн, пов’язані з НДДКР, є можли-
вості згортання проведених НДДКР місцевими компаніями у результаті злиття і 
поглинання, обмеження для місцевих фірм доступу до дослідницьких кадрів, а 
також у неетичній поведінці ТНК. Суперечливе питання виникає у результаті 
прагнення ТНК зберегти під своїм контролем захищені авторськими правами 
технології, тоді як уряд має на меті їх широке використання. Основним факто-
ром, що визначає, наскільки НДДКР впливають на розвиток приймаючої краї-
ни, є її можливості освоювати результати досліджень і розробок. 

 ТНК захоплюють найбільш розвинуті й перспективні сегменти науково-
дослідницьких структур приймаючої країни. ТНК, які навть в період криз ма-
ють значні фінансові ресурси, активно використовують слабку кон ‘юктуру для 
захоплення інших фірм, мають можливість нав’язувати компаніям приймаючої 
країни неперспективні напрямки в системі розподілу праці в рамках ТНК, вті-
люють у собі небезпеку зміни приймаючої країни на місце збуту застарілих та 
екологічно небезпечних технологій. ТНК створили специфічну форму переводу 
капіталу за допомогою трансферних цін, які встановлюються самими ТНК при 
поставці і наданні послуг своїми дочірніми компаніями і філіалами в рамках 
компанії. Тому трансферні ціни на продукцію ТНК є однією з найбільших про-
блем приймаючих країн. Маніпуляція цінами при трансферному ціноутворенні 
може проявлятися в цілеспрямованому підвищенні чи заниженні цін на продук-
цію, яка поставляється материнською компанією своїм дочірнім філіалам, на 
послуги, патенти, ліцензії. 

В жорсткій конкурентній боротьбі глобальні компанії націлені на знищен-
ня конкурентів. Монополізація ресурсної глобальної конкуренції здатна взагалі 
знищити конкуренцію як таку, перетворюючи її на монопольний глобалізм. 

Для багатьох країн ТНК є вирішальним фактором для налагодження і 
зміцнення міжнародних зв’язків та сприяння економічній інтеграції. Але в той 
же час ТНК несуть з собою й негативні наслідки для приймаючих країн. Не має 
приводу ідеалізувати ТНК та уявляти їх осередком прогресу та найкращим ва-
ріантом реалізації для вчених. Серед основних негативних ефектів можна виді-
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лити такі: використання наукового потенціалу та унікальних розробок місцевих 
науково-дослідних організацій приймаючої країни; «відплив мізків» – перема-
нювання дефіцитних кваліфікованих кадрів, порушення прав працівників, не-
дотримання норм національного законодавства у соціально-трудовій сфері; по-
тенційне зменшенням існуючих НДДКР у зв’язку з поглинанням внутрішніх 
фірм та несправедливої компенсації фірмам та установам, які співпрацюють без-
посередньо з ТНК; можливість пересування екологічно небезпечних виробництв; 
неетична поведінка та недобросовісність дій стосовно приймаючої країни. 
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НЕОБХІДНІСТЬ РОЗВИТКУ ФРАНЧАЙЗИНГУ В УКРАЇНІ 

ТА ПРОБЛЕМИ ФРАНЧАЙЗИНГОВОГО РИНКУ 
Поширення глобалізаційних процесів сприяло розвитку франчайзингу по 

всьому світу. Для України це дещо нове явище, хоча в деяких країнах він прак-
тикується століттями, забезпечуючи суспільство необхідними послугами та то-
варами. 

Франчайзинг – це форма співпраці між юридично та фінансово незалеж-
ними сторонами, в рамках якої одна сторона, що володіє успішним бізнесом, 
відомою торговою маркою, ноу-хау, комерційними таємницями, репутацією та 
іншими нематеріальними активами, дозволяє іншій стороні користуватися цією 
системою на певних умовах. 

Франчайзинг полягає не лише в продажі права на вживання логотипу ме-
режі або товарного знаку – він представляє собою цілу систему ведення бізне-
су. Слово «система» є ключем до розуміння принципів франчайзингу. Франчай-
зіат може розраховувати з боку власника ліцензії на системну і постійну під-
тримку: підготовку і навчання персоналу, різноманітні інструменти, що допо-
магають у веденні бізнесу, ноу-хау. 

Зараз в нашій країні нараховується більше 250 франчайзингових компа-
ній, здебільшого вони представлені: 25% – підприємствами громадського хар-
чування (фаст-фуди, ресторани); 20% – підприємствами роздрібної торгівлі як 
продовольчими, так і непродовольчими товарами; 12% – підприємствами сфери 
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послуг (мобільний зв’язок, перукарні, хімчистки, спортклуби, турагенства); 8% 
– АЗС; 35% – підприємствами інших сфер. 

Бренди, мережі яких в Україні розвиваються по франчайзингу – це Піца 
Челентано, Форнетті, Наша Ряба, Helen Doron, Atlantic, Mexx, Nike, Bosch 
Service, Vianor, Savage, Benneton, «Михаил Воронин» та інші. 

Залежно від відносин франчайзера і франчайзі найпоширенішим типом 
франчайзингу в Україні є регіональний франчайзинг. За схемою цього франчай-
зингу з українськими франчайзі співпрацює відома італійська фірма-виробник 
одягу «Веnetton». Зокрема, українська компанія «Арго Трейдинг», яка стала 
франчайзі італійської фірми «Веnetton», отримала концепцію магазину та конт-
ракт на закупку товару і періодично виплачує франчайзеру роялті. В кожному 
крупному регіоні, де є франчайзі, «Веnetton» має своїх агентів, які, отримуючи 
зразки продукції компанії, демонструють їх місцевим партнерам і разом з ними 
формують замовлення. Завданням регіональних агентів компанії є також ви-
вчення шляхів і перспектив розвитку місцевого ринку та ріст числа франчайзи-
нгових проектів цьому регіоні. На відміну від багатьох компаній, «Веnetton» не 
нав’язує єдиний для всіх магазинів асортимент і надає франчайзі значну свобо-
ду вибору. Франчайзі можуть самостійно замовити обмежену партію одягу, 
який, на їхню думку, є актуальними в даному регіоні. Основним є передоплата 
за весь комплект замовлення, причому кошти надходять безпосередньо до ком-
панії «Веnetton», обминаючи агентів. Бенеттоновські фабрики в Тревізо вигото-
вляють тільки те, що вже замовлено та оплачено франчайзі. Ризики франчазера 
тут мінімальні, основне завдання франчайзера – виготовляти якісний товар, на-
лагоджувати дистрибуцію, зворотній зв’язок з франчайзі та підтримувати бренд 
за допомогою рекламних компаній. 

У цивільному кодексі України передбачений також і інший вид франчай-
зингу – субфранчайзинг. Крім того є навіть приклади практичного його викори-
стання в нашій країні. Зокрема, компанія «Михаил Воронин» розробила сублі-
цензійний пакет для виробників одягу по регіонах. Цей пакет передбачає, що 
для певного регіону з допомогою спеціальної методики розраховується мініма-
льна квота з реалізації товару ТМ «Михаил Воронин». Якщо торгова структура 
у цьому регіоні повністю покриває цю квоту, то їй надається ексклюзивне пра-
во регіонального представництва. По-перше, відповідно до угоди франчайзер 
не має права відкривати свої торговельні підприємства або продавати франши-
зу в цей регіон. По-друге, всі питання оптово-роздрібної реалізації продукції 
компанії у вказаному регіоні вирішуються ексклюзивним представником. Сьо-
годні компанія веде переговори з потенційними франчайзі про надання їм тако-
го статусу у Львові, Харкові та Дніпропетровську, Запоріжжі [1, 99-100]. 

 Залежно від сутності господарських відносин в Україні дуже розповсю-
джений виробничий франчайзинг, особливо у виробництві безалкогольних на-
поїв. Найчастіше франчайзер надає своїм франчайзі спеціальний інгредієнт, без 
якого виробництва неможливе, і тим самим бізнес між франчайзером і фран-
чайзі не припиняється відразу після передачі обладнання та технологія вироб-
ництва, а має довготривалий характер. Франчайзі обслуговує клієнтів, франчай-
зер забезпечує виробництво ресурсами. За такою схемою на території України 
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працюють компанії «Соса Соlа», «Рерsі» та інші, що продають концентрати та 
інші продукти, необхідні для виробництва, місцевим компаніям. Кожен з місце-
вих або регіональних розливальних та пакувальних заводів є франчайзі від ос-
новної компанії, вони змішують концентрати, надані франчайзером, з іншими 
інгредієнтами та, дотримуючись певної технології, розливають у банки чи пля-
шки і реалізовують виготовлену продукцію через систему місцевих розповсю-
джувачів. Певно, що товар у Нью-Йорку не повинен відрізнятися за своїми яко-
стями від аналогічного товару в Києві чи іншому регіоні. 

На сучасному етапі діяльність малого та середнього бізнесу відбувається 
в умовах обмеженої фінансової підтримки з боку держави, крім того податко-
вий тиск, відсутність дієвої системи фінансування, кредитування і страхування 
підприємницької діяльності створює бар’єри для розвитку бізнесу. Ці та інші 
фактори підштовхують мале підприємництво до встановлення взаємодії з вели-
кими фірмами, що й лежить в основі франчайзингу.  

Перевагами франчайзингу для малого бізнесу є: 
– відносно незначна конкуренція на ринку; 
– розробки ноу-хау, нових технологій у сфері виробництва та управлін-

ня дає змогу малим компаніям йти в ногу з часом та споживчим попитом; 
– можливість користуватися перевагами великих компаній; 
– здатність вдосконалити свою компетентність та свій професіоналізм; 
– менший ризик банкрутства. 
Крім того франчайзинг, як метод ведення бізнесу, передбачає створення 

однорідних підприємств, що мають єдину торговельну марку (товарний знак) і 
дотримуються однакових умов, форм, методів продажу, єдині вимоги до якості 
і єдині ціни. Таким чином, за фіксовану плату малі фірми можуть отримати 
кваліфіковану допомогу, яка за інших умов є для них занадто дорогою. Крім то-
го, франчайзер також отримує переваги, головною з яких є освоєння нових ри-
нків збуту без істотних капіталовкладень. Також, за таких умов ведення бізне-
су, франчайзер наймає менше адміністративного персоналу, що зменшує його 
витрати на заробітну плату, в той час як прибутковість зростає адже франчайзі 
мають більший стимул досягнення кращих результатів, ніж найманий праців-
ник. 

Однак, хоча франчайзинг і має таку кількість переваг, він також має деякі 
недоліки, що пов’язані з проблемами його функціонування і розвитку, як на те-
риторії України так і за її межами. 

Перш за все необхідно зазначити, що в Україні майже недієздатна норма-
тивно-правова база франчайзингу, хоча 29 грудня 2001 року почала свою робо-
ту Асоціація Франчайзингу в Україні. Для порівняння в США створено більше 
80 законів, що так чи інакше відносяться до франчайзингу. В Україні ж закон 
про франчайзинг відсутній, його заміняє передбачена Цивільним Кодексом ко-
мерційна концесія, що на думку спеціалістів не охоплює всіх пов’язаних з фра-
нчайзингом відносин. 

По-друге, проблемою є недостатня обізнаність підприємств щодо можли-
востей і особливостей такого способу ведення бізнесу, як франчайзинг. Відсут-
ність знань, у першу чергу правових, необхідних для ведення бізнесу як у ролі 



 131 

франчайзера, так і в ролі франчайзі призводить до негативних наслідків у роз-
витку франчайзингу. 

По-третє, можливість втрати франчайзером конфіденційної інформації чи 
комерційних таємниць. 

По-четверте, зниження гнучкості в системі управління, складність конт-
ролю за діяльністю франчайзі та проблеми з обліком і звітністю. 

По-п’яте, обмеженість самостійності та підприємницької ініціативи для 
франчайзі. 

Підсумовуючи вище зазначені проблеми франчайзингу, треба зазначити 
широкі перспективні можливості для розвитку франчайзингу в нашій країні. 
Необхідність франчайзингу в Україні зумовлена втратою ринків збуту багатьма 
вітчизняними підприємствами в умовах загострення конкуренції на внутрішніх 
ринках, відсутністю достатніх фінансових можливостей для запровадження но-
вих технологій у виробництво, неконкурентоспроможністю порівняно з інозем-
ними фірмами і таке інше. 

Тож з метою розвитку франчайзингу та підтримки підприємництва в 
Україні необхідно: 

– зміцнити законодавчу базу шляхом прийняття закону «Про франчай-
зинг», в якому треба розглянути регулювання відносин між франчайзером та 
франчайзі, особливості правового регулювання товарного, виробничого, діло-
вого франчайзингів, доречно передбачити існуванні регіонального франчайзин-
гу і франчайзингу, що розвивається. 

– включити розвиток франчайзингу у програми підтримки як малого, 
так і великого бізнесу.  

– створити систему податкових пільг для франчайзі, особливо важливим 
це може бути на етапі створення та початковому рівні розвитку франчайзинго-
вої системи. 

– створити мережу консультаційних та навчальних центрів з франчайзи-
нгу по всій країні. 

Можна зробити висновок, що франчайзинг – це особлива форма організа-
ції бізнесу, що дозволяє розвиватися малим підприємствам та збільшує обсяги 
реалізації великих фірм за рахунок взаємодії таких двох типів суб’єктів. Такий 
взаємозв’язок великих і малих фірм дозволяє розширити збутову діяльність го-
ловної фірми в регіонах окремої країни чи за її межами, тобто на міжнародному 
рівні. 

Франчайзинг в Україні є дуже перспективним напрямком економічної ді-
яльності та в найближчі роки я думаю ми зможемо спостерігати зростання цьо-
го сегменту. Також, слід відзначити, що економічна криза кінця 2008 р. і стала 
однією з причин стрімкого розвитку франчайзингу в Україні в 2009 р. Адже за 
умови, коли більшість бізнес-проектів почали бути збитковими, франчайзинг 
залишається прибутковим бізнесом, як для франчайзера так і для франчайзі. За-
галом, система франчайзингу має ряд переваг, які дозволяють більш ефектив-
ніше організувати бізнес з меншими затратами, що підвищує конкурентоспро-
можність вітчизняної економіки, допомагають зменшити ризик банкрутства для 
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малих підприємств, дають змогу освоїти нові ринки збуту без істотних капіта-
ловкладень. 
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МІЖНАРОДНА ТОРГІВЛЯ, ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ 
ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ ДЛЯ УКРАЇНИ 

В наш час торгівля перетворилася в один із провідних видів економічної 
діяльності, що динамічно розвивається. Міжнародна торгівля – це важливе 
джерело доходу країни. Оскільки міжнародна торгівля для України є не-
від’ємною складовою на шляху до економічного зростання, країна повинна 
сприяти розвитку міжнародних торговельних відносин. Набуття нашою краї-
ною у травні 2008 року членства в СОТ зробило її рівноправним партнером на 
світових товарних ринках. У результаті було скасовані окремі обмеження та лі-
бералізовані умови доступу на зовнішні ринки для цілого ряду українських то-
варів металургійної, хімічної, машинобудівної галузей та сільського господарс-
тва. 

Питанням міжнародної торгівлі займалося багато українських вчених та 
економістів, найвидатніші з них: Р.О. Заблоцька, Є.Канищенко, Є.Ф.Ростов, 
М.А. Дудченко, М.М. Кирієнко та ін. 

За останні роки негативне сальдо зовнішньої торгівлі стало для України 
звичайним явищем. Саме це і було одним із вирішальних чинників різкої дева-
львації гривні проти основних світових валют в умовах світової фінансової кри-
зи 2009року. Негативне торговельне сальдо між Китаєм та Україною у 2010 ро-
ці склало більше 3 млрд дол., близько 3 млрд дол. негативне сальдо в торгівлі з 
Німеччиною і 1 млрд дол. з Польщею. Найбільше негативне сальдо зовнішньої 
торгівлі України з Росією – понад 8,7 млрд дол., що більш ніж удвічі перевищує 
докризовий показник.  

Основними покупцями української експортної продукції в 2010 році були 
Індія, Іран, Ліван, Туреччина, Єгипет. А основними промисловостями, які да-
ють 80% експорту є металургія, сільське господарство, машинобудування та 
хімічна промисловість. 
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Незважаючи на укладені міждержавні договори і угоди, на членство у 
СОТ, українська продукція знаходить застосування тільки в країнах Африки та 
Азії. А ось на ринках Європи і СНД український товар не користується попитом. 

На розвиток зовнішньої торгівлі України вирішальний вплив справляє 
група негативних факторів, а саме: 

1. Низька конкурентоспроможність вітчизняних товарів та послуг. 
По-перше, українська продукція надзвичайно енергомістка через зношу-

вання основних фондів та застарілі технології. На 1 дол. ВВП Україна витрачає 
в 5,5 рази більше енергоресурсів, ніж країни Центральної Європи. 

По-друге, кінцева продукція має високу собівартість, через використання 
норм та стандартів, що не змінювались ще з часів СРСР. Тому ціни на окремі 
види української продукції на 30-70% перевищують ціни міжнародних ринків. 

По-третє, наявні схеми фінансування експорту все ще далекі від доскона-
лості. Високі процентні ставки на кредитному ринку України, обмежений до-
ступ до довгострокових кредитів і недовіра до банківської системи спричиня-
ють те, що для українських експортерів фінансові ресурси сьогодні обходяться 
в 6 – 10 разів дорожче, ніж для їхніх західних конкурентів. 

2. Експортування значної частини непереробленої продукції, що відпові-
дно не дає значних надходжень та не дозволяє розвивати національного вироб-
ника і забезпечувати населення робочими місцями. 

3. Нерозвиненість базових інститутів ринкової економіки. Держава поки 
що не змогла створити умови для підвищення конкурентоспроможності націо-
нального бізнесу. 

4. Недосконалість механізмів державного регулювання. 
Це, по-перше, нездатність держави правильно визначати структурні пріо-

ритети зовнішньої торгівлі. 
По-друге, обмежена грошово-кредитна політика, яка позбавляє підприєм-

ства оборотного капіталу та інвестицій для модернізації виробництва. 
По-третє, конфіскаційна податкова політика, коли держава не в змозі ви-

платити підприємствам ПДВ, що пов’язане з їх зовнішньоекономічною діяльні-
стю. Це призводить до банкрутства більшості підприємств. Крім цього Новий 
податковий кодекс ввів обмеження на діяльність підприємств, які займаються 
міжнародною торгівлею, що значно вплинуло на їх розвиток та роботу. 

5. Нерозвиненість ринкової інфраструктури підтримки експорту. Переду-
сім йдеться про відсутність надійних і ефективних систем фінансування, стра-
хування експорту, дійових механізмів просування товарів на міжнародні ринки. 

6. Неможливість країни подолати енергозалежність від Росії та країн-
постачальників нафти. Загалом, на закупівлю енергетичних ресурсів припадає 
майже 35% всього імпорту країни. 

7. Дуже мала кількість вітчизняних брендів на світовому ринку. 
8. Відсутність власної патентної бази розробок. 
Таким чином, негативні тенденції розвитку зовнішньої торгівлі України 

зумовлені передусім низькими темпами внутрішніх економічних перетворень. 
В умовах жорсткої конкуренції на світових ринках відставання України від 
промислово розвинених країн збільшується. 
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Для успішного просування України на міжнародні ринки необхідне сут-
тєве коригування зовнішньоторговельної політики за такими стратегічними на-
прямками: 

– Розвивати експортний потенціал держави в рамках міжнародної спеці-
алізації, яка б органічно поєднувалася з вигідними для України напрямками 
структурних трансформацій в економіці. 

– Дотримання балансу між внутрішнім і зовнішнім попитом на україн-
ські товари й послуги. 

– Нарощувати зусилля в найперспективніших секторах світової еконо-
міки (електроніка, енергетика, матеріали із заздалегідь заданими властивостя-
ми, біотехнології, науково-технічні, інжинірингові, консалтингові послуги, 
міжнародний туризм тощо). 

– Створювати конкурентоспроможні транснаціональні корпорації, 
освоювати стратегії глобального маркетингу, технології реалізації великих 
міжнародних коопераційних проектів. 

– Диверсифікувати географічну структуру зовнішньої торгівлі, мінімізу-
вати критичну залежність від окремих держав (ринків), відповідно посилюючи 
економічну безпеку України. 

– Забезпечити збалансованість експорту й імпорту, торговельних і пото-
чних балансів України. 

– Перейти на енергозберігаючі технології. Вивести диверсифікацію по-
стачань палива у пріоритетні напрями розвитку для країни. 

– Збільшити експорт готової продукції та зменшити постачання сирови-
ни і напівфабрикатів закордон.  

– Розробити систему макро- і мікроекономічних показників і стандартів 
якості, що стимулюватимуть організацію та розвиток сучасного виробництва та 
маркетингової діяльності. 

Міжнародна торгівля займає чільне місце у розвитку кожної держави. В 
результаті поділу праці країни за допомогою міжнародної торгівлі можуть роз-
вивати декілька сфер діяльності, в яких вони спеціалізуються та імпортувати ті 
продукти, які вони самі не виготовляють, або які є низької якості порівняно з 
товарами інших країн. 

З розвитком міжнародної торгівлі країни можуть торгувати як з посеред-
никами, так і без посередників. Торгівля може здійснюватися при посередницт-
ві міжнародних бірж, аукціонів, тендерів, ярмарок та виставок. 

На думку фахівців, слід вжити таких заходів для поліпшення зовнішньої 
торгівлі України: 

1. залучати іноземний капітал для прискорення модернізації; 
2. створювати нові галузі та виробництва; 
3. створювати маркетингові та сервісні мережі на міжнародних ринках; 
4. збільшувати закупівлі за кордоном новітніх технологій для створення 

нових конкурентоспроможних національних виробництв; 
5. активно впроваджувати міжнародні стандарти і процедури сертифікації; 
6. використовувати політичні та дипломатичні важелі впливу для забез-

печення участі України у великих міжнародних коопераційних проектах; 
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7. належним чином забезпечувати інформатизацію зовнішньоекономіч-
ної діяльності; 

8. удосконалювати фінансові механізми регулювання експорту. 
Здійснення вище перелічених заходів допоможе Україні зайняти краще 

місце на міжнародному ринку завдяки підвищенню її конкурентоспроможності. 
Крім того для України досить актуальною темою є інтеграція. Саме вона 

дозволить позбутися бар’єрів при здійсненні експорту-імпорту товарів і послуг, 
усунути дискримінацію в цій сфері. 

Для удосконалення регіональних зовнішньотогівельних зв’язків Україні в 
перспективі необхідна участь в міжнародних торговельних організаціях, а та-
кож співробітництво з інтеграційними угрупуваннями, перш за все, з ЄС, а та-
кож з CEFTA, ЦЕІ, NAFTA та ін. 

У напрямі розвитку зовнішньої торгівлі з окремими регіонами світу, ве-
лике значення мають зв’язки саме з Європейським Союзом в цілому та особли-
во з такими країнами, як Німеччина, Італія, Великобританія. 

Крім того для України важливе значення мають торговельні відносини з 
країнами Чорноморського економічного співробітництва, перш за все, з Туреч-
чиною (забезпечення диверсифікації джерел надходження нафтопродуктів, а 
також імпорту сировини для легкої промисловості), Грецією, Болгарією та Ру-
мунією. Україна має намір до кінця цього року підписати договір про зону ві-
льної торгівлі з Туреччиною і вже готує технічну документація з цього питання, 
що матиме великий позитивний вплив на міжнародні відносини нашої держави. 

Також в червні 2010 була підписана «Угода про вільну торгівлю» з Євро-
пейською асоціацією вільної торгівлі (ЄАВТ), а в грудні 2010 року Україна та 
Сирія підписали низку двосторонніх документів про співробітництво в різних 
сферах.  

Китай та Індія є одними з основних партнерів України у зовнішній торгі-
влі, в перспективі це ринки для значного збільшення експорту української про-
дукції машинобудування і передових технологій, насамперед, для реконструкції 
об’єктів, збудованих колишнім СРСР. 

Рівень розвитку міжнародної торгівлі певної країни впливає на розвиток її 
економіки зокрема, тому вкрай важливо розвивати саме зовнішньоторговельні 
відносини. Для раціональної організації цих відносин, які б приносили вигоду, 
потрібно використовувати концепції міжнародної торгівлі, які дають можли-
вість не лише зрозуміти причини виникнення міжнародної торгівлі, а й знайти 
доцільний спосіб її реорганізації для окремої країни. 
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МЕТОДИ СТРАХУВАННЯ ВАЛЮТНИХ РИЗИКІВ 

Валютні ризики є частиною комерційних ризиків, які загрожують учасни-
кам ЗЕД. Валютні ризики – це небезпека валютних втрат у результаті зміни ку-
рсу валюти ціни (позики) стосовно валюти платежу в період між підписанням 
контракту або кредитної угоди і здійсненням платежу. В основі валютного ри-
зику лежить зміна реальної вартості грошового зобов’язання в зазначений пері-
од. Валютні ризики загрожують обом сторонам угоди. 

Практика міжнародних економічних відносин виробила підходи до вибо-
ру стратегії захисту від валютних ризиків. Сутність цих підходів полягає в то-
му, що: 

1. Приймаються рішення про необхідність спеціальних заходів для стра-
хування валютних ризиків. 

2. Виділяється частина зовнішньоторговельного контракту або кредитної 
угоди – відкрита валютна позиція, яка буде страхуватися. 

3. Вибирається конкретний спосіб і метод страхування ризику. 
У міжнародній практиці застосовуються три основних способи страху-

вання ризиків: 
1. Односторонні дії одного з партнерів. 
2. Операції страхових компаній, банківські й урядові гарантії. 
3. Взаємна домовленість учасників угоди. 
На вибір конкретного методу страхування ризику впливають такі чинники: 
– особливості економічних і політичних відносин із стороною – контраге-

нтом угоди; 
– конкурентоспроможність товару; 
– платоспроможність контрагента угоди; 
– чинні валютні і кредитно-фінансові обмеження в певній країні; 
– наявність додаткових умов здійснення угоди; 
– перспективи зміни валютного курсу або процентних ставок на ринку. 
Світова практика страхування валютних і кредитних ризиків відображає 

зміни, що відбуваються у світовій економіці й валютній системі в цілому. Най-
більш простим і найпоширенішим методом страхування валютних ризиків були 
золоті й валютні захисні застереження, які почали застосовуватися після Другої 
світової війни. 

Золоте застереження засноване на фіксації золотого вмісту валюти пла-
тежу на дату укладання контракту і перерахуванні суми платежу пропорційно 
до зміни золотого вмісту на дату виконання. Використовували пряме і непряме 
золоті застереження. При прямому застереженні сума зобов’язання вимірюва-
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лась у ваговій кількості золота; при непрямому сума зобов’язання, виражена у 
валюті, перераховувалася пропорційно до зміни золотого вмісту цієї валюти 
(зазвичай – долара). 

Валютне застереження – умова в міжнародному контракті, що обумовлює 
перегляд суми платежу пропорційно до зміни курсу валюти застереження з ме-
тою страхування валютного або кредитного ризику експортера або кредитора. 
В умовах нестабільності плаваючих валютних курсів цей метод страхування 
валютних ризиків є неефективним. 

Для зниження ризику падіння курсу валюти ціни на практиці набули по-
ширення багатовалютні застереження. Багатовалютне застереження – умова в 
міжнародному контракті, що обумовлює перегляд суми платежу пропорційно 
до зміни курсу кошика валют, що заздалегідь вибираються за згодою сторін.  

Багатовалютне застереження має переваги перед одно-валютним: 
– по-перше, валютний кошик, як метод визначення середньозваженого 

курсу валют, знижує ризик різкої зміни суми платежу; 
– по-друге, воно найбільшою мірою відповідає інтересам контрагентів 

угоди з погляду валютного ризику, тому що включає валюти різної стабільності. 
Недоліком багатовалютного застереження є складність вибору базисного 

кошика валют. 
Видів валютних кошиків розрізняються за складом валют: 
1. Симетричний кошик – у ньому валюти мають однакову частку. 
2. Асиметричний кошик – у ньому валюти мають різну частку. 
3. Стандартний кошик – валюти зафіксовані на визначений період засто-

сування валютної одиниці як валюти застереження. 
4. Регульований кошик – валюти змінюються залежно від ринкових чин-

ників. 
Елементами механізму валютного застереження є: 
– початок його дії, що залежить від визначеної в контракті межі коливань 

курсу; 
– дата базисної вартості валютного кошика. Датою базисної вартості за-

звичай є дата підписання контракту. Іноді застосовується ковзаюча дата базис-
ної вартості, що зумовлює додаткову непевність; 

– дата або період визначення умовної вартості валютного кошика на мо-
мент платежу: як правило, робочий день безпосередньо перед днем платежу або 
декілька днів перед ним; 

– обмеження дії валютного застереження при зміні курсу валюти платежу 
проти курсу валюти застереження шляхом встановлення нижньої і верхньої 
межі дії застереження (як правило, у відсотках до суми платежу). 

Іншими формами багатовалютного застереження є: 
1. Використання як валюти платежу декількох валют із погодженого на-

бору, наприклад: долар, євро, швейцарський франк і фунт стерлінгів. 
2. Опціон валюти платежу – на момент укладання контракту ціна фіксу-

ється в декількох валютах, а при настанні платежу експортер має право вибору 
валюти платежу [1, 262]. 
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Сьогодні валютні застереження як метод страхування валютних ризиків 
експортерів і кредиторів поступово замінюється сучасними методами страху-
вання: валютними опціонами, форвардними валютними операціями, валютними 
ф’ючерсами, міжбанківськими операціями «своп». 

Валютний опціон – угода між покупцем опціону і продавцем валют, що 
надає право покупцю опціону купувати або продавати валюту за визначеним 
курсом протягом обумовленого часу за винагороду, що сплачується продавцю. 
Валютні опціони застосовуються, якщо покупець опціону прагне застрахувати 
себе від втрат, пов’язаних зі зміною курсу валюти. 

Форвардна валютна операція – продаж або покупка певної суми валюти з 
інтервалом за часом між укладанням і виконанням угоди за курсом дня укла-
дання угоди. Форвардні валютні операції здійснюються поза біржею. Сторона-
ми форвардної угоди зазвичай виступають банки і корпорації.  

Для страхування зовнішньоекономічних угод використовуються також 
операції «своп», які поєднують готівкову купівлю-продаж з одночасним укла-
данням угоди на певний строк [2, 96]. 

Валютна операція «своп» – це купівля іноземної валюти на умовах «спот» 
в обмін на вітчизняну валюту з подальшим викупленням. Угоди «своп» зручні 
для банків, тому що не створюють непокритої валютної позиції – обсяги вимог і 
зобов’язань банку в іноземній валюті збігаються. Цілями операцій «своп» мо-
жуть бути: 

– придбання необхідної валюти для міжнародних розрахунків; 
– здійснення політики диверсифікації валютних резервів; 
— підтримка визначених залишків на поточних рахунках; 
— задоволення потреб клієнта в іноземній валюті тощо. 
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ПРОБЛЕМИ ЦІНОУТВОРЕННЯ У СФЕРІ 
ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

На сьогодні використовуються дві системи встановлення тарифів на жит-
лово-комунальні послуги (ЖКП): 1) схема «витрати плюс» (cost plus), або «ви-
трати плюс рентабельність» – коли встановлюється граничний рівень рентабе-
льності (відношення прибутку до витрат); 2) методика фіксування граничних 
цін (price cap) – така система на сьогодні із усіх країн СНД запроваджена тільки 
в Україні; в підгалузі водопостачання згідно із Порядком до складу тарифу вве-
дено інвестиційну складову і запроваджено механізм коригування тарифу. При 
обох системах розрахунок тарифів починається з калькулювання витрат згідно з 
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П(С)БО 16, Методичними рекомендаціями та відповідними методичними реко-
мендаціями для кожної підгалузі ЖКГ при їх наявності. 

При сучасній методології бухгалтерського та податкового обліку існують 
певні проблеми в частині включення до собівартості окремих витрат при фор-
муванні тарифу: амортизація, яка нараховується методами податкового обліку, 
не відображає реально існуючий ступінь зносу основних засобів і не забезпечує 
накопичення коштів для їх відновлення; включення до складу тарифу деяких 
інших витрат не завжди економічно обґрунтовано (наприклад, нарахований ре-
зерв сумнівних боргів в тарифі призведе до того, що платники повинні будуть 
сплачувати заборгованість неплатників); в той же час не включення до тарифу 
цих витрат призведе до заниження тарифу понад існуючий рівень відшкодуван-
ня і невиправданого збільшення збитків підприємств ЖКГ. 

Шляхи оптимізації системи ціноутворення у ЖКГ: 
1) оптимізація витрат підприємств ЖКГ, зменшення непродуктивних витрат; 
2) удосконалення нормативної бази формування тарифів на ЖКП; 
3) запровадження прогресивних методик формування тарифів, їх законодав-

че та нормативне забезпечення і підвищення зацікавленості у їх використанні 
на місцях; 

4) удосконалення обліку, в тому числі податкового; 
5) виключення соціальної функції тарифів на ЖКП – у разі надання держа-

вою пільг та субсидій і затвердження тарифів нижче собівартості послуг всі ці 
кошти повинні відшкодовуватись підприємствам ЖКГ державою; 

6) створення конкурентного середовища у конкурентних і потенційно кон-
курентних підгалузях; 

7) диференціація тарифів в залежності від якості наданих послуг, від часу 
року та доби, підвищення тарифів при понаднормативному споживанні. 
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ГЛОБАЛІЗАЦІЯ: ТЕНДЕНЦІЇ, НЕГАТИВНІ 

ТА ПОЗИТИВНІ РИСИ, НАЙЕФЕКТИВНІШІ ГАЛУЗІ ЦЬОГО ЯВИЩА 
Термін «глобалізація» все частіше вживається у засобах масової інформа-

ції, поширюється сторінками наукових та публіцистичних видань. Вперше цей 
термін з’явився на початку 80 – х років, але як і тоді так і сьогодні немає одно-
значного визначення цього терміну. Так іспанський соціолог Мануель Кастельс 
вказує на утворення наразі економіки, яка «здатна працювати як єдина система 
у режимі реального часу в масштабі всієї планети» [1]. Українські дослідники 
вважають глобалізацію «продуктом епохи постмодерну, переходу від індустрі-
альної до постіндустріальної стадії економічного розвитку» [2]. 

Глобалізація несе для суспільства як позитивні так і негативні наслідки. 
Що стосовно до позитивних рис глобалізації, то економісти акцентують 

увагу на такому факті як поява транснаціональних корпорацій (ТНК), що мають 
філії, дочірні підприємства майже на всіх континентах світу. Наприкінці 90-х 
років в ТНК працювало близько 150 млн осіб, причому майже 40% з них були 
співробітниками зарубіжних філії. Понад 50% працівників ТНК, зайнятих за 
кордоном, працювали у промислово розвинених країнах, а 47% у країнах, що 
розвиваються. Розвиток глобалізації сприяє створенню єдиного глобального 
ринку, метою якого в ідеалі є найефективніше використання ресурсів на основі 
міжнародного поділу праці. Слід також зазначити що за допомогою глобаліза-
ційних процесів полегшились світо господарські взаємодії та взаємозв’язки між 
державами, чому сприяє технічний прогрес у сфері транспорту, техніки і кому-
нікацій, поступове зниження обмежень у торгівлі товарами. 

Але, разом з тим, глобалізація містить у собі й велику кількість небезпек і 
ризиків, особливо для країн з недостатньо розвиненою економіко, оскільки гло-
балізаційні процеси зазвичай відбуваються стихійно, без цілеспрямованого ре-
гулювання з боку світового співтовариства,загострюючи, таким чином, вже на-
явні проблеми національних економік. Одним з найбільш відчутних негативних 
впливів глобалізації є поглиблення нерівності в рівнях розвитку країн. Розвиток 
глобального ринку капіталів і стрімке зростання міжнародних фінансових по-
токів, значною мірою відірваних від реальних потреб міжнародної торгівлі то-
варами і послугами, сприяють крупним валютним спекуляціям і іншим аферам. 
Це втягує економіку в глибокі і затяжні кризи зі всіма соціальними і гуманітар-
ними наслідками. Серед негативних наслідків, до яких призводе глобалізація, 
слід зазначити і такі: нерівномірність розподілу переваг від глобалізації в окре-
мих галузях національної економіки, можливість переходу контролю над еко-
номікою окремих країн від суверенних урядів в інші руки, у тому числі до си-
льніших держав, можлива дестабілізація фінансової сфери, потенційна регіона-
льна або глобальна нестабільність із-за взаємозалежності національних еконо-
мік на світовому рівні. 
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Більшість економістів виділяють декілька яскравих тенденцій глобаліза-
ції. Центральною тенденцією в глобалізаційному процесі є суттєва трансфор-
мація сукупності відносин або «капітал». Зміна змісту та форм його прояву має, 
на думку економістів, є засадничим положенням, яке дає ключ до розуміння 
сутності, змісту й форми прояву процесу глобалізації. Головне в цьому процесі 
на сьогодні – поява категорії «глобального капіталу». 

Вказана тенденція є не єдиною, яка характеризує трансформацію капіталу 
в епоху постіндустріальної глобалізації. У цьому контексті варто відзначати, 
принаймні, ще дві фундаментальні тенденції, які тісно пов’язані з глобальними 
процесами. 

По-перше, це розвиток віртуальних глобальних ринків за допомогою ви-
користання новітніх інформаційно-комунікаційних технологій та породжені 
ними фінансові інститути. Це призводить до випереджальних темпів розвитку 
світових грошових ринків та ринків короткострокового капіталу, а також до те-
мпів зростання обсягів світової торгівлі та прямих інвестицій. Так, якщо світо-
вий експорт товарів та послуг у 2006 році становив понад 9037 млрд дол. США, 
прямих іноземних інвестицій – 560 млрд дол. США, то світові фінансові ринки 
мають річний оборот приблизно 400 трлн дол. США [3]. Отже, можна сказати, 
що глобальний капітал – це, насамперед, фінансовий капітал. 

Друга тенденція в еволюції капіталу полягає в тому, що змінюється сам 
зміст категорії «капітал». Він не може себе характеризувати як фізичний, або 
фінансовий капітал, оскільки в його структурі в постіндустріальних економіках 
присутні й такі компоненти, як інтелектуальний капітал та людський капітал. 
Слід також зазначити, що форми людського та інтелектуального капіталу за 
своїм характером є набагато більш інтернаціоналізованими, ніж капітал фізич-
ний. 

Розвиток ключового компонента людського капіталу – системи освіти – 
може бути ефективним лише в умовах якнайкращого використання в навчаль-
ному процесі новітніх досягнень науки та широкого обміну міжнародним до-
свідом навчання. 

Органічним доповненням тенденції розвитку капіталу є еволюція системи 
економічного регулювання, яка пов’язана зі становленням глобальної системи 
економічного регулювання. Центральною ланкою цієї тенденції є розвиток сис-
теми глобальних регулюючих правил та організацій – Світової організації тор-
гівлі (СОТ), Міжнародного валютного фонду (МВФ), Світового банку, Органі-
зації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), економічних організа-
цій ООН та ін. 

Але глобалізація «зачепила» не лише до економічної сфери, вона охопила 
весь світ і всі галузі. Але найбільш корисним процес глобалізації став на мою 
думку для таких галузей як освітня та фінансова. 

Для початку ХХ століття є характерним те, що соціальний інститут науки 
став набувати нових тенденцій у своєму розвитку, які дозволяють зробити ви-
сновок про її іманентну включеність до процесу глобалізації. Більшість індуст-
ріально розвинутих країн вважають основною складовою стратегії свого розви-
тку капіталовкладення у наукові дослідження і розробки. При цьому заміню-
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ється сама структура фінансування науково – технічного потенціалу: доля дер-
жавного сектору скорочується, а приватного – зростає. Необхідно зазначити, 
що відбувається глобалізація досліджень і навчання завдяки формуванню нових 
комп’ютерних мереж та систем дистанційного навчання, що діють у світі. Гло-
бальні проблеми не можуть вирішуватися однією країною чи регіоном. Їх вирі-
шення потребує глобального співробітництва, в тому числі і створення міжна-
родних наукових організацій таких як Міжнародна Рада Наукових Союзів із 
штаб – квартирою секретаріату у Парижі, Міжнародний інститут прикладного 
системного аналізу. Особливо на сьогоднішній день приділяють багато уваги 
підвищенню ролі та місця інституту освіти у формуванні постіндустріального 
суспільства, а також посилення політизації науки. 

Як вже зазначалося вище, глобалізація «включила в свою орбіту» і фінан-
сову галузь так глобалізація фінансових ринків характеризується певними тен-
денціями. По-перше, посилюється конкуренція між кредиторами і позичальни-
ками. Це пов’язано як із збільшенням потреби у фінансових ресурсах з боку 
урядів країн і приватних корпорацій, так і з пошуком оптимальних, з погляду 
поєднання прибутковості і ризиків, сфер застосування фінансових ресурсів. По-
друге, на фінансових ринках посилюється процеси конвергенції. Це означає по-
ступове усунення відмінностей в умовах функціонування міжнародних фінан-
сових ринків, їх різних секторів. По – третє, відбувається комп’ютеризація та 
інформатизація фінансових ринків, що означає широке використання учасни-
ками міжнародних фінансових ринків новітніх інформаційних систем. Всі ці 
фактори можна віднести до позитивних наслідків фінансової глобалізації. 

Стосовно негативних, перший і, на мою думку, найбільш негативний на-
слідок фінансової глобалізації для вітчизняної економіки є зростання небезпеки 
впливу на неї світових фінансових криз. Другий негативний фактор фінансової 
галузі – це атаки з боку міжнародних «фінансових мисливців», для яких збу-
рення економіки держави є суттєвою статтею доходу. До них відносяться знач-
на частина хедж – фондів, серед яких особливою агресивністю вирізняють со-
росовські. Тільки на пониженні англійського фунту стерлінгів вони заробили 1 
млрд доларів. 

Якщо брати до уваги Україну, то для нашої держави існує таке негативне 
явище як втеча капіталів за кордон. Сюди слід віднести криміналізацію фінан-
сової сфери, пов’язана з перетоком фінансів у тіньову економіку. Саме глобалі-
зація та лібералізація фінансових ринків, формування світових офшорних 
центрів створюють для цього усі можливості. За даними Національного банку 
України, втрата вітчизняних капіталів шляхом їх втечі становила у 2000 році 
0,4 млрд дол., у 2001 році – біля 1 млрд дол., а у 2003 та 2004 роки вже понад 2 
млрд дол., а вже в 2010 році сягнуло 20 млрд дол. Такі втрати є занадто обтяж-
ливими для економіки країни, яка потребує інвестицій.  
Отже з цього можна зробити висновок, що процес глобалізації – це невід’ємна 
частина нашого життя, це явище яке поглинуло весь світ. Завдяки цьому проце-
су відбувається збільшення як кількість спільних груп держав проблем, так і кі-
лькість типів інтегрованих суб’єктів. Оскільки Україна вбачає своє майбутнє в 
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європейському просторі, то їй слід бути готовою до викликів процесу глобалі-
зації. 
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ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ ГРОШОВОГО РИНКУ 

У ринкових умовах одним з перспективних секторів економіки є грошо-
вий ринок України та операції з фінансовими інструментами. Саме ці операції є 
досить розповсюдженими у розвинутих країнах, однак в Україні поняття фінан-
сових інструментів є недостатньо відомим і вивченим. Отже, існує необхідність 
узагальнити дане поняття і провести аналіз операцій з фінансовими інструмен-
тами. 

Фінансові інструменти грошового ринку є зобов’язаннями покупців перед 
продавцями грошей. Вони є високоліквідними, можуть обертатися на ринку 
процесом купівлею – продажем. Використання фінансових інструментів дозво-
ляє підвищити ділову активність суб’єктів ринкових відносин шляхом приско-
рення швидкості обертання фінансових потоків та перерозподілу фінансових 
ресурсів. 

1. Борговими зобов’язаннями вважаються зобов’язання за якими по-
купець повинен відати продавцю отриману від нього суму грошових коштів і 
сплатити по ній обумовлений доход у формі відсотка. Вони розділяються на: 
депозитні зобов’язання; позичкові зобов’язання. 

2.Неборговими зобов’язаннями вважаються зобов’язання, які надають 
право в управлінні кредиту покупця грошей. 

Види інструментів грошового ринку поділяють на такі групи: позичкові 
угоди, в яких здійснюються відносини між банками і клієнтами, щодо кредит-
них ресурсів; цінні папери, в яких здійснюються відносини між покупцями і 
продавцями грошей; валютні цінності, які є взаємовідносинами між власниками 
двох різних валют [1]. 

Фінансові інструменти мають досить розгалужену класифікацію. 
В залежності від оборотності розділяють: депозити грошового ринку; 

оборотні папери. 
В залежності від отримання доходів по ним, є купонні та дисконтні ін-

струменти, деривативи.  
Купонними інструментами називають відсотковими, бо по ним сплачу-

ються відсотки. Виділяють 3 види:  
1) депозитні сертифікати –оборотний інструмент 
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2) угода про перепродаж – оборотний інструмент 
3) депозити грошового ринку, які не є оборотними.  
Депозитні сертифікати є борговими цінними паперами Національного ба-

нку в без документальній формі, які підтверджують факт розміщення в Націо-
нальному банку коштів банків та їх право на отримання внесеної суми та про-
центів після закінчення встановленого строку. Їх поділяють на депозити овер-
найт, які розміщують щоденно терміном до 14 днів, до 365 днів шляхом прове-
дення тендера.  

Дисконтні інструменти, які випускаються та торгуються з дисконтом, во-
ни є нижчими за номінальну вартість. Серед них виділяють:  

1) казначейські векселі; 
2) банківський акцепт; 
3) комерційні папери.  
Дисконтна політика ще її називають обліковою, полягає в установленні та 

періодичній зміні Центральним банком офіційних процентних ставок: облікову; 
за кредитами овернайт; рефінансування; за депозитами овернайт та залучення 
тимчасово вільних коштів. Запровадження комерційних паперів була причина 
для поповнення оборотних коштів та незручності залучення за допомогою ін-
ших боргових зобов’язань.  

Основними способами короткострокового фінансування в Україні є ви-
пуск векселів і короткострокових кредитів банків. Вексель є більш доступним і 
дешевим для корпорацій. Залежно від обсягу діяльності, фінансового станови-
ща та потреб корпорацій України використовують різні види комерційних па-
перів: біржові комерційні папери, для великих корпорацій з досвідом роботи на 
фондовому ринку; позабіржові, для середніх підприємств; євро комерційні па-
пери, для великих корпорацій, які здійснюють діяльність на зарубіжних ринках 
і випускають єврооблігації або депозитарні розписки [2]. 

Деривативами вважать строковий контракт між покупцем і продавцем. 
Вони поділяються на: 

1) опціони;  
2) форвардні контракти; 
3) ф’ючерсні контракти; 
4) свопи та пов’язані деривативи [3]. 
Форвардний контракт – двостороння угода за стандартною (типовою) фо-

рмою, яка засвідчує зобов’язання особи придбати (продати) базовий актив у ви-
значений час та на визначених умовах у майбутньому, з фіксацією цін такого 
продажу під час укладення форвардного контракту. 

Ф’ючерсний контракт – стандартний документ, який засвідчує зо-
бов’язання придбати (продати) базовий актив у визначений час та на визначе-
них умовах у майбутньому, з фіксацією цін на момент укладення зобов’язань 
сторонами контракту. Фактично, ф’ючерсний контракт – це є стандартизований 
форвардний контракт, який вільно обертається на біржі.  

Свопом називається угода між двома сторонами на обмін процентними 
платежами. Головним чином він застосовується для того, щоб змінити характер 
процентних ставок, за якими компанія сплачує або отримує проценти. Розріз-
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няють простий своп, який є угодою на обмін фіксованих процентних ставок на 
змінні та базисний своп, який є обміном процентних ставок, які базуються на 
різних ринкових показниках (наприклад, обмін LIBOR на прайм). 

Опціон – стандартний документ, що засвідчує право придбати (продати) 
базовий актив на визначених умовах у майбутньому, з фіксацією ціни на час 
укладення такого контракту або на час такого придбання за рішенням сторін 
контракту. Виділяють: з поставкою або без поставки базового активу; опціон на 
купівлю або опціон на продаж; з виконанням протягом терміну дії або на день 
виконання. За рівнем ризику виокремлюють такі види: безризикові (коротко-
строкові цінні папери, дорогоцінні метали), з низьким рівнем ризику (боргові 
фінансові інструменти), з помірним рівнем ризику, з високим рівнем(суттєва 
переважає над середньо ринковим) і з дуже високим (облігації з високим рівнем 
відсотка). 

Класифікацію можна проводити від видів та сегментів фінансових ринків, 
на яких вони обертаються. Виділяють: 

– інструменти ринку позичкових капіталів. Кредитний союз є безприбу-
тковою організацією, яка ставить перед собою мету взаємного кредитування та 
надання фінансових послуг. Але на практиці видно, що кредитні союзи все ж 
таки отримують не значний прибуток, який розподіляється між учасниками, які 
зробили пайовий внесок.  

– інструменти ринку цінних паперів. Пайові інвестиційні фонди (ПІФ) –
для інвесторів інструмент для отримання грошей. Коли вкладаєш гроші в ПІФ, 
то можливо реально заробити на фондовому ринку. Для цього необхідно мати 
декілька тисяч гривень, а все інше зроблять професійні фінансисти, які зацікав-
лені у позитивному результаті, бо керівники забирають собі в якості оплати від 
1 до 5% середньорічної вартості чистих активів. Також необхідно визначити, 
яку компанію обрати, для цього необхідно перевірити попередні роки праці та 
наскільки довго діє ця компанія. 

– інструменти валютного ринку (акції, облігації) 
– інструменти страхового ринку. Страхові компанії допомагають в збе-

реженні грошових засобів. Накопичене страхування є чимось середнім між ба-
нківським вкладом та страховим полісом.  

– інструменти ринку дорогоцінних металів (золото, срібло, платина та 
палладій) 

– інструменти ринку нерухомості. Завжди надійним та вигідним є інвес-
тиції в землю. В наш час ціни на земельні ділянки ростуть більше, ніж ціни на 
квартири. Розділяють з способи отримання прибутку: перший – спекулятивні 
інвестиції, коли заробляєш шляхом перепродажу, тобто купуєш за низькою ці-
ною, а через деякий час продаєш по високій; другий – купівля земельної ділян-
ки з будинком, на перших етапах будівництва; третій – купівля ділянки без бу-
динку, а з часом побудувати за свій рахунок, який з часом реалізується за висо-
кою ціною. Нерухомість є також дуже прибутковою річчю. Головне навчитися 
правильно розпоряджатися нею. Достатньо 5 – 6 років, для того щоб нерухо-
мість окупилась, а далі вона буде приносити великі доходи, особливо здача елі-
тного житла. Спочатку потрібно поцікавитись попитом квартир у цьому районі, 
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бо більшість людей які орендують зацікавлені розвиненою інфраструктурою та 
ін. Якщо розглядати по ПСБО 13 «Фінансові інструменти», що визначає основ-
ні умови формування інформації про фінансові інструменти. Класифікація фі-
нансових інструментів: 

За характером відносин поділяють на фінансові активи, зобов’язання ін-
струменти власного капіталу, похідні фінансові інструменти, складні фінансові 
інструменти. Фінансовий актив є будь –ким активом, який надає право отриму-
вати гроші від іншого підприємства (дебіторська заборгованість, одержані век-
селі, фінансові інвестиції, витрати майбутніх періодів). В свою чергу виділяють 
фінансовий актив, призначений для перепродажу та дебіторська заборгованість, 
не призначена для продажу. Фінансовий актив призначений для перепродажу 
це контракт на продаж акцій, які ще не придбані. Дебіторська заборгованість, 
яка не призначена для перепродажу є дебіторською заборгованістю, при якій 
надають кошти, продають інші активи боржникові та не являються фінансовим 
активом. При переуступці прав на дебіторську заборгованість, вона перево-
диться в похідні фінансові інструменти. Фінансовим зобов’язанням є інстру-
мент, за яким надається можливість передавати грошові кошти іншому підпри-
ємству (кредиторська заборгованість за розрахунками з постачальниками та за-
мовниками, розрахунки за векселями виданими). Інструмент власного капіталу 
– будь –який контракт, який підтверджує право на частину в активах підпри-
ємств, що залишається після вирахування всіх його зобов’язань (прості акції, 
опціони). Складний фінансовий інструмент – фінансовий інструмент, який міс-
тить компонент фінансового зобов’язання і компонент інструмента власного 
капіталу [4]. 

Ці інструменти в свою чергу поділяються на первинні і похідні (дерива-
тиви). Первинні –фінансові інструменти, які характеризуються тим, що їх випу-
стили в обіг власне первинні емітенти. Підтверджують майнові права або від-
носини кредиту. Похідні – фінансові інструменти, що підтверджують право або 
зобов’язання їх власника купити або продати первинні цінні папери, які обер-
таються, валюту, товари або нематеріальні активи на попередньо визначених 
умовах у майбутньому. Використовуються для проведення спекулятивних фі-
нансових операцій та страхування фінансового ризику. Деривативи застосову-
ються для двох цілей: торгівлі та хеджування. Інструмент хеджування – похід-
ний фінансовий інструмент, фінансовий актив або фінансове зобов’язання, 
справедлива вартість яких і грошові потоки від яких, як очікується, компенсу-
ватимуть зміни справедливої вартості або потоку грошових коштів об’єкта хе-
джування. 

Отже, таким чином фінансові інструменти грошового ринку в Україні не 
настільки розвинуті, але перспективи їх розвитку багатообіцяючі. Вони є регу-
лятором, що відображають дію закону вартості і динаміки норми прибутку в рі-
зних галузях виробництва. За допомогою фінансових інструментів виникає мо-
жливість здійснювати контроль за економічними процесами та за економікою 
загалом на макро- та мікрорівні. 
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ВПЛИВ ФІНАНСОВОЇ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ НА ГАЛУЗЬ  

МАШИНОБУДУВАННЯ 
Останнім часом на Україну стали розповсюджуватися процеси глобаліза-

ції, це видно з рейтингу за індексом глобальної конкурентоспроможності, за 
допомогою якого можна об’єктивно оцінити сильні та слабкі сторони націона-
льної економіки в порівнянні з іншими країнами, окреслити ті сфери, які мають 
переваги і які сфери потребують покращення. В 2009-2010 році Україна зайняла 
82 місце з 133 та отримала 4 бали, порівняно з найкращим балом 7 [1]. 

Дослідження проблеми фінансової глобалізації та глобалізації у галузь 
машинобудування присвячені роботи багатьох вітчизняних науковців, зокрема 
М.О. Горбашевський, Л.П. Бондаренко, С.З. Мошенський, В.П. Лещук, 
І.Р. Боднар, М.К. Колісник, К.Е. Сміх, Т.В. Шепель та ін. 

Глобалізація – це процес всесвітньої економічної, політичної та культур-
ної інтеграції та уніфікації. Основною ознакою вважають вільний рух фінансо-
вого капіталу, економічних і технологічних процесів.  

Виділяють, як позитивні, так і негативні риси глобалізації. 
Позитивними є: 
– збільшення інвестицій; 
– дає змогу залучити більший обсяг фінансового капіталу з меншими за-

тратами; 
– збільшення фінансової допомоги з боку міжнародних фінансових орга-

нізацій; 
– швидке впровадження нових технологій, інновацій для зростання про-

дуктивності праці; 
– за умов вільної торгівлі посилювати конкуренцію, яка призведе до роз-

витку нових технологій і швидкому розповсюдженню; 
– розширення зв’язків з основними учасниками – ТНК і міжнародними 

фінансовими організаціями; 
– економія на масштабах виробництва, що призводить до скорочення ви-

трат, а також до зниження цін. 
Негативними є: 
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– фінансова глобалізація допомагає тільки розвинутим країнам, а не краї-
нам, що розвиваються, це наша Україна; 

– внаслідок міжнародного розподілу праці можливий спад рівня індустрі-
ального розвитку окремих країн; 

– залежність національного фінансового ринку від глобального посилює 
процеси вивезення капіталу, збільшує зовнішній борг, і це призведе до втрати 
державою економічного суверенітету; 

– посилення технологічного відставання країн, що розвиваються; 
– для досягнення рівня економічно розвинутих країн іншим потрібні до-

даткові фінансові ресурси [2]. 
Фінансову глобалізацію трактують по різному, але виділимо одне з них. 
Фінансова глобалізація –один з напрямів глобалізації, яка посилює взає-

мозалежність та взаємовплив країн у сфері фінансових відносин, зростанням 
ролі міжнародних кредитних відносин, міжнародного руху капіталів, розши-
ренням джерел надходження доходів і розміщення активів у інших країнах. В її 
основі вільний рух капіталів, валюти, їх переміщення через національні кордо-
ни, результатом чого є формування глобальних фінансових ринків і світового 
фінансового співтовариства. Складовими є фінансові інститути (центральні ба-
нки, ТНК), фінансові інструменти (банківські депозити, акції, облігації, опціо-
ни), фінансові ринки [3]. 

Глобалізм є пульсуючим явищем, яке може переживати часи спаду і під-
йому, прискорення і сповільнення. Наслідком фінансової глобалізації є не тіль-
ки вірогідність виникнення фінансових криз, а й їх вплив на інші країни. Коли в 
світі наступила іпотечна криза у 2006 році в США, вона зачепили промислово 
розвинуті країни, такі як Великобританія, Італія, Іспанія, Японія і країни, що 
розвиваються. Криза фондового ринку призвела до того, що інвестори перенес-
ли свою увагу на товарний ринок, що спричинило зростання цін на нафту та зо-
лото. Процеси інвестування й розвитку вітчизняних виробництв залежать у бі-
льшій мірі від кредитування, ніж від фондового ринку (найбільш залежними є 
сільське господарство, переробна промисловість, хімічна, харчова). 

Фінансова криза спричинила підвищення світових цін на енергоносії (на-
фту та газ), що призвело в свою чергу до підвищення цін на паливо – мастильні 
матеріали, а отже до подорожчання вартості транспортних послуг, а це позна-
чилось на цінах майбутнього врожаю, підвищенні цін на продовольство [4]. 

Машинобудування є основою добробуту суспільства, адже саме промис-
лові підприємства тісно пов’язані з інтеграційними організаціями. 

В умовах глобалізації, існує певний інтеграційний процес, який в нестабі-
льних умовах економіки здатний забезпечити ефективний розвиток підприємс-
тва за рахунок концентрації ресурсів на пріоритетних напрямах розвитку, що 
складається з декількох етапів. Перший етап пов’язаний з проведенням робіт у 
області законодавчої і виконавчої влади, державних органів управління, мож-
ливе закріплення України на ринках капіталу, товарів і послуг. Другим етапом є 
інтеграція підприємств в світовий ринок, які допоможуть в реформуванні про-
мисловості на основі інтеграційних процесів. На останньому етапі повинно 
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здійснюватись на рівні людського фактора, тобто відповідність умов життя і 
праці, такі як і у світової спільноти.  

Створення міжнародних організацій є супровідним елементом глобаліза-
ції. Основними ознаками, якої виступатимуть розширення міжнародної торгів-
лі, інтенсифікації міжнародних відносин [5]. 

У світовому просторі можуть вижити лише великі корпорації, тому капі-
талізація є наслідком глобалізації. Глобалізація відкриває кордони капіталу, а 
це сприяє пожвавленню інтеграційних процесів, а інтеграція об’єднує великий 
капітал. Промислово-фінансові групи представляють собою нову форму існу-
вання капіталу.  

Каталізатором майбутнього розвитку машинобудування в Україні може 
стати участь у промислово-фінансовій групі (ПФГ), тобто об’єднаннях, до яких 
входять промислові й сільськогосподарські підприємства, банки, наукові і про-
ектні установи, які мають за мету отримання прибутку, створюються за рішен-
ням Уряду на певний час, з метою розвитку пріоритетних галузей виробництва. 
Можна вирішити більшість питань, наприклад, такі як потреба в інвестиціях, в 
ринці збуту, в прогресивному устаткуванні, знаннях, в інноваціях, в імені фір-
ми. 

Інвестори прагнуть вкладати кошти у рентабельні та швидкоокупні прое-
кти, але більшість українських машинобудівних підприємств не здатні забезпе-
чити це, оскільки необхідна модернізація обладнання, випуск конкурентоспро-
можної продукції, тобто побудувати цінову політику, канали збуту, рекламу, 
дизайн продукту, автоматизацію виробництва. На сьогодні менша частина 
українських машинобудівних підприємств володіють новітніми устаткування-
ми світового рівня. Особливо важно на сучасному ринку заявити про себе, роз-
крутити своє ім’я (бренд). 

ПФГ дає можливість отримати кредити на пільгових умовах чи інвестиції 
за рахунок їхнього фінансового фонду; може частково або повністю переквалі-
фікувати машинобудівні підприємства на свої потреби, тим самим забезпечити 
для них ринок збуту; мають у своєму складі науково –дослідницькі лабораторії, 
які можуть розробляти інноваційні продукти, при цьому з економією часу та 
коштів для підприємств галузі машинобудування. 

Машинобудування має розвиватись за наступними напрямами: 
– випуск модернізованих машин та обладнання для підприємств з мора-

льно застарілим обладнанням, яке все ще працює; 
– виробництво наукомісткого обладнання на імпортному обладнанні із 

залученням усіх видів іноземних інвестицій; 
– участь у проектах, котрі спрямовані на виробництво складних комплек-

туючих для вітчизняного та іноземного обладнання; 
– розвиток окремих виробництв для випуску сучасного обладнання. 
За даними Держкомстату у березні 2010 року відбулось прискорення тем-

пів зростання обсягів виробництва як до попереднього місяця (до 22% проти 
16,1% у лютому до січня) так і до відповідного місяця попереднього року (до 
33,6% проти 19,2% у лютому до лютого 2009р.). На результати роботи вплину-
ли такі фактори: 
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1. стимулюючі, пожвавлення інвестиційної активності у країнах СНД;  
2. стримуючі: суттєве скорочення внутрішнього попиту на продукцію 

машинобудування, перш за все, автомобілебудування. Обмежений платоспро-
можний попит населення та корпоративного сектору у поєднанні із скорочен-
ням обсягів кредитування як домогосподарств, так і не фінансових корпорацій 
відповідно на 5% та 1,9% з початку року спричинили пролонговане згортання 
попиту на машинобудівну продукцію як населення, так і інвесторів. 

В порівнянні з 2007 роком за 2008 рік збільшився обсяг промислового ви-
робництва на 8,3%. Саме за січень-квітень промислове зростання найшвидше 
розвивалося в машинобудуванні – 32,9%, в металургії тільки на 2,3%, це з тим, 
що на той час виробничі потужності підприємств завантажені на 30-75% і під-
приємства мали достатній резерв для нарощування обсягів виробництва, зокре-
ма і для експортних постачань. У 2006 році частка інвестицій в машинобудівну 
галузь складала 7,7% від загального обсягу інвестицій у промисловість.  

Отже, можна зробити висновок, що фінансова глобалізація змушує країни 
поліпшити ефективність своїх економік. Процеси глобалізації не повинні руй-
нувати національної економіки, уряд повинен правильно використовувати пе-
реваги та запобігати недолікам глобалізації, а саме звертати увагу на рівень 
розвитку економіки країни та рівень інтеграції національної економки до світо-
вої економіки. Важливу роль у процесах глобалізації повинні відігравати саме 
машинобудівні учасники ПФГ, оскільки машинобудування може стати важелем 
інноваційних та оптимізаційних нововведень. Рекомендацією щодо державної 
політики, має бути забезпечення глобалізації машинобудівної галузі, з боку ре-
сурсного забезпечення, складання конкретних інноваційних програм та їх фі-
нансування. Внаслідок падіння світового попиту й ускладнення платежів за 
експортними операціями в Україні, потрібно здійснити комплекс заходів, спря-
мованих на розширення внутрішнього попиту на групу експортних товарів і 
тим самим посилити внутрішнє виробництво. 
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СТРАТЕГІЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ У СВІТОВИЙ  
ФІНАНСОВИЙ РИНОК 

Світові фінансові ринки швидко прогресують, значно випереджаючи інші 
види міжнародних економічних трансакцій. На сьогодні особливого розмаху 
набув процес інтеграції та глобалізації фінансових ринків. 

Загальні положення, що визначають теоретико-методологічні основи роз-
витку національних фінансових ринків в умовах глобалізаційних процесів, ба-
зуються на концепціях провідних представників економічної думки – 
Д. Рікардо, П. Самуельсона, А. Сміта, Барановського О.І., Новошинської Л.В., 
Резнікова О.О. та ін. 

Фінансові ринки розвиваються у двох напрямах: іноземне та євровалютне 
фінансування. Глобалізація фінансових ринків зумовлює розгортання конкуре-
нції між основними фінансовими центрами та інститутами, це призводить до 
зниження витрат міжнародного фінансування. 

Механізм інтеграції фінансового ринку України до світового складається 
з сукупності форм, методів та інструментів, взаємодія яких спрямована на за-
безпечення ефективного функціонування національного фінансового ринку в 
умовах глобалізації. Україною може бути обрана одна із стратегій інтеграції у 
світову фінансову систему. 

Перша – повна відмова від інтеграції. У зовнішньополітичному аспекті 
така стратегія передбачає спробу приєднання до «антиглобалістського фронту» 
і намагання зайняти у ньому лідерські позиції. 

Друга – форсована інтеграція. Ця стратегія може призвести до негативних 
наслідків у фінансовій сфері: лібералізації руху капіталів, яка різко підвищує 
чутливість національної економіки до фінансових криз; запровадження обме-
жувальної грошової політики з високими відсотковими ставками. 

Третя – інтеграція у систему світових господарських зв’язків при одноча-
сному збереженні національного законодавства, розвитку економічної стратегії, 
цінностей та культурно-політичних особливостей країни. Прийняття такої стра-
тегії призведе до певного гальмування повноцінного включення України до 
глобальної економічної взаємодії і стримає потік інвестицій [3]. 

Аналізуючи наслідки обрання кожної з наведених стратегій можна зроби-
ти висновок, що найоптимальнішою для України буде стратегія форсованої ін-
теграції. 

Для посилення ролі України в світовій торгівлі найактуальнішим є ство-
рення режиму вільного руху товарів, а також формування ефективної міждер-
жавної розрахункової системи. 

У зв’язку із вступом до СОТ (Світова організація торгівлі) Україна з 2008 
року є об’єктивно включеною до світового господарства. Ринок фінансових по-
слуг стає активним учасником світового ринку за рахунок активного входження 
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іноземних фінансових, страхових та інших компаній на фінансовий ринок 
України [1, 2]. 

На сьогодні Україна активізує участь у світовому економічному просторі; 
географія країн-партнерів поступово збільшується. За цих умов важливим на-
прямом розвитку національного фінансового ринку є створення сприятливого 
середовища та державна підтримка його інтеграції, що призводить до необхід-
ності й докладного дослідження тенденцій та ризиків задля зменшення чутли-
вості національної економіки до фінансових криз. 
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СПІВРОБІТНИЦТВО УКРАЇНИ З МІЖНАРОДНИМ  
ВАЛЮТНИМ ФОНДОМ 

Міжнародні фінансові організації набувають дедалі більшої вагомості у 
міжнародних економічних відносинах. Особливо важлива діяльність цих орга-
нізацій для країн, які здійснюють перехід до ринкових відносин. 

Міжнародний валютний фонд (МВФ) – це валютно-фінансова організація 
міжурядового співробітництва, покликана регулювати валютно-розрахункові 
відносини між державами і здійснення фінансової допомоги країнам-членам 
через надання їм у разі виникнення валютних труднощів, зумовлених порушен-
ням рівноваги платіжних балансів, короткотермінових позик в іноземній валю-
ті. Фонд здійснює свою діяльність як спеціалізована установа ООН та є інсти-
туціональною основою міжнародної валютної системи [2]. 

Відповідно до Закону України «Про вступ України до Міжнародного ва-
лютного фонду, Міжнародного банку реконструкції та розвитку, Міжнародної 
фінансової корпорації, Міжнародної асоціації розвитку та Багатостороннього 
агентства по гарантіях інвестицій», який було прийнято 3 червня 1992 року, 
Україна стала членом МВФ. 

Співробітництво України з МВФ зосереджено на наданні технічної допо-
моги, спрямованої на усунення загроз стабільності та вирішення проблем, 
пов’язаних з макроекономічною, грошовою, валютною, податковою та бюдже-
тною політикою. У середньостроковій перспективі таке співробітництво також 
може включати надання технічної допомоги з питань, пов’язаних з боргом, ті-
ньовою економікою та прогнозуванням. 
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У співробітництві України з МВФ в межах кредитних програм можна ви-
ділити кілька етапів: 

Перший етап (1994-1995 роки). У цей період Україні було надано фінан-
сову допомогу у вигляді системної трансформаційної позики для підтримки 
платіжного балансу України. Проте, через невиконання Україною ряду умов 
програму було завершено завчасно. 

Другий етап (1995-1998 роки). Україна отримала від МВФ кредити на за-
гальну суму 1935 млн дол. США за трьома річними програмами стенд-бай. Го-
ловною метою цих кредитів була підтримка курсу національної валюти і фінан-
сування дефіциту платіжного балансу України. 

Третій етап (1998-2002 роки). Програма розширеного фінансування пе-
редбачала надання Україні кредиту на загальну суму 2,6 млрд дол. США. Фонд 
так і не надав Україні залишкової суми кредитів, визнавши негативними висно-
вки останнього перегляду ходу виконання програми. Таким чином, Україна 
отримала у рамках програми 1591 млн дол. США., які були спрямовані на по-
повнення валютних резервів Національного банку України. 

Четвертий етап (2004-2005 роки). Уряд України серед прийнятних форм 
подальшого співробітництва України з Міжнародним валютним фондом на без-
кредитній основі обрав попереджувальну програму стенд-бай, за якою передба-
чалася можливість України отримати кредит на суму 600 млн дол. США. Згідно 
із досягнутими домовленостями, Україна мала право на отримання кредиту у 
випадку, якщо в країні погіршиться платіжний баланс або стан валютних резер-
вів. Програма також мала спрямовуватися на забезпечення поступової трансфо-
рмації відносин між Україною та МВФ до безкредитних. Угода була підписана 
терміном на 12 місяців, строк дії цієї угоди закінчився відповідно до її умов. 

П’ятий етап (2005-2007 роки). Технічні місії МВФ кілька разів відвідува-
ли Україну з метою надання Урядові допомоги у різноманітних сферах, у тому 
числі щодо управління державним боргом, фінансово-бюджетної політики та 
управління митними справами. У 2006-2007 роках експерт МВФ на постійній 
основі був залучений до діяльності Міністерства фінансів України щодо фінан-
сового аналізу й прогнозування, стратегії планування бюджету й контролю над 
фінансовою стабільністю. 

Шостий етап (починаючи з 2008 року). У 2008 році в умовах несприятли-
вої ситуації на світових фінансових ринках Україна звернулася до МВФ за фі-
нансовою підтримкою. Результатом стало затвердження МВФ програми для 
України за дворічною угодою стенд-бай з обсягом фінансування 16,43 млрд 
дол. США [3]. 

Всі кошти першого траншу кредиту надійшли до Національного банку 
України і були зараховані до золотовалютного резерву з метою використання їх 
для покращення стану платіжного балансу, підтримки обмінного курсу націо-
нальної валюти та ліквідності банківського сектору. Другий транш було отри-
мано 12 травня 2009 року. Кошти було розподілено між Міністерством фінансів 
для фінансування фіскального дефіциту, у тому числі на погашення зовнішніх 
боргових зобов’язань Уряду, та Національним банком України для поповнення 
міжнародних резервів з метою регулювання платіжного балансу, підтримки об-



 154 

мінного курсу гривні та ліквідності банків. Третій транш за програмою було в 
повному обсязі зараховано на рахунок Державного казначейства України для 
вирішення питань підтримки бюджетного сектора. Черговий транш у сумі бли-
зько 3,9 млрд дол. США передбачалося отримати у листопаді 2009 року. Однак 
перегляд програми завершено не було, а фінансування фактично було припинено. 

В березні та квітні 2010 року в Україні працювали технічні місії МВФ, які 
ставили перед собою мету переглянути макроекономічну ситуацію в країні та 
з’ясувати можливості для відновлення надання підтримки. 28 липня 2010 року 
ухвалено рішення про започаткування нової програми співробітництва для 
України, в рамках якого буде надано протягом двох з половиною років кредит у 
розмірі 15,15 млрд дол. США. 

Основними проблемами, що перешкоджають залученню кредитних ре-
сурсів для України, є: 

1) політичні суперечки, які позначаються на переговорах з фінансовою 
організацією та породжують недовіру до спроможності і відповідальності укра-
їнської влади ефективно використовувати надані кошти; 

2) фінансова допомога супроводжується вимогами та умовами з рефор-
мування економіки, які не завжди в українських реаліях є прийнятними і часто 
не приносять очікуваних позитивних наслідків; 

3) проблемою залишається також своєчасне і в повному обсязі виконання 
нашою країною власних зобов’язань за міжнародними договорами. Вони не за-
безпечуються ні в організаційно-правовому аспекті, ні відповідними кадрами, 
що знижує потенціал реформування, який закладений в цих зобов’язаннях [4]. 

Продовження співпраці з МВФ є визначальним для збереження можливо-
стей фінансування дефіциту бюджету за рахунок порівняно дешевих позик від 
міжнародних фінансових організацій, умови надання позичок яких є найкра-
щими за вартістю та термінами.  

Співпраця з Міжнародним валютним фондом є важливою з огляду на не-
обхідність збереження належного іміджу країни, що сприятиме підвищенню її 
кредитного рейтингу на світових фінансових ринках, зменшенню відсоткових 
ставок по кредитах, дозволить зберігати привабливість для іноземних інвесторів. 

Стратегія співпраці України з МВФ повинна включати виконання насту-
пних завдань: 

1) зміцнення фінансового сектора; 
2) сприяння створенню та розвитку дрібних та середніх підприємств; 
3) створення сприятливого інвестиційного клімату; 
4) залучення прямих іноземних інвестицій та заохочення спільного фі-

нансування проектів. 
Важливими засадами успішної співпраці України з МВФ повинні стати:  
1) прискорення ринкової трансформації, забезпечення фінансової стабілі-

зації та інтегрування України в Європейський Союз; 
2) відповідність умов кредитування України пріоритетам її економічного 

та соціального розвитку; 
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3) спрямування ресурсів на забезпечення сталого економічного зростання, 
здійснення структурних перетворень, формування розвиненого внутрішнього ри-
нку і припинення практики їх використання для фінансування поточних витрат; 

4) мобілізація та ефективне використання внутрішніх фінансових ресур-
сів, сприяння надходженню прямих іноземних інвестицій; 

5) дотримання економічно обґрунтованих та загальновизнаних меж і по-
рогів рівня зовнішньої заборгованості відповідно до міжнародних критеріїв 
платоспроможності держави [1]. 

Отже, Україна має певний досвід використання міжнародних кредитів, в 
тому числі і кредитів Міжнародного валютного фонду. Співпраця України з 
МВФ є важливим джерелом залучення додаткових фінансів до національної 
економіки, що сприяє поліпшенню макрофінансових показників стабілізації, 
формуванню конкурентного ринкового середовища, стабілізації національної 
грошової одиниці, активізації інвестиційного процесу та розвитку приватного 
підприємництва.  

Для оптимізації впливу на національну економіку залучених кредитних 
коштів наша держава повинна спиратися на досвід інших країн, власний досвід, 
а також на моделювання можливих напрямків використання залучених кредитів. 
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ЕКСПОРТНИЙ ПОТЕНЦІАЛ УКРАЇНИ 

На сучасному етапі розвитку світового господарства економічний стан 
держави визначається такими важливими факторами, як внутрішні ресурси кра-
їни і ступінь її інтеграції в світогосподарську систему. Одним з найважливіших 
факторів інтеграції України до світового господарства є створення механізму 
сталого розвитку експорту, що в сучасних умовах залежить від можливостей 
вітчизняних підприємств виробляти і реалізовувати товари, які відповідають 
вимогам світового ринку за якістю, ціною та рівнем сервісу.  

Для того щоб Україна стала рівноправним членом міжнародних економі-
чних відносин, необхідно реалізовувати заходи, спрямовані на підвищення кон-
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курентоспроможності національних підприємств на світовому ринку. Реалізація 
цього завдання об’єктивно вимагає проведення комплексних досліджень і ви-
значає масштаби аналізу та розробок щодо удосконалення механізму державної 
підтримки українських підприємств і забезпечення їх конкурентоспроможності 
на світовому ринку. Разом з тим недосконалість наявних методів оцінки товар-
ної та географічної структури експорту знижує результативність заходів зовні-
шньоторговельної політики країни [1]. 

Сучасні тенденції розвитку світового господарства потребують уточнення 
існуючих визначень експортного потенціалу. Під експортним потенціалом ми 
розуміємо здатність національної економіки виробляти конкурентоспроможні 
товари та реалізовувати їх на міжнародних ринках за умов постійного зростан-
ня ефективності використання природних ресурсів, розвитку науково-
технічного потенціалу, валютної і фінансово-кредитної систем, а також сервіс-
но-збутової інфраструктури підтримки експорту без нанесення збитків еконо-
міці при забезпеченні економічної безпеки країни в цілому [2]. 

Економіка України характеризується високою матеріало- та енергомісткі-
стю продукції, низьким рівнем продуктивності праці та екологічності виробни-
цтва, великою часткою застарілого устаткування та технологій; 

Згідно з ранжуванням товарних груп поточного стану українського екс-
порту провідні позиції належать продукції металургії, хімічної промисловості 
та сільського господарства, що свідчить про сировинну спрямованість і недо-
статній технологічний розвиток української економіки. При цьому продукція 
наукомістких виробництв посідає останні місця ранжування. Нестабільність те-
нденцій зростання окремих видів експортної продукції викликає коливання ра-
нгів динамічного розвитку товарних груп експорту України. 

На український експорт впливає комплекс таких факторів: 
– низька конкурентноздатність українських підприємств; 
– важкий фінансовий стан більшості підприємств, що практично унемож-

ливлює здійснення за рахунок внутрішніх ресурсів інвестування перспектив-
них, орієнтованих на експорт проектів; 

– недостатній розвиток вітчизняних систем сертифікації і контролю якості; 
– зростання цін на експортні послуги й експортні поставки (20% ПДВ); 
– нестача кваліфікованих кадрів і досвіду роботи у сфері експорту на бі-

льшості українських підприємств; 
– збереження елементів дискримінації українських експортерів за кордо-

ном, застосування методів обмежувальної ділової практики; 
– низький світовий рейтинг надійності України для кредитів та інвести-

цій, що утруднює використання іноземних фінансових ресурсів для розвитку 
експортного потенціалу країни; 

– невідповідність окремих норм українського законодавства міжнарод-
ним; 

Отже, необхідно невідкладно формувати в Україні сприятливі економічні, 
організаційні, правові та інші умови для розвитку й ефективного використання 
її експортного потенціалу, а також створювати механізми державної фінансо-



 157 

вої, податкової, інформаційно-консультативної, маркетингової, дипломатичної 
та інших видів допомоги вітчизняним експортерам. 

Формування ефективного механізму розвитку і реалізації експортного по-
тенціалу країни потребує розв’язання таких проблем: 

– забезпечення державних гарантійних зобов’язань до зовнішньоекономі-
чної діяльності; 

– проведення експертизи законопроектів та інших нормативних актів, які 
впливають на розвиток вітчизняного експортного потенціалу; 

– створення системи зовнішньоекономічної інформації та інформаційно-
консультативної служби у регіональних і закордонних представництвах; 

– зменшення податків на експортні послуги; 
– організація оперативної роботи державних органів щодо активного про-

сування і захист інтересів вітчизняних експортерів за кордоном [2]. 
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ВПЛИВ ІНОЗЕМНОГО КАПІТАЛУ 

НА РОЗВИТОК БАНКІВСЬКОГО СЕКТОРА 
Тема впливу іноземного капіталу на банківський сектор України та зага-

льне економічне зростання досліджується на сьогоднішній час багатьма науко-
вцями та вченими. 

Участь іноземних банків у вітчизняній банківській системі є невід’ємною 
складовою сучасного етапу розвитку міжнародної банківської діяльності. Од-
нак, необхідно зважати на можливий дестабілізуючий вплив неефективної 
структури потоків іноземного капіталу, можливу короткостроковість та цілі йо-
го присутності на ринку. 

У цілому ж збільшення частки іноземного капіталу у вітчизняній банків-
ській системі може спричинити як позитивні, так і негативні наслідки. Серед 
позитивних наслідків виділяють: 

1. Зростання обсягу кредитних ресурсів банків та посилення стабільності 
джерел їх надходження шляхом диверсифікації капіталу та акціонерної бази. 

2. Впровадження міжнародного досвіду ведення банківської справи та 
здійснення міжнародних фінансових операцій.  

3. Підвищення конкуренції на ринку банківських послуг та здешевлення 
їхньої вартості. 

4. Розвиток фінансових ринків та ринкової інфраструктури. 
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6. Сприяння міжнародній торгівлі та залучення до економіки країни поте-
нційних інвесторів. Іноземні  

Серед негативних наслідків проникнення іноземного капіталу до банків-
ської системи можна виділити: 

1. Загроза захоплення іноземними банками банківського ринку України, 
загострення міжбанківської конкуренції та підвищення конкурентного тиску на 
вітчизняні банки, що може сприяти підвищенню фінансових ризиків і послаб-
ленню всієї банківської системи. 

2. Вибіркове обслуговування іноземними банками лише кращих клієнтів. 
3. Вірогідність посилення нестабільності на національних фінансових ри-

нках через прихід іноземних банків, які не мають високих міжнародних рейтин-
гів та достатній обсяг капіталу 

4. Підвищення вразливості банківського сектора України до коливань на 
світових фінансових ринках та у банківському секторі країни походження іно-
земного банку. 

5. Стратегія іноземних банків може були спрямована лише на здійснення 
спекулятивних операцій без надання повного спектра банківських послуг. 

Станом на 1 січня 2011 року із 176 банків, які діють в Україні, 55 фінус-
танов – з іноземним капіталом (на 1 січня 2010 року налічувалося 51 банк з іно-
земним капіталом з 182 працюючих), у тому числі 20 – зі 100% іноземним капі-
талом (на 1 січня 2010 року – 18 банків) [1]. 

Сукупний зареєстрований статутний капітал українських банків на 1 січ-
ня 2011 року склав 145,86 млрд гривень (на 1 січня 2010 року – 119,2 млрд гри-
вень) [2]. 

Чисті активи українських банків на 1 січня 2011 року склали 942,1 млрд 
гривень (на 1 січня 2010 року – 880,3 млрд гривень), загальні активи (не скори-
говані на резерви під активні операції) – 1 трлн 090,3 млрд гривень (на 1 січня 
2010 року – 1 трлн 001,6 млрд гривень). 

Станом на 1 січня 2011 року в Україні були зареєстровані 194 банки, 18 з 
яких перебували в стані ліквідації (на 1 січня 2010 року – 197 та 14 банків від-
повідно) [2]. 

Належне регулювання доступу іноземного капіталу до банківської систе-
ми України важливе для мінімізації ризиків приходу іноземних банків із низь-
ким інвестиційним рейтингом та, переважно, спекулятивними намірами. З од-
ного боку, таке регулювання має спиратися на жорсткі вимоги до іноземних ба-
нків, а з іншого – занадто жорстке регулювання може призвести до обмеження 
можливостей для економічного розвитку країни та її ізоляцію від загальносві-
тових процесів інтернаціоналізації банківської діяльності. 

Регуляторні положення повинні гарантувати, що лише надійні банки ма-
тимуть можливість створювати в Україні закордонні підрозділи та брати участь 
в економічних процесах країни. Досягти цього можна за допомогою допуску 
лише тих банків, які відповідають мінімальним вимогам щодо власного капіта-
лу, балансових активів та кредитного рейтингу. Іншою передумовою допуску 
має стати якість банківського нагляду в країні походження материнського бан-
ку. Дозвіл має надаватися банкам тих країн, нагляд у яких відповідає «Основ-
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ним принципам ефективного нагляду», розробленими Базельським комітетом з 
банківського нагляду, та «Мінімальним стандартам» – інструкції щодо нагляду 
за діяльністю іноземних банківських установ. 
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ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО КЛІМАТУ 

РЕГІОНІВ УКРАЇНИ 
В результаті гострої економічної кризи, політичної нестабільності, подат-

кового тиску, несприятливого інвестиційного середовища держава втрачає на-
дійні джерела необхідного інвестування. Необхідно відродити й активізувати 
політику відтворення як основу стабілізації та оновлення національного това-
ровиробництва. У сучасних умовах інвестиції мають стати найважливішим за-
собом забезпечення виходу з економічної кризи, досягнення реальних структу-
рних змін, технічного переозброєння, підвищення якісних показників господар-
ської діяльності і життєвого рівня населення. 

Державне регулювання розвитку регіонів України забезпечують впрова-
дженням відповідних пріоритетів, тобто наданням переваги на конкретному 
етапі розвитку окремих галузей, видів діяльності, форм ведення господарства 
конкретних регіонів. У залежності від поставлених цілей і рівнів управління 
пріоритети можна визначати як на державному, так і на місцевих рівнях. Рівень 
економічного розвитку регіону та ступінь задоволення потреб його жителів за-
лежать від виробничої структури цього регіону, комплексного використання 
його ресурсів. 

Одна з характерних рис України це диференціація регіональних умов. 
Для інвестора, в цьому випадку, першочергове значення має саме вибір регіону 
інвестування на основі аналізу ринкових можливостей, центральне місце в яко-
му приділяється оцінці інвестиційного рейтингу регіону, тобто порівнянню ін-
вестиційної привабливості того чи іншого регіону. 

Аналіз інвестиційної привабливості міст і регіонів України для потенцій-
них інвесторів дає можливість зробити висновки, що регіональний інвестицій-
ний клімат України складний і нерівномірний. 

Аналіз свідчить про наявність суперечностей у розвитку окремих терито-
рій, що особливо яскраво виявляється на прикладі промислових регіонів Східу. 
Ці регіони характеризуються максимальним рівнем концентрації промисловос-
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ті. Коефіцієнт локалізації промисловості регіонів Східу в чотири рази вищий, 
ніж у середньому по Україні, але в 11 разів вищий, ніж на Заході України. 

Для залучення більшої кількості інвесторів регіональні органи влади по-
винні вести активну діяльність, спрямовану на формування сприятливого інвес-
тиційного іміджу регіону, тобто здійснювати просування регіону на зовніш-
ньому ринку. Інвестиційний імідж регіону – комплексне віддзеркалення різних 
аспектів інвестиційного клімату та інвестиційної привабливості регіону в уяв-
леннях інвесторів. Формування сприятливого іміджу будь-якого об’єкта здійс-
нюється за допомогою комунікації, тобто передачі інформації про стан і зміну 
об’єкту в зовнішнє середовище. Інвестор, особливо зарубіжний, перш ніж при-
йняти рішення про вкладення капіталу повинен мати повне уявлення про регі-
он, його галузевій структурі господарства, природних і трудових ресурсах, ін-
вестиційному законодавстві, рівні розвитку бізнес-інфраструктури, ціни на не-
рухомість, ступень розвиненості транспортної системи та багато іншого. 

Таблиця 1 – Аналіз інвестиційної привабливості регіонів України 

Регіон та області 
Рейтинг інвес-
тиційної при-

вабливості 

Геоекономічна харак-
теристика 

Інвестиційна ха-
рактеристика 

Захід: 
Волинська, Закарпатська, 
Івано-Франківська, 
Львівська, Рівненська, 
Тернопільська, Черніве-
цька, Хмельницька 

Середній С/г і економіка захід-
ного напрямку; низька 
щільність населення; 
ресурси: сірка, сіль, 
деревина, нафта, газ і 
т.п. 

Середній рівень 
ПІІ на мешканця; 
рівень зростання 
регіональної еко-
номіки середній 

Центр: 
Вінницька, Житомирська, 
Київська, Кіровоградська, 
Полтавська, Сумська, Че-
рнігівська, Черкаська 

Вище серед-
нього 

Розвинена промисло-
вість і с/г; середня 
щільність населення; 
ресурси: руда, газ, на-
фта 

Середній рівень 
ПІІ на мешканця; 
високе зростання 
економіки  

Схід: 
Дніпропетровська, Доне-
цька, Запорізька, Криво-
різька, Луганська, Хар-
ківська 

Високий – лі-
дери рейтингу 

Розвинена промисло-
вість, активна експорт-
на та імпортна діяль-
ність; висока щільність 
населення; ресурси: 
вугілля, руда, нафта 

Високий рівень 
ПІІ на мешканця; 
високе зростання 
економіки  

Південь: 
АР Крим, Миколаївська, 
Одеська, Херсонська 

Високий  Розвинена промисло-
вість; великі рекреа-
ційні ресурси та інфра-
структура; добре роз-
винена міжнародна і 
внутрішня торгівля; 
щільність населення 
вище середнього 

Високий рівень 
ПІІ на мешканця; 
зростання регіо-
нальної економіки 
середній  
 
 

 
Для України, яка об’єднує регіони, дуже різні за своїми господарськими, 

ресурсними та іншим характеристиками, наявність подібної інформації про ре-
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гіони є обов’язковою.. Тому доцільність розробки і реалізації програм форму-
вання інвестиційного іміджу кожним регіоном очевидна. 

Формування і просування інвестиційного іміджу регіону повинно здійс-
нюватися системно і систематично, а іміджева та комунікаційна політика має 
бути вбудована в загальну стратегію розвитку регіону. Тільки за цих умов мож-
на очікувати прояв у інвесторів інтересу до інвестиційних можливостей терито-
рії і як наслідок підвищення інвестиційної активності в регіоні. 

Інвестиційний імідж регіону історично формується під впливом багатьох 
факторів і відображає найбільш характерні риси інвестиційного клімату тери-
торії. У контексті інвестиційної політики на місцевому рівні імідж регіону слід 
розглядати, як ресурс для розвитку. Для визначення пріоритетних сегментів за-
лучення інвестиційних коштів і для популяризації інвестиційних можливостей 
території, необхідне створення комплексної інвестиційно – маркетингової про-
грами  

У країнах Західної та Центральної Європи широко застосовується прак-
тика звернень органів регіональної або місцевої виконавчої влади до рейтинго-
вих агентствам із замовленням про проведення дослідження і присвоєння регі-
ону відповідного інвестиційного рейтингу. Це один з обов’язкових кроків у 
процесі виходу регіону на міжнародні фінансові ринки. Будь-який великий ін-
вестор при входженні в економічний простір регіону, вимагає наявність інвес-
тиційно-рейтингового паспорта. Крім того, оцінка незалежних експертів дозво-
ляє органам влади виявити слабкі місця і попередити появу потенційних ризи-
ків. Регіон, якому присвоєно достовірне значення рейтингу, вигідно відрізня-
ється на тлі сусідів і, звичайно, саме на нього буде звернена увага інвесторів.  

Для активізації інвестиційної діяльності потрібна інвестиційна політика з 
чіткими механізмами реалізації на державному та регіональному рівнях. Необ-
хідна загальна стратегія інвестиційного розвитку регіонів, яка б визначала пріо-
ритети інвестування на основі врахування їх економічного ефекту, але не сьо-
годенного й одноразового, а перспективного і стабільного. 
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ОСОБЛИВОСТІ БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ 
УКРАЇНИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ 

В умовах переходу України до ринкової економіки актуальною є пробле-
ма реформування системи кредитування суб’єктів господарської діяльності. 
Поки що вітчизняна кредитно-банківська система не виконує ролі прискорюва-
ча розвитку національної економіки. Зокрема тільки розпочався процес форму-
вання ринку позичкових капіталів, не завершено процес демонополізації та де-
централізації економіки, робота комерційних банків з кредитними портфелями 
ще не відповідає ринковим принципам. Недостатніми є власні кошти банків, а 
отже, й обсяги кредитування народного господарства. Негативний вплив на 
кредитну сферу здійснюють платіжна криза, дефіцит бюджету, різке зниження 
кредитоспроможності підприємств. По суті, відсутня практика надання креди-
тів під виробничі програми довгострокового характеру. Банки майже не залу-
чають ресурсів на довгостроковій основі. Більшість проблем у діяльності вітчи-
зняних комерційних банків у сучасних умовах пов’язано з проведенням ризи-
кованої кредитної політики. Крім того, в результаті активного впливу чинників 
економічної кризи та інфляційних процесів кредитну систему дещо паралізува-
ло. І тому проблема суттєвої модернізації діючої системи кредитування або 
створення нової є пріоритетною, оскільки від її вирішення залежить банківська 
система України. 

Про велику значимість удосконалення сфери кредитування суб’єктів гос-
подарювання для забезпечення ефективного функціонування та розвитку бан-
ківської системи свідчить значний інтерес до цієї проблеми вітчизняних і зару-
біжних науковців (А.М. Мороз, М.І. Савлук, М.Ф. Пуховкіна, М.Д. Олексієнко, 
Т.П. Остапишин [1], В.М. Гречаний [3], В. Галь [4], Н.В. Мішеніна [5] та ін.). 
Водночас залишається ще недостатньо висвітленою низка питань, які стосу-
ються удосконалення сфери банківського кредитування на рівні окремих 
суб’єктів господарювання, зокрема особливості кредитування підприємств різ-
номанітних сфер діяльності. 

Мета дослідження полягає у визначенні наявних проблем функціонуван-
ня, шляхів і методів реформування системи банківського кредитування підпри-
ємств України. 

Система банківського кредитування представляє собою модель, що від-
повідає характеру ринкових відносин, переходу від централізованих до децент-
ралізованих методів кредитування економічних суб’єктів. Вона охоплює прин-
ципи, об’єкти та методи кредитування, механізми надання та погашення позик, 
а також банківський контроль в процесі кредитування.  

Основною формою кредитних відносин є банківський кредит. Це позич-
ковий капітал банку у грошовій формі, що передається у тимчасове користу-
вання на засадах строковості, повернення, платності, забезпеченості та цільово-
го використання, де у ролі посередника виступає банк [1, 110]. 
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Для отримання детальної характеристики сучасної системи банківського 
кредитування підприємств проведемо її аналіз на прикладі динаміки видачі 
кредитів, у розрізі строків їх надання, за видами економічної діяльності та змі-
ни процентної ставки на кредити за січень-грудень 2010 року. 

Загальний обсяг кредитних вкладень у грудні зменшився на 0,3% (порів-
няно із зростанням на 0,3% у листопаді). До цього впродовж 6 місяців поспіль 
спостерігалася тенденція до поступового зростання цього показника. У цілому 
за 2010 рік загальний обсяг кредитних вкладень збільшився на 1,0% – до 724, 6 
млрд грн Водночас, оцінюючи кредитну активність банків як у грудні, так і в 
цілому за 2010 рік, слід звернути увагу на те, що зменшення обсягу кредитних 
вкладень відбулося за рахунок зменшення кредитів, наданих фізичним особам 
на 2,4% – у грудні та 13,1% – за рік, а кредити, надані юридичним особам, збі-
льшилися на 0,5% та 7,9% відповідно. 

У розрізі строків у річному обчисленні спостерігалося зростання кредитів 
строком до 1 року (на 3,2%) після зменшення їх залишків протягом шести по-
передніх місяців. За іншими термінами погашення темпи зростання залишків за 
кредитами до відповідного періоду попереднього року уповільнились. До груд-
ня суттєве зростання спостерігалося за кредитами, наданими на строк від 1 року 
до 5 років (на 4,6 млрд грн) при незначному скороченні кредитів із терміном 
погашення до 1 року. Це може свідчити про пролонгацію раніше наданих коро-
ткострокових кредитів. Частка кредитів строком від 1 року до 5 років підвищи-
лася до 45,3% з відповідним скороченням частки кредитів строком до 1 року – 
до 40,9%, а питома вага кредитів зі строком погашення більше 5 років третій 
місяць поспіль залишалась без змін (13,8%). 

За видами економічної діяльності у річному обчисленні прискорилися те-
мпи зростання кредитування корпорацій торгівлі, транспорту, підприємств з 
виробництва і розподілення електроенергії, газу та води. Крім того, призупини-
лось уповільнення темпів скорочення заборгованості за кредитами, наданими 
сільськогосподарським корпораціям (до -0,7% порівняно з -6,4% у листопаді) та 
корпораціям, що займаються операціями з нерухомим майном, орендою, інжи-
нірингом та надання послуг підприємцям (до 4,4% порівняно з 6,3% у листопа-
ді). За рештою видів економічної діяльності темпи зростання кредитів уповіль-
нилися. 

Процентні ставки за кредитами підприємствам постійно змінювалися 
протягом 2010 року, а станом на 1 січня 2011 року спостерігається тенденція до 
їх зниження порівняно з попереднім місяцем. За строками надання кредитів у 
грудні 2010 року та січні 2011 року процентні ставки становлять відповідно: 
овердрафт – 18,5% та 18,0%, до 1 року – 14,0% та 12,0%, від 1 року до 5 років – 
15,8% та 15,1%, більше 5 років – 15,2% та 12,1%. За цільовим спрямуванням 
кредитів у грудні 2010 року та січні 2011 року процентні ставки становлять від-
повідно: за кредитами в поточну діяльність – 15,0% та 13,5%, за кредитами на 
нерухомість – 17,3% та 10,7%, а за іншими кредитами – 14,9% та 14,8% [2]. 

Як вже говорилося вище, найактуальнішою проблемою на сьогодні у 
сфері банківського кредитування є особливості кредитування підприємств різ-
номанітних сфер діяльності.  
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В даний час попит сільськогосподарських товаровиробників на кредитні 
ресурси не задовольняється повною мірою. Причинами цього є: низька креди-
то- і платоспроможність аграрних підприємств; відсутність ліквідного забезпе-
чення; висока плата за користування кредитами, що при нинішньому рівні рен-
табельності робить залучення кредитів збитковим; надто малий розмір позики 
на стислий термін; значний ризик і незначні прибутки в абсолютному виражен-
ні, порівняно з кредитуванням серйозніших позичальників. Отже, самі собою 
сільськогосподарські підприємства сьогодні не є привабливими клієнтами для 
банків. 

Виходячи з цього, для підвищення ефективності банківського кредиту-
вання та стабілізації фінансового стану сільськогосподарських товаровиробни-
ків необхідно розробити державну політику, спрямовану на часткову компенса-
цію відсоткової ставки за кредитами комерційних банків для підприємств АПК, 
підтримку короткострокового кредитування, пільгового довгострокового кре-
дитування, надання кредитів аграрним підприємствам із незадовільним фінан-
совим станом під гарантії уряду, зниження вартості кредитів, розвиток лізинго-
вого кредитування [3, 24-27]. 

На сьогодні багато проблем існує також у сфері кредитування середнього 
та малого бізнесу. Вони пов’язані з низьким технічним, управлінським рівнем, 
недостатністю знань, досвіду та культури ринкових відносин, нерозвиненою 
інфраструктурою підтримки бізнесу, відсутністю ліквідного заставного майна, 
інформації про наявні кредитні лінії та умови кредитування, складною проце-
дурою отримання банківського кредиту та високими кредитними ставками. 

Для кредитних організацій можуть бути ефективними наступні способи 
вирішення цих проблем: впровадження в банках стандартизованих процедур, 
що дозволяють знизити собівартість операцій по кредитуванню і скоротити те-
рмін розгляду кредитних заявок малих підприємств; створення механізмів зни-
ження кредитних ризиків через різні схеми гарантування і забезпечення креди-
тів малих підприємств, залучення великих підприємств до поручительства за 
малі та середні підприємства; вдосконалення нормативних вимог банків, напра-
влених на здешевлення банківського бізнесу, що дозволить понизити процентні 
ставки по кредитах [4, 14]. 

Щодо кредитування корпоративних клієнтів, то негативним тут є те, що 
практично не використовуються овердрафтний, факторинговий кредит, операції 
з врахування векселів тощо. Повноцінному кредитуванню вітчизняного корпо-
ративного сектору перешкоджають загальні проблеми розвитку української ба-
нківської системи: низький рівень капіталізації, проблеми ліквідності банків. 
Розміри капіталу банків не дають змоги обслуговувати великі вітчизняні кор-
порації. 

Для вирішення даних проблем вітчизняні банки повинні збільшувати об-
сяги власного капіталу для розширення ліміту кредитування на одного контра-
гента з метою задоволення зростаючих потреб у фінансових ресурсах підпри-
ємств корпоративного сектору економіки [5, 1669]. 

Таким чином, проведений аналіз дає можливість сформулювати пропози-
ції та дати рекомендації по стабілізації положення справ в кредитній системі 
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України. Основними пріоритетами розвитку доступної, зручної, розгалуженої й 
соціально спрямованої системи кредитування повинні стати такі завдання [5, 
1669-1670]: 

– державне стимулювання банків до розширення кредитування юридич-
них осіб і вдосконалення законодавчого забезпечення їх діяльності; 

– створення сприятливих умов для суб’єктів підприємництва в отриманні 
кредитів, у тому числі за рахунок спрощення порядку їх надання, зменшення 
відсоткових ставок, збільшення строків користування; 

– створення дієвого механізму застави майна та її реалізації, гнучкої сис-
теми гарантій, яка відкрила б можливості кредитування всіх категорій підпри-
ємств та подолання кризи неплатежів у народному господарстві; 

–  розвиток кредитування, яке базується на вексельному обігу та запрова-
дження його найефективніших форм (отримання кредитів під заставу виробле-
ної продукції, факторингові операції, форфейтування та фінансовий лізинг); 

– вивчення і запозичення кращого світового досвіду у сфері розвитку ба-
нківського кредитування. 

Реалізація запропонованих заходів має поліпшити ситуацію із кредитним 
забезпеченням більшості підприємств, що дасть їм змогу активніше виконувати 
свої основні функції: підтримувати зайнятість значної частини населення і ро-
бити внесок у зростання валового внутрішнього продукту. Також використання 
запропонованого механізму дозволить забезпечити стабільність банківської си-
стеми і, відповідно стабільність економіки України в цілому. 

Література 
1. Банківські операції: [підручник] / А.М.Мороз, М.І.Савлук, 

М.Ф.Пуховкіна, М.Д.Олексієнко, Т.П.Остапишин. – 2-е вид. виправ. та доп. – 
К.: КНЕУ, 2002. – 476 с. 

2. Офіційний сайт Національного банку України.[Електронний ре-
сурс]. – Режим доступу: http://www.bank.gov.ua. 

3. Гречаний В.М. Формування корпорацій в АПК / В.М. Гречаний // 
Економіка АПК. – 2008. – № 7. – С. 24-27. 

4. Галь В. Розвиток малого та середнього бізнесу в Україні / В. Галь // 
Вісник НБУ. – 2005, № 1. – С. 14. 

5. Мішеніна Н.В. Формування ефективної системи банківського кре-
дитування підприємств України / Н.В. Мішеніна, Я.В. Денисюк // Економіка: 
проблеми теорії та практики. – 2010. – № 262 (Том 7). – С. 1663-1671. 

 
Заікіна Анжела 

студентка 3 курсу фак-ту менеджменту ЗНУ 
Наук. кер.: викладач Сучков А.В. 

ЕТАПИ ВИХОДУ ПІДПРИЄМСТВА НА МІЖНАРОДНІ РИНКИ 
ТА ЙОГО МОТИВИ 

Вихід підприємства на зовнішній ринок, де панує жорстка міжнародна 
конкуренція, можливий лише за умови використання сучасних методів управ-
ління, насамперед маркетингу. Маркетинг в перекладі з англійської означає 
«дію на ринку», тобто діяльність у сфері ринків збуту. У класичному розумінні 
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маркетинг – це підприємницька діяльність, пов’язана із просуванням товарів і 
послуг від виробника до споживача. Сучасні спеціалісти у сфері економіки роз-
глядають його більш широко – як філософію бізнесу, що визначає стратегію і 
тактику підприємства в умовах конкуренції. 

Принципових відмінностей між маркетингом для внутрішнього і зовніш-
нього ринків немає. І в першому, і у другому випадку використовуються різно-
манітні методи, засоби, прийоми та принципи маркетингової діяльності. Між-
народний маркетинг – це систематична, планомірна та активна обробка міжна-
родних ринків на різних етапах руху товарів до покупця, яка має враховувати 
особливості окремих закордонних ринків [4]. 

Міжнародний ринок є надзвичайно складним утворенням. Він характери-
зується значною місткістю, що створює значні перспективи для підприємств, 
але одночасно висуває і додаткові вимоги до маркетингу. Підприємство має за-
безпечити відповідність якості товару, упаковки, дизайну, реклами міжнарод-
ним стандартам, а виробничого комплексу – сучасному науково-технічному рі-
вню. Персонал повинен вміти налагоджувати тісні зв´язки із закордонними 
представниками та організовувати на високому професійному рівні міжнародні 
торги, виставки, ярмарки, конференції тощо. Експортно-імпортна політика під-
приємства потребує специфічного підходу до підтримання конкурентоспромо-
жності як з кількісних, так і з якісних параметрів, більш старанного дотримання 
принципів і методів маркетингу [3]. 

Міжнародний маркетинг має дати відповідь на такі основні питання: 
1. Чи виходити на міжнародний ринок взагалі? Які цілі ставити при цьому? 
2. Які перспективи можуть відкритись перед підприємством і які ризики 

можуть виникнути? 
3. Якщо виходити на зовнішній ринок, то на ринок якої країни? 
4. Яку продукцію можна запропонувати споживачам на цьому ринку: ту, 

що випускається чи нову? 
5. Яким шляхом вийти на обраний ринок, знайти споживача і запропону-

вати йому свою продукцію? 
6. Яку конкретну програму заходів маркетингового комплексу (міксу) 

розробити для того, щоб досягти поставлених цілей на обраному ринку? 
7. Які економічні, науково-технічні та інші результати можуть і мають 

бути отримані в результаті участі підприємства в міжнародному поділі праці? 
Маркетингове забезпечення зовнішньоекономічної діяльності підприємс-

тва включає: 
– дослідження основних характеристик зовнішніх ринків, їх динаміки, те-

нденцій розвитку та пріоритетів; 
– визначення основних суб’єктів, що діють на цих ринках, особливостей 

їх поведінки і мотивації; 
– характеристику основних параметрів міжнародного маркетингового се-

редовища; 
– розробку стратегії виходу та діяльності на потенційному зарубіжному 

ринку; 
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– визначення проблем та специфіки зовнішньоекономічної діяльності на 
конкретних зовнішніх ринках [1]. 

Основною метою, з якою підприємства виходять на зовнішні ринки, є ма-
ксимізація прибутку за рахунок використання ефекту масштабу. Досягнення ці-
єї мети не вичерпує всі елементи мотиваційного механізму, який складається із 
конкретних збуджувальних мотивів. Наведемо деякі з них: 

1. Обмеженість та відносно низькі можливості розширення внутрішнього 
ринку. 

2. Рівень розвитку внутрішнього ринку, за якого вигідно розміщувати ка-
пітали за кордоном: насичення ринку товарами; посилення тиску конкурентів; 
зростання залежності від посередницької торгівлі; зростання зборів, що 
пов’язані із захистом довкілля; труднощі у дотриманні соціального законодав-
ства. 

3. Подолання залежності від внутрішнього ринку, сезонних коливань по-
питу та розсіювання ризиків шляхом завоювання закордонних ринків. 

4. Скорочення витрат виробництва за рахунок кращого використання ви-
робничих потужностей, зменшення податкових платежів, у тому числі шляхом 
виробництва продукції за кордоном. 

5. Продовження життєвого циклу товару. 
6. Використання державних програм сприяння, які діють у своїй країні чи 

за кордоном. 
7. Підвищення ефективності збутової діяльності шляхом посилення рин-

кових позицій на основі створення відділень, філій, дочірніх підприємств, роз-
ширення мережі сервісних пунктів тощо. 

8. Компенсація коливань валютного курсу шляхом організації паралель-
ного виробництва і збуту у відповідних країнах. 

9. Подолання тарифних та нетарифних бар’єрів шляхом організації закор-
донного виробництва. 

10. Підвищення престижу підприємства на національному ринку як 
суб´єкта міжнародних економічних відносин [2]. 

Водночас не слід залишати поза увагою й інші фактори, які ставлять під 
сумнів доцільність виходу підприємства на зовнішній ринок. Ось деякі з них: 

1. Рівень прибутку від ЗЕД може виявитись насправді значно нижчим, 
ніж планувалось, через нестабільність економічної або політичної ситуації за 
кордоном. 

2. Модифікація товару для відповідності його вимогам закордонного рин-
ку може виявитись надто витратною. 

3. Проникнення і закріплення на закордонному ринку буде вимагати зна-
чних коштів. 

4. Застосування урядом країни-імпортера нетарифних бар’єрів на шляху 
експортованого товару поставить під загрозу бізнес на цьому ринку [4]. 

Для отримання доступу на закордонні ринки підприємство повинне прой-
ти декілька етапів, кожен з яких має свої особливості. 

1. Етап пробного експорту характеризується односторонніми спробами 
підприємства продати закордонному покупцю стандартну вітчизняну продук-
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цію. Успішні продажі на окремому зарубіжному ринку підприємство намага-
ється повторити і на інших ринках. Як наслідок – багатообіцяючі окремі про-
дажі без повторних замовлень, невеликі доходи при досить значних витратах. 

2. Етап екстенсивного експорту. На цьому етапі відбувається охоплення 
незначної кількості ринків без їх сегментації. Експортний асортимент представ-
лений традиційним для даного підприємства набором товарів. 

3. Етап інтенсивного експорту – відбувається обмеження асортименту 
найбільш вигідною продукцією по кожному ринку з використанням всіх мето-
дів активного маркетингу. Закордонна торговельна мережа експортера отримує 
значний розвиток, зовнішньоекономічні зв’язки стали більш глибокими й ефек-
тивними, але все ще залишаються придатком внутрішньоекономічних відносин. 

4. Етап експортного маркетингу – продукція все більш пристосовується 
до вимог зовнішнього ринку. Підприємство розвиває двосторонні відносини із 
зовнішніми ринками, збираючи й обробляючи відповідну інформацію. Марке-
тингові комунікації набувають міжнародних ознак. 

5. Етап міжнародного маркетингу – закордонні ринки починають грати 
домінуючу роль у формуванні маркетингової концепції даного підприємства. 

6. Етап глобального маркетингу – підприємство більш не орієнтується на 
внутрішній ринок, а переймається задоволенням потреб, характерних для спо-
живачів усього світу. 

Отже вихід підприємства на зовнішні ринки зазвичай є тривалим еволю-
ційним процесом. Досвід показує, що систематичне, поступове набуття досвіду 
в зовнішньоекономічній діяльності – найкращий, а в багатьох випадках і єди-
ний шлях до стабільного успіху [2]. 
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КРЕДИТНА ПОЛІТИКА БАНКУ УКРАЇНИ 
В УМОВАХ СВІТОВОЇ КРИЗИ 

У зв’язку зі світовою фінансовою кризою українські банки опинилися в 
скрутному становищі. Необхідність повертати залучені за кордоном кошти, які 
вже роздані як довгострокові кредити, через відсутність інших джерел фінансу-
вання примушує банки й саму державу вживати заходів для забезпечення фі-
нансової спроможності української фінансової системи. Вчасно не скоригував-
ши свою політику й не вживши ефективних заходів для мінімізації впливу кри-
зи, банки розраховують на компенсацію втрат за рахунок держави й власних 
клієнтів. Банки переживають кризу ліквідності; їм потрібні гроші, які вони на-
магаються залучити всіма можливими методами. Арсенал засобів і винахідли-
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вість банкірів вражає – вони підвищують відсоткові ставки за наданими креди-
тами, не повертають депозити як достроково, так і після закінчення строку, за-
тримують проведення платежів, вимагають додаткових платежів та інше. 

Усім зрозуміло, що причина, через яку виникла криза в Україні, – залу-
чення банками зовнішніх запозичень з метою кредитування в Україні. Причому 
важливим є те, що переважно здійснювалося споживче кредитування населен-
ня. Тобто гроші направлялися не на реальний розвиток економіки, а на спожи-
вання побутової техніки, автомобілів і квартир (на придбання сьогодні того, що 
хочеться, але на що немає грошей). Головною проблемою стало те, що гроші 
надавалися споживачам на тривалий строк – 5-7 років для авто й 20-30 років 
для нерухомості, а закордонні кредити вітчизняні фінустанови залучали на не-
значний термін – 3-5 років. При цьому наші банки розраховували перекредито-
вуватися за кордоном на таких же вигідних умовах і надалі. Але через світову 
фінансову кризу іноземні банки спочатку зробили жорсткішими умови залу-
чення кредитів в Україну, а незабаром взагалі перестали надавати кредити укра-
їнським банкам.  

Ослаблення банківської системи України через посилення негативного 
впливу світової фінансової кризи певною мірою сприяло переоцінці кредитних 
ризиків і зміні механізмів їх виявлення з метою забезпечення стабільності бан-
ківської системи Національний банк вживав усіх необхідних заходів для неві-
лювання можливих ризиків. Однак розгортання фінансової кризи, яка стала ка-
піталізатором прояву наявного кризового потенціалу, актуалізувало досліджен-
ня передумов його формування й результатів прояву з метою вироблення зва-
жених підходів до реалізації банківськими установами кредитної політики [1, 36]. 

Одним з найважливіших інструментів запобігання ризикам є кредитна 
політика банку. Кредитна політика банку – це стратегія і тактика банку щодо 
залучення коштів і спрямування їх на кредитування своїх клієнтів. 

Досліджуючи кредитні взаємовідносини між підприємствами і банками, 
необхідно науково обґрунтувати функціонування кредитної політики, цілі та 
напрями її розвитку, її вплив на економічний розвиток держави.  

Однак недосконалість методів та форм мобілізації ресурсів для активних 
операцій, діючої системи кредитування, методів оцінки та запобігання кредит-
них ризиків, управління кредитними портфелями, поглиблення світової еконо-
мічної та фінансової кризи, регулювання кредитного механізму взагалі – затру-
дняють процес формування повноцінних ринкових відносин. 

Всі важливі рішення в банках потребують, щоб метою його політики було 
підтримання оптимальних співвідношень між кредитами, депозитами та інши-
ми зобов’язаннями і власним капіталом. Тому, правильна кредитна політика 
здатна підвищити якість кредитів, і, звісно, фінансовий стан банку.  

Розглядаючи сучасні підходи до формування основних цілей кредитної 
політики комерційних банків в сучасних умовах поглиблення світової економі-
чної та фінансової кризи, слід зазначити, що головною з них є значна кількість 
авторів вважає максимізацію доходів від кредитної діяльності. Криза, спричи-
нила припинення кредитування суб’єктів господарювання та фізичних осіб і 
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внесла значні корективи щодо корегування кредитної політики у напряму по-
шуку кредитних ресурсів для наповнення кредитного портфеля [3, 130]. 

Система основних цілей кредитної політики комерційного банку в сучас-
них умовах поглиблення світової економічної та фінансової кризи повинна 
включати: 

- забезпечення максимального рівня дохідності «кредитного портфеля» та 
акціонерного капіталу комерційного банку при мінімальному рівні ризику; 

- підтримання оптимального співвідношення між кредитами, депозитами 
та іншими зобов’язаннями і власним капіталом банку; 

- забезпечення фінансової стійкості комерційного банку у процесі здійс-
нення кредитної діяльності; 

- забезпечення зваженого та оптимального використання кредитних ре-
сурсів; 

- досягнення оптимального балансу між зростанням обсягу «кредитного 
портфеля» і темпами поліпшення його якості; 

- розширення клієнтської бази шляхом надання кредитних послуг високої 
якості; 

- збереження високого рівня довіри юридичних і фізичних осіб до комер-
ційного банку шляхом своєчасного та повного виконання своїх зобов’язань пе-
ред вкладниками та акціонерами [4, 154]. 

Також дуже важливим аспектом вдалої та ефективної політики банку є 
розробка основних напрямів підвищення прибутковості банку. 

Основними етапами підвищення показників прибутковості банку є: 
1. Загальне зростання групи активів, що приносять процентний дохід та 

зростання власного капіталу, насамперед правильне проведення зваженої мар-
кетингової і процентної політики, наслідком цього стане підвищення числа ба-
нківських вкладників. Цією групою активів є кредитні операції банку. Для їх 
проведення банку необхідні, по – перше, залучення клієнтів, які бажають отри-
мати кредит. 

2. Збільшення питомої ваги доходних активів в сукупних активах. Інши-
ми словами банк повинен нарощувати так звані «працюючі» активи, які прино-
сять найбільші доходи банку і скорочувати до можливого мінімуму «непрацю-
ючі». Сутність банківського управління полягає в гнучкому співвідношенні 
протилежних вимог ліквідності і прибутковості. Загалом фахівці вважають, що 
частка доходних активів у загальних активах банку повинна бути на рівні 0,75-
0,85. Зменшення частки доходних активів нижче 0,7 свідчить про можливі про-
блеми в діяльності банку [2, 12]. 

3. Зміна загального рівня процентної ставки по активних операціях банку. 
Працюючи в цьому напрямку банки намагаються збільшити рівень процентної 
ставки по активних операціях, тобто тут спрацьовує принцип будь – якого ко-
мерційного підприємства: «дешевше купити, дорожче продати». Тому щоб 
отримати більший доход, банк повинен враховувати крім специфічних факто-
рів, що визначають розмір процента по активних операціях (облікова ставка, 
рівень інфляції, термін позики, її розмір, ризик, характер забезпечення, витрати 
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по оформленню позики та контроль, контроль та інші) також попит на кредит-
ному ринку і ставки конкуруючих банків та інших фінансово-кредитних установ. 

4. Зміна структури портфелю доходних активів, тобто підвищення пито-
мої ваги ризикових кредитів в кредитному портфелі банку, наданих під високі 
проценти. Ризикові операції можуть принести банку значний дохід, якщо він 
буде правильно ними управляти. Існує декілька способів захисту від кредитно-
го ризику: 

а) диверсифікація позик 
б) постійний контроль банку за станом справ позичальника на протязі 

всього терміну користування позикою і у випадку виникнення у нього пробле-
мних ситуацій, які можуть привести до несплати боргу, прийняття попереджу-
вальних заходів щодо захисту своїх інтересів; 

в) установлення лімітів 
г) резервування 
д) сек’юритизація активів – передбачає перетворення наданих банками 

позичок на ліквідні цінні папери (наприклад, облігації чи векселі), котрі обер-
таються на вторинному ринку. 

5. Забезпечення зростання непроцентних доходів, а саме приділення бі-
льшої уваги доходам від надання послуг «небанківського» характеру, оптиміза-
ція пасивів, зменшення загально адміністративних витрат, зменшення витрат на 
створення банківської послуги, що дасть змогу знизити її ціну. 

6. Зменшення витрат на створення банківської послуги дає відповідно 
знизити її ціну. Зниження цін на пропоновані послуги – вагомий аргумент у 
конкурентній боротьбі, важливий елемент створення позитивного іміджу банків-
ської установи, що великою мірою забезпечує їй прихильність клієнтів [5, 27]. 

7. Правильне управління активами і пасивами банку, а також ризиками. 
Вдале дослідження та впровадження всіх цих заходів допомогло б збіль-

шити прибутковість банку та досягти мінімізації ризиків. На сьогоднішній день 
в умовах нестабільного середовища це є надзвичайно важливо. 

Формування цілей здійснюється як на довгострокову перспективу розви-
тку, так і на поточний рік. Враховуючи поглиблення світової економічної та фі-
нансової кризи, економічну та політичну нестабільність в країні, українські ко-
мерційні банки переважно визначають кредитну політику та її цілі на квартал, 
поточний рік, рідше на дворічний або трирічний період. 

Розробка кредитної політики для кожного окремого комерційного банку 
означає врахування ряду факторів, які впливають на пріоритетність та її напря-
ми з точки зору галузевої направленості, типу клієнтів, видів кредиту, організа-
ції процесу кредитування. Фактори, які впливають і визначають кредитну полі-
тику, можна поділити на два типи: зовнішні та внутрішні. Якщо внутрішні фак-
тори пов’язані із конкурентоспроможністю установи банку і, зокрема, фінансо-
вою стійкістю та надійністю банку, то зовнішні фактори пов’язані з поглиблен-
ням світової економічної та фінансової кризи, політичною та економічною си-
туацією в країні, законодавчою базою, рівнем розвитку банківської інфраструк-
тури, а також міжбанківською конкуренцією. 
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Отже, на сьогоднішньому етапі одну з найважливіших ролей у стимулю-
ванні відтворювальних процесів в економіці відіграє банківський кредит як го-
ловне джерело забезпечення грошовими ресурсами поточної господарської дія-
льності підприємств незалежно від форми власності та сфери господарювання. 
Але поглиблення світової економічної та фінансової кризи, відповідно і кризові 
явища в економічній системі України, практично підірвали фінансову стійкість 
більшості вітчизняних підприємств, внаслідок чого різко скоротилась кількість 
надійних фірм-позичальників. 
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ОЦІНКА ІНВЕСТИЦІЙНОГО КЛІМАТУ ЯК ІНДИКАТОРА  
УСПІШНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ 

У період трансформації економіки України суттєво зростає роль інвести-
ційної діяльності. Від інтенсивності й результативності інвестиційної політики 
та сприятливого інвестиційного клімату залежить успіх перетворень насампе-
ред у сферах економічного, політичного та соціального життя, побудова висо-
корозвиненого суспільства. Ось чому сьогодні є надзвичайно актуальними пи-
тання, що пов’язані з інвестуванням, способами й методами його активізації, 
вивченням умов забезпечення сприятливого інвестиційного клімату, створен-
ням ефективної державної інвестиційної політики.  

Зростання економічного потенціалу та суспільний розвиток у країні, під-
вищення життєвого рівня населення, поліпшення якості продукції – все це в ос-
новному залежить від зваженої та ефективної інвестиційної політики. 

Для того, щоб проаналізувати умови використання інвестицій в економі-
ці, а також для визначення ефективності інвестиційної політики держави тра-
диційно застосовується поняття «інвестиційний клімат». Цим визначенням ха-
рактеризують ступінь сприятливості ситуації, що складається в тій чи іншій 
країні для інвестицій, які можуть бути там зроблені [2]. 

У загальному вигляді він може бути представлений як сукупність норма-
тивно-правових, соціальних, економічних та екологічних умов, визначаючих 
тип і динаміку відтворювального процесу в регіоні, що забезпечує надійність 
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повернення та ефективність вкладення коштів. Разом з тим існують різні трак-
тування цього терміну; дискусійними залишаються питання, що стосуються 
факторів, визначаючих інвестиційний клімат.  

НПФ «Експертний інститут» визначає інвестиційний клімат як «сукуп-
ність параметрів, характеризуючих потенціал країни по освоєнню інвестицій та 
ризик їх реалізації», в який входить декілька категорій параметрів. 

Інвестиційний клімат розглядають і як сукупність соціально-економічних, 
техніко-технологічних, організаційно-правових умов і факторів, з одного боку, 
сприяючих інвестиційній діяльності, а з іншого – перешкоджаючих їй. 

Оцінка інвестиційного клімату може бути також і індикатором ефектив-
ності та правильності інвестиційної політики держави. У якості головних фак-
торів, що визначають інвестиційний клімат, у даному випадку розглядаються: 

- соціально-економічний потенціал країни, наявність об’єктивних перед-
умов для прийняття (освоєння) інвестицій; 

- приток зовнішніх інвестицій, в тому числі, іноземних; 
- рівень розвитку ринку банківських послуг, фондового та грошового ри-

нку; 
- нормативно-правова база залучення інвестицій та інституційні умови; 
- політична та кримінальна ситуація; 
- біокліматичні умови та екологічна ситуація [1, 374]. 
У діловій практиці виокремлюють три найбільш характерних підходи до 

оцінки інвестиційного клімату. 
Перший підхід – «звужений» – базується на оцінці: 
- динаміки валового внутрішнього продукту, національного доходу, обся-

гів виробництва промислової продукції; 
- динаміки розподілу національного доходу, пропорцій накопичення та 

споживання; 
- стану законодавчого регулювання інвестиційної діяльності; 
- розвитку окремих інвестиційних ринків, в тому числі фондового і гро-

шового. 
Цей підхід простий та універсальний. Він враховує головну мету підпри-

ємницької діяльності – отримання прибутку та повернення вкладених коштів. 
Його можна використовувати для дослідження інвестиційного клімату в різних 
господарських системах. Але разом з тим він не знаходить досить важливих і 
об’єктивних зв’язків інвестиційної активності та потенціалу з ресурсними фак-
торами, інноваційними процесами та рівнем економічної стабільності країни. 

Другий підхід – «розширений багатофакторний» – засновано на оцінці 
факторів, що впливають на інвестиційний клімат.  

Серед них виділяється кілька груп факторів, що характеризують економі-
чний потенціал, загальні умови господарювання, ринкову ситуацію, політичні, 
соціальні та соціокультурні, організаційно-правові і фінансові фактори. 

Серед переваг цього методу можна виокремити: 
- використання статистичних даних; 
- прагнення забезпечити максимально широкий огляд всіх можливих 

джерел інвестицій. 



 174 

Третій підхід – «ризиковий». Його прихильники в якості складових інвес-
тиційного клімату розглядають два основних поняття: інвестиційний потенціал 
та інвестиційні ризики, або інвестиційні ризики та соціально-економічний по-
тенціал [1, 377]. 

У складі інвестиційних ризиків при цьому враховується: 
- економічний ризик (пов’язаний з динамікою економічних процесів в країні); 
- фінансовий (відображує сукупні фінансові результати діяльності підприємств); 
- політичний (залежить від стійкості влади та політичної поляризації населення); 
- соціальний (характеризує рівень соціальної напруженості); 
- екологічний (інтегральний рівень забрудненості навколишнього середовища); 
- кримінальний (виявляє рівень злочинності з урахуванням тяжкості злочинів); 

- законодавчий (характеризує сукупність правових норм, що регулюють 
економічні відносини на території країни). 

Таким чином, неоднознаність визначень поняття інвестиційного клімату 
свідчить про те, що серед існуючих поглядів на методологію та методику його 
оцінки має місце помітне багатоманіття. В якості опорного можна запропонува-
ти наступне його визначення: інвестиційний клімат – це складена сукупність 
умов, що впливають на хід інвестиційного процесу [1, 380]. 

До основних таких умов можна віднести наступні групи факторів: 
- економічна та бюджетно-фінансова ситуація (поточний стан економіки, 

її перспективи, а також фінансове благополуччя країни та ступінь її залежності 
від зовнішніх джерел фінансування); 

- політична та соціальна напруженість в країні (береться до уваги харак-
тер політичних настроїв в країни, причому політичні ситуації в оцінці інвести-
ційного клімату надається особлива увага, адже в багатьох випадках саме вона 
визначає напрям та суттєві характеристики інвестиційного процесу); 

- політика влади та особливості місцевого законодавства (взаємозв’язок 
політики та бізнесу в нашій країни широко відомий, тому багато в чому актив-
ність інвесторів залежить від ініціативності та готовності співпрацювати з боку 
місцевих адміністрацій); 

- інфраструктурна освоєність країни (характеризує територію з точки зо-
ру технологічної можливості. Зараз увага приділяється не лише розвитку виро-
бничої інфраструктури, а ще й фінансової та інституціональної, що визначають 
можливості концентрації та переміщення капіталу); 

- демографічна ситуація та «якість» робочої сили; 
- інноваційна активність в країні (характеризує здатність країни генерува-

ти інновації); 
- екологічне благополуччя території (не дивлячись на те, що ця характе-
ристика зазвичай не сильно впливає на інвестиційний клімат, однак екологічно 
небезпечні території найчастіше відштовхують потенційних інвесторів). 
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ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ  

ВНУТРІШНЬОГО ГУДВІЛУ 
Велика кількість корпоративного злиття і поглинань на Заході, при яких 

компанії були придбані за цінами набагато вищими ніж вартість активів, − яск-
равий доказ того, що існує щось нематеріальне, можливо, не віддільне від самої 
компанії, але що корінним чином змінює вартість бізнесу. Для цього «щось» за-
звичай використовують термін «гудвіл», від англійського «goodwill», що в пе-
рекладі означає «добра воля, тобто готовність покупця заплатити більше сума-
рної вартості активів. Так, корпорація «Нестле» придбала фірму «Роунтрі» за 
2,55 млрд дол. США, що більш ніж в п’ять разів перевищило балансову вартість 
фірми. Корпорація «Моріс» в жовтні 1988 р. купила фірму «Крафт» майже за 13 
млрд дол. США, що в чотири рази більше балансової вартості цієї фірмі [1].  

Гудвіл, з точки зору П(С)БО 19 «Об’єднання підприємств» являє собою 
перевищення вартості придбання над часткою покупця в справедливій вартості 
придбаних ідентифікованих активів, зобов’язань і непередбачених зобов’язань 
на дату придбання [2]. Тобто гудвіл як актив характеризує ділову репутацію 
підприємства, яка включає сукупність чинників, що забезпечують можливість 
отримання надприбутку. 

Гудвіл не можна однозначно віднести до специфічних бухгалтерських 
понять, тому що він активно використовується фінансистами, юристами, мене-
джерами і інвесторами − і далеко не завжди в одному і тому ж значенні. Звідси 
виникає різноманіття варіантів віддзеркалення гудвілу в обліку різних країн: як 
нематеріального активу; у складі інших активів; як витрат звітного періоду; як 
витрат майбутніх періодів; як зміни капіталу. 

Методи обліку гудвілу, які використовуються в різних країнах світу, ве-
льми суб’єктивні, і всім їм властиві свої переваги і недоліки, які заважають зро-
бити обґрунтований вибір на користь одного з методів. 

Порядок обліку гудвілу в Україні останнім часом зазнав суттєвих зміни. 
Наприклад, до січня 2003 року гудвіл в враховувався у складі нематеріальних 
активів згідно П(С)БО 8 «Нематеріальні активи», а потім, відповідно до Нака-
зом № 989, був виключений з даного П(С)БО. 

На сьогоднішній день питанням обліку гудвілу присвячене П(С)БО 
19»Об’єднання підприємств», яке, на жаль, не містить детальної методики об-
ліку і формування показників звітності, що стосуються гудвілу. Так, для уза-
гальнення інформації про гудвіл в бухгалтерському обліку призначений раху-
нок 19 «Гудвіл», який має наступні два субрахунки (табл. 1). 
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Таблиця 1 – Характеристика рахунок 19 «Гудвіл» 
Найменування 

субрахунку 
Характеристика субрахунків 

191 «Гудвіл 
при придбанні»; 

По дебету субрахунку відображається вартість гу-
двілу, що виникає при придбанні іншого підприємства, 
по кредиту − втрати від зменшення корисності гудвілу і 
сума списаного гудвілу. 

193 «Гудвіл 
при приватизації (ко-
рпоратизації)». 

По дебету субрахунку підприємства державного, 
комунального секторів економіки відображають вартість 
гудвілу, що виник при приватизації (корпоратизації), по 
кредиту − суму списаного гудвілу в порядку, визначено-
му Положенням № 1213 [2]. 

Таким чином, відображення гудвілу сформованого протягом своєї діяль-
ності самим підприємством як окремого об’єкта обліку на такому підприємстві 
бухгалтерським обліком не передбачено. Бухгалтерським обліком передбаче-
ний лише облік витрат пов’язаних з підвищенням ділової репутації підприємст-
ва. Внутрішній гудвіл сформований підприємством за період свого існування 
має стати об’єктом бухгалтерського обліку не тільки на момент здійснення 
продажу, перетворення підприємства в цілому або його частини, він повинен 
бути відображений в балансі підприємства як актив у момент його визначення. 

Сучасні науковці по-різному вбачають шляхи вирішення проблеми відо-
браження внутрішнього гудвілу. Так, В.В. Травіна пропонує ввести до рахунку 
19 «Гудвіл» субрахунок 194 і мати на ньому три субрахунки: 

 – гудвіл при придбанні; 
- гудвіл при приватизації (корпоратизації); 
- внутрішній гудвіл [3, 12]. 
Деякі вчені пропонують ввести його до складу нематеріальних активів як 

субрахунок 124 [4]. Інші невідчутні активи, оскільки внутрішній гудвіл є також 
об’єктом, який не має матеріальної форми [5, 6]. 

На наш погляд, досліджуючи проблему невідображення в бухгалтерсько-
му обліку внутрішнього гудвілу, необхідно зазначити, що основою гудвілу є ін-
телектуальний капітал, який включає: 

- людський капітал, втілений у працівниках у вигляді досвіду та знань, 
здібностей до нововведень, а також у загальній культурі, філософії фірми, її 
внутрішніх цінностей, культурі управління. Персонал компанії є складовою гу-
двілу, оскільки він визначає успішність будь-якого підприємства і впливає на 
вартість компанії у разі купівлі-продажу; 

- структурний капітал – технічне і програмне забезпечення, патенти, тор-
говельні марки, зв’язки. Вартість структурного капіталу відображують у балан-
сі підприємства у вигляді статей, які зазвичай визначають як капіталізовані ви-
трати на науково-дослідні та конструкторські розробки, або ціну, сплачену за 
окремі права інтелектуальної власності [7, 215]; 

- споживчий капітал, що включає ділову репутацію та зв’язки із спожива-
чами, який характеризується такими якостями, як ступінь проникнення, розпо-



 177 

всюдження, постійність, упевненість у тому, що споживачі і надалі віддавати-
муть перевагу цьому підприємству.  

Так, вважають, що близько 75% ринкової вартості компанії «Сoca–Cola» 
визначається сукупною вартістю торговельних марок, які їй належать. Коли 
«Ай-Бі-Ем» поглинула компанію. «Ай-Бі-Ем» заплатила 3,5 млрд дол. за ком-
панію, яка коштувала 230 млн дол., оскільки вона мала великі невітчутні активи 
– ринок постійних покупців, високий професіоналізм персоналу, новостворені 
програмні розробки та ін. [4, 219]. У 2005 р. здійснено продаж 93,5% акцій бан-
ку «Аваль» Raiffeisen International Bank Holding за 1,028 млрд дол. Більше ніж 
20% сплаченої суми становить вартість бренду [8, 44]. 

Варто зазначити про труднощі бухгалтерського відображення чинників 
формування гудвілу, пов’язані з самою природою інтелектуального капіталу. 

Так, людський капітал не може відображатися у складі активів компанії в 
бухгалтерських звітах як самостійний фінансовий показник, так як невід’ємний 
від конкретних фізичних осіб, і не є власністю компанії. Розглядаючи спожив-
чий капітал, варто зазначити, що тільки частину із перерахованого можна на-
звати активами, оскільки напрацьовані зв’язки з представниками контрагентів 
не є власністю фірми. 

Згідно нашого бачення, проблему невідображення внутрішнього гудвілу 
можна вирішити шляхом використання Звіту про інтелектуальний капітал. Він 
має містити інформацію, що дала б змогу пояснити великий розрив між балан-
совою вартістю і ринковою капіталізацією фірми. Розмежування компонентів 
інтелектуального капіталу (людський, структурний, споживчий) також сприяє 
більш детальному аналізу і, як наслідок, більш глибокому розумінню інвести-
ційної привабливості фірми. Такий звіт має надати змогу одночасного 
розв’язання двох завдань: 

1) відображення реальної вартості майна підприємства з урахуванням ін-
телектуальних активів, тобто вартісний облік інтелектуального капіталу;  

2) відображення реального якісного складу наявних у підприємства цін-
ностей, тобто структурний облік інтелектуального капіталу. 

Таким чином, відображення внутрішнього гудвілу дасть змогу вигідно 
представити фірму потенційним інвесторам, кредиторам. Адже гудвіл можна 
навіть передавати в заставу при отриманні банківського кредиту. Не зважаючи 
на те, що така практика в Україні поки що не дуже поширена, наявність у під-
приємства, наприклад, розкрученої торгової марки і бездоганної кредитної іс-
торії, помітно полегшує отримання кредитів на вигідних умовах. 
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РОЗВИТОК МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН УКРАЇНИ 
З ЄВРОПЕЙСЬКИМ СОЮЗОМ В КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 
Міжнародна діяльність національних економік на сучасному етапі розви-

тку господарської системи визначається процесами міжнародної глобалізації та 
інтеграції. Процеси економічної глобалізації є фактором прискорення економі-
чного розвитку країн, зростання їх значення в міжнародній торгівлі і міжнарод-
них відносинах. 

Одним із шляхів, що започатковують нову хвилю соціально-ринкових 
реформ, які передбачають стійке економічне зростання та наближення стандар-
тів життя до вимог країн Європейського союзу є дослідження проблем інвесту-
вання економіки, інвестиційного менеджменту і інноваційного розвитку. В су-
часних геополітичних і геоекономічних умовах розвитку Україні необхідно ме-
тодологічно впорядкувати і активізувати відповідно стратегічним національним 
інтересам державний вплив на участь у інтеграційних угрупованнях, погоджу-
ючи його з принципами та нормами міжнародних економічних організацій гло-
бального типу [1]. 

Найбільш актуальною на сьогодні є європейська інтеграція, що визнача-
ється зовнішньою та внутрішньою політикою держави, зміцнює безпеку та по-
зитивно впливає на відносини України з іншими державами. Основою стратегі-
чного курсу державної політики відповідно до «Плану дій Україна – Європей-
ський Союз» є затвердження України як конкурентоспроможної високотехно-
логічної держави. Реалізацію цієї стратегії планується здійснити на основі роз-
будови соціально-орієнтованої ринкової економіки, орієнтованої на сучасні єв-
ропейські стандарти життя. 

На заваді швидкій реалізації розробленої стратегії та поставлених цілей 
буде стан нашої економіки, її якісні і кількісні характеристики. ЄС висуває різ-
номанітні вимоги по трансформації економічної системи, серед основних на-
прямків необхідно відзначити розміри і темпи росту ВВП [2]. Протягом остан-
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ніх двох років спостерігається поступове відновлення економіки держави, це 
підтверджується скороченням темпів падіння ВВП, відновленням вітчизняного 
виробництва, нарощуванням обсягів у сільському господарстві, стабілізацією 
ситуації у фінансовій сфері, скороченням негативного сальдо торгівлі товарами 
та послугами, поширенням процесів імпортозаміщення. 

Україна займає одне з перших місць у світі за показником відношення зо-
внішньоторговельного обороту до ВВП, але в той же час, економіку України не 
можна назвати експортоорієнтованою, що викликане неплатоспроможністю 
внутрішніх споживачів [3]. 

Не зважаючи на наявні проблеми, Україна має необхідні передумов для 
створення зони вільної торгівлі з ЄС і подальшого приєднання держави до 
об’єднання, але Концепція розширеної Європи кінцевою метою інтеграції кра-
їн-сусідів до внутрішнього ринку ЄС передбачає не членство. 

Отже до 2011 року Україні необхідно створити необхідні передумови для 
набуття повноправного членства в ЄС, починаючи зі створення зони вільної то-
ргівлі та митного союзу з ЄС і тільки згодом просити членства в Євросоюзі. 
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ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ 

ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИНУ НА ТОВ «ВСПЛЕСК» 
Дистанційна торгівля є невід’ємною частиною розвитку інформаційних 

технологій, бо вона передбачає легкий та зручний аналіз споживчого попиту і 
перш за все направлена на задоволення потреб споживачів. Для підвищення рі-
вня обслуговування населення споживчими товарами пропонується інтернет-
магазин або інтернет-сайт. 

Електронні канали збуту, засновані на Інтернеті, мають можливість змі-
нити сам ландшафт структури розподілу, витиснувши при цьому фізичну реа-
льність магазинів і торгівельних центрів віртуальними торговими пасажами й 
універмагами.Використовуючи маркетинг, є можливість оцінити систему 
управління виробничо-збутовою діяльністю фірми, орієнтовану на отримання 
прибутку за допомогою обліку та активного впливу на ринкові умови і процеси.  

Допомагає і самому підприємцю чітко визначити свої цілі, першочергові 
завдання і шляхи їх реалізації складання бізнес-плану. Це важливий крок у під-
готовці до розмови з потенційними спонсорами підприємства – представниками 
банків і інвесторами венчурного капіталу [1]. Структура бізнес-плану та ступінь 
його деталізації залежать від розміру підприємства і сфери, до якої воно відно-
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ситься. Бізнес-план інтернет-магазину ТОВ «Всплеск» буде складатися з таких 
розділів: сутність пропонованого проекту; аналіз положення справ в галузі (по-
точна ситуація та тенденції її розвитку, потенційні конкуренти, потенційні спо-
живачі); план маркетингу (ціни, канали збуту, реклама, прогноз реалізації про-
дукції); оцінка ризику; оцінка ефективності роботи інтернет-магазину на під-
приємстві [2]. 

Предметом діяльності ТОВ «Всплеск» є оптова торгівля паливом та пали-
вно-мастильними матеріалами (ПММ). Метою створення інтернет-магазину на 
підприємстві є вирішення наступних завдань: збільшення обороту і, відповідно, 
прибутку (основна і найбільш природна мета); розширення географії покупців 
(особливо актуально для фірми та зважаючи на поєднання нерозвиненості ко-
мунікацій і торгівлі в Україні); додаткова реклама. Оскільки ТОВ «Всплеск» 
займається оптовою торгівлею паливом та паливно-мастильними матеріалами, 
підвищувати об’єми поставок та рентабельність продажів є необхідним за сьо-
годнішніх умов фірми (рис. 1): 

 
 
 

 
Рис. 1 – Об’єми поставок пального за 2010 рік 

Оцінивши ринок нафтопродуктів, можна сказати, що ринок збуту даної 
фірми відноситься до монополістичної конкуренції. З курсу мікроекономіки ві-
домо, що для цього ринку характерна велика кількість фірм та висока ступінь 
конкуренції. Продукт кожного продавця має виняткові характеристики, що да-
ють йому переваги над іншими конкурентами. Відмінності – в якості, рекламі 
або іміджі, які дають продавцю локальну владу над товаром (певну її міру) [3]. 

Виходячи з того, що діяльність фірми розрахована на оптову групу спо-
живачів, то не важко припустити, що клієнтами можуть бути як приватні фер-
мерські господарства, так і великі агропромислові комплекси. Щодо вирішення 
задачі розширення географії покупців – це актуальне питання для нашої фірми, 
тому що переважна більшість поставок палива відбувається в межах Запорізь-
кої, Дніпропетровської та Київської областях (рис.2). 

Об'єми поставок пального за 2010 рік 
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Але щоб розширити ринок збуту, треба не тільки використовувати гео-
графічні параметри. Необхідно також відстежувати ціни на товар конкурента, 
щоб сформувати вигідну для себе позицію, врахувати умови оформлення заказу 
та термінів доставки до місцезнаходження клієнта. Що стосується ціноутворен-
ня, то на підприємстві ціна відвантаження формується виходячи з цін постача-
льника (НПЗ), Міжнародного ринку нафтопродуктів та оптової націнки. 

 
Розподіл покупців по областях
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Рис. 2 – Розподіл покупців по областях 

Важливе місце в ефективній роботі інтернет-магазину належить правиль-
но організованій рекламі. Для реклами можна використовувати традиційні за-
соби: зазначити адресу сайту у візитівках, проспектах фірми, у друкованій або 
аудiовізуальній рекламі. Можна вирішувати проблему популярності свого під-
приємства за допомогою самої мережі Інтернет. Для цього існують два основні 
способи: банерна реклама та реєстрація в порталах. Окрім цього, сайт повинен 
бути якомога привабливішим та інформативнішим: візуальному сприйняттю 
український користувач вірить найбільше. Для цього доцільно подати яскраві 
світлини, цікаві вислови, корисну інформацію, як, наприклад, прогноз погоди, 
гороскоп, курси валют тощо. Оскільки інтернет-магазини ще мають регіональ-
ний характер, тому на перших порах роботи власникам доцільно скористатися 
також усною рекламою свого підприємства серед знайомих, колег по роботі 
тощо [4]. 

Для того, щоб скласти надійний прогноз реалізації палива та ПММ, необ-
хідно постійно робити аналіз поведінки конкурентів на ринку нафтопродуктів, 
слідкувати за появою новітніх технологій та застосовувати їх при дистанційній 
торгівлі. Корисною може бути інформація, яка надходить від торгових агентів, 
галузевих асоціацій та і інших організацій, що займаються аналізом ринкової 
кон’юнктури. 

Щодо ТОВ «Всплеск» є декілька ризиків щодо здійснення інтернет-
торгівлі: 

1) велика конкуренція на ринку нафтопродуктів – ємність ринку досить 
велика і фірм відповідно теж багато; 
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2) не має 100% гарантій щодо правильної роботи комп’ютерного забезпе-
чення, сюди ж можна віднести хакерів та «люб’язність» конкурентів; 

3) проблеми платежів, оплата за товар – недовіра покупців щодо викорис-
тання їх реквізитів поза межами здійснення сплати за товар; 

4) залежність від контрагентів – від кількості та якості виробника товару 
в магазині залежить досить багато. 

Ризик відкриття магазину можна звести до мінімального, якщо підтриму-
вати свій продукт на ринку нафтопродуктів, налаштувати програмну платформу 
і сервер так, щоб була можливість витримувати наплив відвідувачів [5]. 

Щоб не виникало сумнівів в використанні інтернет-маркетингу на під-
приємстві, необхідно проводити маркетинговий аудит сайту. Аудит сайту до-
зволить проаналізувати стан зовнішнього господарського середовища підпри-
ємства, його цілі і стратегії в сфері маркетингу та розглянути наступні задачі: 

– вибір ідеології та домену веб-ресурсу; 
– покращення Usability (зручність користування сайтом і концепції побу-

дови веб-інтерфейсів сайту); 
– визначення стратегії просування, вибір каналів (SEO фахівці оцінюють 

сайт з точки зору оптимізації, проводять експрес-аналіз сайту та його структу-
ри, перевіряють індексацію пошуковими системами, аналізують видимість сай-
ту по ключових запитах, а також, результативність існуючих пошукових запитів); 

– проведення аналізу ефективності каналів SEO (використання контекст-
ної реклами, партнерських програм, Internet PR). 

Вирішення поставлених задач дозволить: 1) усунути технічні проблеми, 
які є на сайті; 2) мінімізувати витрати на просування ресурсу; 3) зробити сайт 
зручним для відвідувачів і користувачів; 4) збільшити продажі товарів і послуг 
з сайту [6]. 

Також для залучення відвідувачів необхідно надавати через інтернет-
магазин інформацію, яка пов’язана з оглядами, новинами, поставками палива та 
цінами на нафтопродукти, інтерв’ю, тексти статей, посилання на Web-сайти ви-
робників та партнерів, давати відповіді на типові запитання.  

Серед чинників, які призведуть електронну торгівлю на новий рівень, є 
проведення ефективної маркетингової програми, яка забезпечить: 

 – інформацією про товари (роботи, послуги) потенційних споживачів; 
 – створення вигідних умов для клієнтів та постачальників; 
 – використання зручних форм торговельних відносин, що дозволить не 

лише залишити вже існуючих клієнтів, але й залучити потенційно бажаючих 
споживачів. 
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ПРОГНОЗУВАННЯ ТА ШЛЯХИ ПОКРАЩЕННЯ 

ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА 
Підприємства є головною ланкою фінансової системи держави. Забезпе-

чення необхідного рівня фінансового стану підприємства на сьогоднішній день 
є надзвичайно актуальним, оскільки гарний фінансовий стан є основою стабі-
льності функціонування та виживання підприємства на ринку. Необхідність 
оцінки та прогнозування фінансового стану викликана збитковістю та неплато-
спроможністю значної кількості підприємств, незадовільною структурою їх ка-
піталу.  

Для того, щоб підприємство тривалий час характеризувалося стабільним 
фінансовим станом потрібно, щоб воно ефективно та безперебійно функціону-
вало. Для цього необхідно, щоб воно виробляло продукцію, на яку існує попит 
на ринку, яка має невисоку ціну, але відповідну якість. Отже, на підприємстві 
має підтримуватися високий рівень матеріально-технічної оснащеності вироб-
ництва, використовуватися новітні технології, повинні бути налагоджені тісні 
економічні зв’язки із партнерами, забезпечуватися ритмічність кругообігу кош-
тів, ефективність господарських і фінансових операцій при незначному ступені 
ризику [1, 27; 2, 5-7]. 

До основних заходів, які також необхідно застосовувати керівництву під-
приємства задля покращення його фінансового стану, слід віднести, застосу-
вання дієвого контролю на всіх стадіях виробництва та збуту продукції, отри-
мання відстрочки податкових платежів та відрахувань у позабюджетні фонди, 
збільшення резервів витрат і платежів, регулювання цінової політики, зниження 
періоду погашення дебіторської заборгованості, пошук шляхів зниження собі-
вартості, розширення асортименту продукції. 

Фінансова діяльність підприємства має бути спрямована на забезпечення 
систематичного надходження й ефективного використання фінансових ресур-
сів, дотримання розрахункової і кредитної дисципліни, досягнення раціональ-
ного співвідношення власних і залучених коштів, фінансової стійкості з метою 
ефективного функціонування підприємства. 

Кожне підприємство в умовах ринкових перетворень та глобалізаційних 
змін повинне підтримувати фінансовий стан на рівні, що передбачає виконання 
за всіма своїми зобов’язаннями, отримувати прибуток, достатній для розши-
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рення діяльності підприємства, а також проводити діагностику змін, які відбу-
ваються у зовнішньому та внутрішньому середовищі підприємства. Для цього 
слід проводити не лише аналіз та оцінку фінансового стану підприємства, а й 
здійснювати його прогнозування. 

Прогнозування виступає ефективним інструментом усунення невизначе-
ності, яка виникає внаслідок прийняття управлінських рішень щодо мобілізації 
та розміщення фінансових ресурсів, дозволяє обґрунтувати доцільність фінан-
сування та підвищити рівень ефективності управління активами підприємства, 
дає змогу виявити здатність підприємства до сталого функціонування у майбу-
тньому періоді. 

Найбільш поширеними методами прогнозування фінансового стану під-
приємства є: екстраполяція, метод термінів оборотності, бюджетування та ме-
тод прогнозних балансів [3, 620]. 

Застосування прогнозування на практиці дозволить підприємствам уста-
новити, які зміни відбудуться у фінансовому стані підприємства, що дасть змо-
гу вчасно внести корективи в його виробничу і фінансову стратегію. 
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РОЛЬ КРЕАТИВНИХ КЛАСТЕРІВ У РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ ЗНАНЬ 
Наприкінці XX століття в розвинених країнах на зміну традиційної індус-

тріальної стратегії прийшла концепція «творчих індустрій», коли джерелом до-
даної вартості і робочих місць стає діяльність з виробництва та експлуатації ін-
телектуальної власності: архітектура, музика, образотворче мистецтво, дизайн, 
мода, антикваріат, кіно та відео виробництво, видавнича справа, реклама, теле-, 
радіо- та інтернетмовлення. Центри промисловості зміщуються з Європи в кра-
їни, що розвиваються, а європейська економіка тепер виробляє і продає пере-
важно інтелектуальний продукт. На практиці ця концепція втілюється у ство-
ренні «творчих кластерів» – об’єднань незалежних творчих підприємств і майс-
терень, які виникають на місці колишніх промислових зон. Тому, сьогодні ак-
туальним є вивчення креативних кластерів, їх позитивних аспектів, які вони 
вносять у розвиток інновацій. 

Метою даної статті є аналіз ролі креативних кластерів у розвитку еконо-
міки знань. Методологічною основою дослідження є праці вітчизняних та іно-
земних вчених-науковців. 
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Перші дослідження в галузі креативних індустрій проводилися у 80-ті рр. 
у Великобританії організацією Рада Великого Лондона. Численні дослідження 
підтверджують, що творчі індустрії мають тенденцію до кластеризації – 
об’єднання незалежних творчих підприємств і майстерень, які виникають на мі-
сці колишніх промислових зон. Кластери, що складаються з креативних підпри-
ємств, для свого функціонування вимагають набагато більшого числа компоне-
нтів, ніж індустріальні кластери, в основі яких лежать бізнес-парки, насичені, в 
основному, різного роду технологічними елементами. Креативні кластери 
включають в себе неприбуткові підприємства, установи культурного профілю, 
сценічні майданчики, майстерні дизайну, студії окремих майстрів, творців, а 
також наукові парки і медіа-центри. Креативні кластери являють собою місця 
життя та роботи, де культурні продукти не тільки виробляються, але і спожи-
ваються. Вони практично цілодобово відкриті для продукування і для спожи-
вання. Креативна сфера не тільки прив’язана до певного середовища людського 
проживання, вона в той же час належить усій світовій спільноті.  

Для учасників кластерів перевагою є можливість використання синерге-
тичних ефектів з метою отримання максимальної віддачі від ринкових переваг. 
Культурні кластери, створюючи ареал міжгалузевого співробітництва, форму-
ють умови для професійного розвитку творчих працівників, підвищують рівень 
інтерактивності культурних продуктів, що створюються в рамках культурних 
кластерів. У кінцевому рахунку, кластери сприяють більш повному задоволен-
ню запитів споживачів на ринку культурних послуг [1]. 

В аналітичному документі про внесок творчих індустрій в економіку Сін-
гапуру розглядаються місце і роль творчих кластерів. Особливо цікавою є 
спроба авторів визначити матеріальний і нематеріальний внесок творчих індус-
трій в економіку країни. Економічний внесок креативних кластерів, згідно з 
концепцією авторів дослідження, може бути проаналізовано за чотирма аспек-
тами: прямий економічний ефект (визначається прямим внеском у ВВП країни), 
економічний ефект другого рівня (визначається вимірним ефектом на економі-
ку, наприклад, зростанням витрат у галузі культури і творчих індустрій), еко-
номічний ефект третього рівня (визначається не настільки очевидно вимірним 
внеском у національну економіку, включає участь мистецтва і культури в інду-
стріальному розвитку, впровадженні інновацій та економічної диференціації), 
ефект, що не можна виміряти (зміна якості життя, формування культурної іден-
тичності, розвиток плюралізму і толерантної атмосфери в суспільстві) [2]. 

Що стосується моделей креативних кластерів, то вони обумовлені розхо-
дженням культурної політики і місцевими контекстними чинниками. Напри-
клад, американська модель передбачає істотний поділ сфер мистецтва (культу-
ри) та індустрії розваг, а також обмежену роль культурної політики щодо роз-
витку творчих індустрій. У рамках такого підходу ставка робиться на розвиток 
творчих міст, підкреслюється роль туризму та трудової мобільності населення 
як джерел зростання міст.  

Європейська модель підкреслює культурне значення і місію творчих ін-
дустрій, реалізуючи більш широку стратегію соціальної значимості культури та 
доступності культурних благ широкому колу споживачів. 
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Зовсім інша модель характерна для азіатських країн, наприклад, для най-
більших міст Китаю. Вона відрізняється різноманітними формами і особливим 
значенням національних соціокультурних і політичних факторів. Основний ма-
сив творчих індустрій побудований навколо інформаційних технологій і спря-
мований не тільки на внутрішній ринок, але й передбачає значну частку експо-
ртної складової.  

У моделях країн, що розвиваються, наприклад, країн Південної Америки, 
Південної Африки, Карибського басейну першочерговими залишаються питан-
ня збереження та обслуговування культурної спадщини, зменшення бідності, 
поліпшення інфраструктури у сфері послуг у цілому.  

Тим не менше, для всіх моделей творчих індустрій характерні тенденції 
розвитку за кластерним типом. У кластері виникає загальне, специфічне, від-
крите творче середовище для комунікації і співпраці, формуються нові мережі 
взаємовідносин, на основі яких відбувається обмін ідеями [1]. 

Кластери бувають різних розмірів – від величезних районів, як Голлівуд 
(район Лос-Анджелеса), індійський кінематографічний центр Боллівуд (район 
Мумбая, колишнього Бомбея), Силіконова долина (Стенфордський дослідниць-
кий і промисловий парк поблизу міста Пало Альто в Каліфорнії), Емшер-парк 
(парк індустріальної культури в центрі Рурського басейну, колиски індустріа-
льної цивілізації, яка стала сьогодні колискою нової, постіндустріальної еконо-
міки Німеччини, заснованої вже не на видобутку вугілля, а на творчих ресур-
сах) до масштабів міських будівель, які змінили своє історичне призначення [3]. 

У ЄС розвиток творчих індустрій оголошено пріоритетом національної 
економіки. Європейські уряди надають пільги на оренду, виділяють кредити на 
розвиток і інвестують подібні проекти. Відомим є кластер The Old Truman 
Brewery (Великобританія). Це співдружність незалежних творчих компаній, яка 
приваблює людей з усього світу. На одинадцяти акрах землі розташовані бари, 
ресторани, магазини, майстерні, майданчики для виставок і конференцій, офіси 
та два ринки, які відкриті двічі на тиждень і на яких можна купити дизайнерсь-
кий одяг. У РФ (м. Москва) у 2005р. з’явився перший творчий кластер Центр 
дизайну ARTPLAY. Він об’єднує кілька десятків творчих компаній (переважно 
дизайнери та архітектори), а також кафе, ресторан, виставковий зал та іншу ін-
фраструктуру, необхідну для того, щоб кластер був не тільки виробничим май-
данчиком, але і клубом, публічним місцем [4]. Кластер, який зараз вважається 
кращим у світі знаходиться в Німеччині, у м. Ессен. Колишня територія війсь-
кового заводу зусиллями архітектора Р. Кохнуса перетворилася на кластер. У 
2010р. тут проходила Red Do – виставка інноваційних технологій, у якій брали 
участь Apple й інші відомі компанії. Цей потужний кластер – яскравий приклад 
взаємодії уряду Німеччини та її творчих суб`єктів. Результатом його функціо-
нування є зростання зайнятості в регіону, вирішення проблеми депресивного 
міста, стимулювання надходжень до держбюджету [5]. 

У 2004 р. в Україні (м. Івано-Франківськ) були зроблені перші спроби 
кластеризації народних промислів. Прикарпатським науково-аналітичним 
центром було розроблено програму кластерної моделі «Ліжникарство та інші 
народні художні промисли на Прикарпатті», метою якого було відродження, 
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збереження, охорона та розвиток народних художніх промислів; створення 
сприятливих економічних умов та правового поля для здійснення підприємни-
цької діяльності майстрами народних художніх промислів; організація одноосі-
бних виробників – майстрів народних художніх промислів з метою ліквідації 
тіньового виробництва, створення офіційних робочих місць, що забезпечувати-
ме отримання певного доходу, соціальний захист і соціальне страхування пра-
цюючим. В рамках цієї програми у 2004р. було зареєстровано Кластер народ-
них художніх промислів «Сузір’я», розроблено і зареєстровано товарний знак 
на вироби народних промислів. Основною метою діяльності цього кластеру бу-
ло забезпечення інтересів його членів та створення правових, організаційних та 
економічних умов для відродження, охорони, збереження і сприяння розвитку 
народних художніх промислів Прикарпаття, а згодом і інших регіонів України. 
Кластер об’єднав на території області окремі осередки народних промислів за 
участю майстринь-ліжникарок. У 2005 р. кластер народних художніх промислів 
«Сузір’я» став переможцем Всеукраїнського конкурсу на право отримання зна-
ку екологічного маркування «Екологічно чисто та безпечно». Однак, діяльність 
цього кластеру охоплює діяльність осередків народних промислів регіону не 
повністю, є проблеми із забезпеченням функціонування окремих елементів кла-
стерної моделі, особливо сировинного забезпечення, збуту, інформаційного за-
безпечення, недостатньо налагоджена співпраця з освітніми центрами тощо. 

Креативний кластер – це найбільш яскравий приклад переходу від індус-
тріальної ери до інформаційної. Кластер не тільки дає духовний розвиток лю-
дям, але і допомагає зберегти архітектурну спадщину. Кластер за рахунок ко-
лишнього індустріального простору дає можливість креативним суб’єктам еко-
номіки створювати культурні блага. Взаємодія творчості й економіки має ре-
зультатом нові продукти, нові нестандартні формати, і це приносить місту, ре-
гіону, країні свої економічні вигоди – випускаються нові лінії транспорту, роз-
вивається вся інфраструктура, зростає приплив туристів, що сприяє розвитку 
території в цілому. 
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БЮДЖЕТУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ ЯК ОСНОВА  
ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ 

Фінансовий стан та рентабельність підприємства залежать насамперед від 
його бюджетування. Цей термін має під собою таке значення – це координація 
всіх Напрямків діяльності, зусиль усіх підрозділів на досягнення кінцевого ре-
зультату, що у наслідку дає підвищення ефективності та фінансової стійкості 
підприємства. 

Чітке планування діяльності підприємства особливо важливе за умов не-
визначеності економічного, технологічного, соціального та політичного сере-
довища, в якому воно функціонує, та нестабільності чинного законодавства 
щодо підприємництва. 

Процес складання бюджетів і контролю за їх виконанням одержав назву 
бюджетування. Для повної картини стану процесу бюджетування на українсь-
ких підприємствах необхідно порівняти вітчизняний процес бюджетування в 
умовах трьох основних типів економік: ринкова, змішана, командно-
адміністративна. За приклад, ми вважаємо, доцільно взяти три держави – США, 
Японію та Китай. 

Ми вважаємо за доцільне вивчити позитивний досвід США. Для форму-
вання бюджету підприємств американці враховують державні видатки, які на-
дають стартовий капітал з низькими відсотковими ставками та занижені почат-
кові ставки. Проте зворотнім боком економічної свободи у ринковій економіці, 
своєрідною платою за неї є економічна відповідальність і ризик. Бюджетування 
на приватних підприємствах не є сталим, а змінюється кожні два місяці, а поде-
куди ці рамки звужуються до тижнів. Тому основною характеристикою бюдже-
тного кодексу є гнучкість та здатність внесення поправок в короткий період ча-
су залежно від економічної ситуації. 

Досвід Японії показує, що формування бюджету підприємств на пряму 
залежить від політики уряду, проте тут домінують принципи спеціалізації і пе-
ріодичності бюджетів. Принцип спеціалізації вимагає відображення грошових 
надходжень та виплат відповідно до їх видів і джерел виникнення, завдяки чо-
му можна контролювати рух грошових коштів у розрізі окремих центрів прибу-
тковості та відповідальності. Принцип періодичності бюджетування означає, 
що бюджети повинні ділитися на окремі періоди, тривалість яких визначається 
специфікою організації фінансової діяльності підприємства. 

Бюджетування на підприємствах Китайської Народної Республіки є стан-
дартизованим, присутня низька ймовірність самостійного планування, так як 
держава володіє 51% акцій кожного підприємства. Проте це не заважає інвесто-
рам отримувати шалені прибутки із-за дешевої робочої сили. 

Щодо юридичної сили бюджетування на підприємстві,то необхідно взяти 
до уваги такі положення Податкового кодексу України (від 02.12.2010): 

«16.1. Платник податків зобов’язаний: 
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16.1.1) стати на облік у контролюючих органах в порядку, встановленому 
законодавством України; 

16.1.2) вести в установленому порядку облік доходів і витрат, складати 
звітність, що стосується обчислення і сплати податків та зборів; 

16.1.3) подавати до контролюючих органів у порядку декларації, звітність 
та інші документи, пов’язані з обчисленням і сплатою податків та зборів.» 

При складанні бюджету приватного підприємства, економісту рекоменду-
ється орієнтуватися на встановлені рамки прийняття Державного бюджету 
України:  

«Стаття 13. Складові частини бюджету  
1. Бюджет може складатися із загального та спеціального фондів.  
2. Загальний фонд бюджету включає:  
 1) всі доходи бюджету;  
 2) всі видатки бюджету;  
 3) фінансування загального фонду бюджету.  
3. Спеціальний фонд бюджету включає:  
 1) бюджетні призначення на видатки за рахунок конкретно визначених 

джерел надходжень;  
 2) гранти або дарунки;  
 3) різницю між доходами і видатками спеціального фонду бюджету.» 
До основних характеристик бюджетування можна віднести: 
- короткостроковість (до одного року); 
- внутрішню спрямованість; 
- тісну інтеграцію з контролем та аналізом відхилень; 
- високий рівень конкретизації. 
Принципи бюджетування та планування на вітчизняних підприємствах: 
- принцип повноти; 
- принцип координації; 
- принцип централізації; 
- принцип спеціалізації бюджетів; 
- принцип періодичності; 
- принцип прозорості; 
- принцип точності; 
- принцип декомпозиції. 
Для зручнішого управління підприємством існують правила фінансування 

підприємств, що виникають внаслідок незадовільної роботи по управлінню фі-
нансами: 

- золоте правило фінансування за цим правилом фінансовий капітал по-
винен бути мобілізований на менший строк, ніж необоротні та оборотні активи 
підприємства;; 

- золоте правило балансу це процес коли потребу в капіталі для фінан-
сування необоротних активів рекомендується покривати за рахунок власного 
капіталу; 

- правило ліквідності тобто планування платоспроможності підприємст-
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ва здійснюється на основі зіставлення прогнозів грошових надходжень і виплат 
протягом планового періоду; 

- правило вертикальної структури капіталу тобто співвідношення вла-
сних і позичкових джерел у структурі пасивів. 

Підводячи паралель, можна підсумувати, що динамічно змінні зовнішні 
умови зумовлюють необхідність постійного перегляду тактичних і частково 
стратегічних цілей, балансування між стабільністю та змінністю кінцевих ре-
зультатів діяльності підприємства, що повною мірою можливо здійснити за до-
помогою якісного бюджетування. 

 
Корогод Дар’я 

студентка 3 курсу факультету менеджменту ЗНУ 
Наук. кер.: к.н.держ.упр., доцент Білоусова О.С. 

 
ВПЛИВ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ 

НА РІВЕНЬ ЗАЙНЯТОСТІ В УКРАЇНІ 
Виникнення фінансової та економічної кризи в Україні стало очевидним 

восени 2008 року після погіршення ряду економічних показників та повідом-
лень про фінансові проблеми ряду провідних комерційних банків країни. Так, 
ЗМІ повідомляли про істотне скорочення попиту на залізо та сталь, що призве-
ло до зменшення обсягів експорту та надходження валюти до Української еко-
номіки. Восени та на початку зими ціни на нерухомість впали на 25%, було 
призупинено понад 80% будівельних проектів. За оцінкою МВФ, обчислений у 
доларах США ВВП України за 2009 рік скоротився на 35.6% (179.6 млрд дол. 
2008 проти 115.7 млрд дол. 2009-го). 

Світова фінансово-економічна криза дуже яскраво проявила усі недоліки, 
притаманні ринковій економіці: нездатність забезпечувати конкурентне середо-
вище, обумовленість безробіття, створення значної диференціації населення за 
рівнем доходів, прояви руйнівного впливу на навколишнє середовище. Зважа-
ючи на стан національної економіки та на безлад у відносинах між гілками вла-
ди, вплив кризи суттєво підсилює руйнівний характер її наслідків, що, безумов-
но, загрожує національній безпеці держави. 

Вихід з кризи за цих обставин загалом здійснюється за рахунок населен-
ня, на плечі якого звалюється різке падіння заробітної плати, несвоєчасна та в 
неповному обсязі виплата заробітної плати, безробіття, падіння платоспромож-
ності, інфляція, обмеження першочергових життєво необхідних потреб, зухвале 
ставлення роботодавців до норм чинного трудового законодавства тощо. 

За даними державної служби зайнятості, в січні 2009 року її послугами 
скористалося 1033,8 тис. не зайнятих трудовою діяльністю громадян проти 
981,6 тис. у грудні 2008 року. Рівень зареєстрованого безробіття загалом у краї-
ні у порівнянні з 1 січня 2009 року зріс на 0,2 відсоткового пункту і на 1 лютого 
становив 3,2% працюючого населення. Навантаження незайнятого населення, 
яке звернулося за сприянням у працевлаштуванні до державної служби зайня-
тості, на 10 вільних робочих місяць (вакантних посад) зросло з 96 осіб на поча-
ток січня до 108 – на початок лютого 2009 року [3]. 
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Зазначені показники свідчать про те, що списувати всі соціальні негараз-
ди, які існують усередині країни на наслідки світової фінансово-економічної 
кризи не можна, – потрібно, перш за все, навести лад у національній економіці 
та фінансовій системі, що надасть можливість прогнозувати не динаміку падін-
ня реальної заробітної плати, а темпи зниження її зростання. 

У структурі загальної суми заборгованості більша її частина 1079,6 млн 
грн, або 70%, – припадає на економічно активні підприємства, 363 млн грн, або 
23,8%, – на підприємства, де відбувається процедура відновлення платоспро-
можності боржника або визнання його банкрутом, решта 81,9 млн грн, або 
5,4%, – на економічно неактивні, тобто ті, які призупинили свою виробничо-
господарську діяльність у 2008 році та попередніх роках [3]. 

В Україні постійно проводиться робота щодо напрацювання законодавчої 
бази у сфері соціального захисту працюючих, але відсутність контролю за її до-
триманням призводить до того, що вся трудомістка робота, що потребує знач-
них державних коштів, зводиться нанівець. 

Згідно зі статистикою МОП четверо з п’яти українців вважають себе бід-
ними і не сподіваються подолати злидні до старості, 80% громадян України 
вважають, що в них немає доступу до задовільного медичного обслуговуван-
ня [1]. 

Тільки регулярні мільярдні інвестиції в державну медицину, освіту і 
створення національної служби соціальної допомоги та захисту спроможні по-
ліпшити справу. А комерціалізація соціальних пільг (монетарізація) приведе до 
перекладання бюджетної допомоги із кишень громадян у комерційні структури, 
які жирують на бюджетних виплатах. 

В умовах кризи державі необхідно продемонструвати готовність підтри-
мати купівельну спроможність населення і таким чином стимулювати внутрі-
шнє споживання, потрібно вжити заходів щодо запобігання подальшому погір-
шенню співвідношення між долями заробітної плати і прибутку у ВВП. Націо-
налізація базових галузей народного господарства (перш за все там, де «ефек-
тивні» власники не виконують своїх приватизаційних зобов’язань) попередить 
штучні банкрутства, безпідставне скорочення робочих місць, невиплату заробі-
тної плати, невиконання соціальних зобов’язань, дозволить створити передумо-
ви для подолання економічної кризи і забезпечить гарантії національної безпе-
ки України. 

Отже, щоб подолати знизити рівень безробіття в Україні потрібно прово-
дити такі заходи: 

- надання роботодавцям коштів на перекваліфікацію співробітників;  
- відновлення ринку праці; 
-відновлення роботи підприємств , а внаслідок – створення нових робочих 

місць;  
- покращення стану виробництва; 
- дослідження ринку праці щодо актуальності різних спеціальностей;  
- застосування нових методів подолання безробіття , наприклад громадсь-

ких робіт. 
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МАРКЕТИНГ У ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ  

ПІДПРИЄМСТВ 
Сучасні фірми прагнуть мінімізувати свої витрати і максимізувати прибу-

ток. Це змушує їх шукати переваги не тільки на національному ринку, але і на 
зовнішньому. 

Міжнародний маркетинг по праву вважається «вищою школою маркетингу». 
Термін «міжнародний маркетинг» прийнято ототожнювати з діяльністю фірм, інте-
реси яких виходять за рамки національних кордонів. Таким чином вивчення і вико-
ристання постулатів маркетингу підприємцями на сучасному етапі стає нагальною 
потребою. Основною причиною стало зростання відкритості країн і необхідність 
постійно вдосконалювати відносини підприємств з цими ринками [2, 130]. 

Значення міжнародного маркетингу необхідно розглядати не тільки з по-
зиції загальноринкових уявлень, але і в більшій мірі з позиції інтернаціоналіза-
ції національних економік.  

Інтернаціоналізація національних економічних процесів стає в наш час 
самостійною силою, має яскраво виражену тенденцію до зростання. Міжнарод-
на діяльність ґрунтується на використанні таких форм міжнародного маркетин-
гу як: імпортний, експортний, транснаціональний, зовнішньоекономічний і гло-
бальний. В економічному сенсі інтернаціоналізація призведе до поглиблення 
поділу праці, зростанню її продуктивності, розширенню сфери застосування 
капіталу, розвитку техніки і т.д. Спочатку інтернаціоналізація здійснювалася 
мультинаціональними або міжнародними підприємствами, таким чином забез-
печуючи успіх тільки великим фірмам. Зараз для національної економіки стає 
нормою, коли середні і малі підприємства виходять на ринки інших країн і збі-
льшують частку свого експорту [3, 20-21]. 

Міжнародний маркетинг передбачає розробку концепцій для різних форм 
ринкової активності. Часто він орієнтується на збут продукції через різні торго-
ві фірми інших країн.  

Міжнародний маркетинг виражає масштабність зарубіжної діяльності фі-
рми. Він може характеризуватися двосторонньою дією, коли підприємство, яке 
освоїло ринок своєї країни, виходить на ринок іншої держави. Міжнародний 
маркетинг характеризуються тим, що компанія, яка присутня на одному або ба-
гатьох ринках, має можливість проникнути на нові ринки.  
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Особливості міжнародного маркетингу полягають у тому, що його органі-
зація та методи проведення мають враховувати такі чинники як: незалежність 
держави, національні валютні системи, економічну політику держави, релігійні 
та інші особливості. Ми бачимо, що міжнародний маркетинг охоплює більшу 
гаму чинників, тому він набагато ширше, ніж національний [1, 30]. 

Таким чином перш ніж виходити на міжнародний ринок, компанія пови-
нна розробити концепцію свого міжнародного маркетингу (концепцію розвитку 
своєї зовнішньоекономічної діяльності), а потім вже приступати до детального 
опрацювання окремих елементів комплексу маркетингу. 
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НАПРЯМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АКТИВІЗАЦІЇ ЗАЛУЧЕННЯ 
ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В УКРАЇНУ 

В сучасних умовах більшість вітчизняних вчених висловлюють думку, що 
у зв’язку із наявністю конкуренції серед країн-реципієнтів та несприятливим 
інвестиційним середовищем приток іноземного капіталу в Україну слід заохо-
чувати і створювати йому,таким чином, потужні мотивації. Найбільш доціль-
ним при цьому є зосередження на поліпшенні загальних умов інвестування [3, 
5]. До того ж, одним з наших основних завдань на сучасному етапі розвитку є 
підтримка намагань України визначитися як демократична європейська держа-
ва, орієнтована на ринкову економіку. Основним компонентом цих зусиль є по-
кращення інвестиційного клімату, тому що тільки шляхом прямих іноземних 
інвестицій Україна зможе отримати капітал, який потрібний їй для реформу-
вання та модернізації економіки, підвищення рівня життя громадян, та стати кон-
курентоспроможною економічною силою на європейському та світовому ринках. 

Вирішальна роль у зміні ситуації, що склалася з інвестиційним кліматом в 
Україні, належить державній політиці щодо іноземних інвестицій. Відтак, вва-
жаємо за необхідне запропонувати комплекс заходів державного рівня, які 
сприятимуть покращенню вітчизняного інвестиційного клімату. 

Основні важелі, які слід використовувати державі для сприяння залучен-
ню іноземного капіталу наведено на рис. 1. 
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В межах основних важелів, наведених на рис. 1 вважаємо за доцільне за-

пропонувати запровадження в Україні наступних заходів: 
1. Інформаційне забезпечення: 
– організація регулярного випуску кількома мовами бюлетеня, що містить 

інформацію щодо правового режиму в Україні стосовно іноземного капіталу; 
– для підвищення прозорості діяльності вітчизняних компаній та знижен-

ня інвестиційного ризику доцільно забезпечити відкритий доступ (наприклад, 
через електронні бази даних) до не конфіденційних даних про діяльність 
публічних акціонерних товариств, які збираються владою; 

2. Надання податкових пільг: 
– введення податкових пільг на прибуток (наприклад, для діяльності, яка 

приносить валюту); скорочення податку на доходи корпорацій залежно від об-
сягу витрат на маркетинг і підвищення дієздатності підприємства-об’єкта 
іноземних вкладень; зниження податкової ставки на реінвестований прибуток; 

– надання податкових кредитів з фіксованою часткою залежно від галузі 
вкладення іноземних інвестицій та розміру компанії. Наприклад, у видобувній 
промисловості для великих компаній межу податкових кредитів встановити на 
рівні 20%, для дрібних компаній – 25%; 

– надання податкових знижок, наприклад, не за результатами діяльності, 
а за обсяги ресурсів, які залучаються в певну галузь, за створення робочих 
місць, за реінвестування отриманого прибутку. В цьому випадку податкові 
знижки іноземним інвесторам розглядаються як авансовані витрати уряду на 
збільшення активів, які без додатково створених державою стимулів зростають 
недостатніми темпами;  

3. Державні гарантії: 
– введення п’ятирічної відстрочки для застосування положень нових 

законів, які погіршують умови діяльності іноземних інвесторів; 
– гарантування позик, кредитні гарантії; поручництво експортного креди-

тування; часткове покриття витрат венчурного капіталу за рахунок коштів 
бюджету тощо [1, 3]; 

– розвиток прозорого, прогнозованого та стабільного процесу 
приватизації за індивідуальними приватизаційними планами й гарантування 
незалежність тендерної комісії; 

Державні гарантії Використання фінансового механізму 

МЕХАНІЗМ ЗА-
ЛУЧЕННЯ 

ІНОЗЕМНОГО 
КАПІТАЛУ Інформаційне 

забезпечення 
Інфраструктурне 

забезпечення 

Надання подат-
кових пільг 

Надання митних 
пільг 
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– відкриття шляху міжнародному арбітражу для вирішення суперечок у 
справах з іноземним інвестиціями та запровадження апеляційних судів для 
економічних суперечок; 

– спрощення взаємодії між іноземними інвесторами та владою України, 
розглянувши можливість створення механізму «купівлі всього необхідного в 
одному магазині», що дасть змогу іноземним інвесторам швидко отримувати 
усі необхідні ліцензії, дозволи та резолюції; 

4. Використання фінансового механізму: 
– надання факторних пільг іноземним інвесторам – прискорена 

амортизація, пільгова оренда тощо, а також фінансових пільг – прямі субсидії 
на повне або часткове покриття капіталовкладень, витрат виробництва або 
вартості маркетингу інвестиційного проекту; 

– з урахуванням успішного досвіду зарубіжних країн розглянути 
можливість впровадження системи покриття збитків підприємств-об’єктів 
іноземного інвестування за рахунок їх прибутків упродовж кількох попередніх 
років або за рахунок їх майбутніх прибутків. У першому випадку дозволяється 
відраховувати з раніше отриманого прибутку втрати поточного року ,(так зване 
перенесення збитків назад), в результаті чого сплачена раніше сума податків 
стає вищою. Це перевищення компенсується за рахунок зниження поточних і 
майбутніх податків. У другому випадку (перенесення збитків наперед) збитки 
поточного року вираховуються з майбутнього прибутку [2, 65]; 

5. Надання митних пільг 
– звільнення від сплати митних зборів, податку на додану вартість при 

ввозі товарів (матеріалів, комплектуючих, обладнання), які є внеском 
іноземного інвестора до статутного капіталу протягом терміну його формуван-
ня або пов’язані з виробничим процесом, надання відстрочки сплати мита; 

6. Інфраструктурне забезпечення:  
– надання землі, будівель та споруд у безкоштовне користування або за 

пільговими цінами, субсидії на користування енергією, транспортні гран-
ти [1, 197]; 

– активна підтримка транскордонного регіонального співробітництва та 
покращення умов транскордонних операцій, що передбачає створення 
«єврорегіонів». Дана проблема є актуальною через те, що започатковані рефор-
ми транскордонного співробітництва регіонів України та її участь у ряді ство-
рених «єврорегіонів» не забезпечили належну інвестиційну активність у даних 
територіальних утвореннях; 

– ефективним шляхом залучення іноземних інвестицій для підтримки 
інноваційної діяльності є встановлення сталих зв’язків з венчурними 
компаніями у зарубіжних країнах. З цією метою вже сьогодні потрібно розпов-
сюджувати серед них інформацію про можливість реалізації конкретних 
інноваційних проектів в Україні та її досягнень щодо створення стабільного 
нормативного поля для розвитку інноваційної діяльності і Україні [4, 4]; 

– визначення основ господарської діяльності вільних економічних зон і 
надання пільг у зонах експортного виробництва. 
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Та слід підкреслити, що перелічені заходи стимулювання прямих інозем-
них інвестицій повинні припускати систему обмежень, що діють у країні-
реципієнті. Основні з них можуть бути наступними [3, 6]: 

– фінансові: установлення частки обороту на експорт; обмеження ходіння 
іноземної валюти; обмеження в репатріації капіталу, прибутку, дивідендів; 

– на права власності: обмеження частки іноземної власності в окремих 
сферах національної економіки; заборона контролю іноземними інвесторами 
підприємств, які мають стратегічне значення, обмеження в диверсифікованості; 
обмеження у володінні землею; захист прав інтелектуальної власності; 

– у виробництві: обмежена участь у раді директорів представників 
іноземного інвестора; видача дозволу на роботу для іноземного персоналу; про-
ведення НДДКР у країні-реципієнті. 

Крім того, вважаємо за доцільне зазначити, що реформи мають бути 
спрямовані на створення сприятливого інвестиційного середовища для 
інвестицій в цілому, а не лише для прямих іноземних інвестицій. Якщо рефор-
ми не сприятимуть внутрішнім інвестиціям та приватному сектору, нелегко бу-
де залучати й ПІІ. З огляду на це слід зазначити, що в разі створення Україною 
більш привабливого середовища для розвитку інвестиційної сфери взагалі, 
приплив іноземного капіталу значно зросте. Крім того, запровадження пози-
тивних умов (сприятливого інвестиційного клімату) для залучення іноземних 
інвестиційних ресурсів має проводитись одночасно з нарощуванням і продук-
тивним використанням фінансових ресурсів підприємств, створенням потужних 
національних корпорацій на основі сучасних технологій, які вже існують у 
країні. Без дотримання цієї умови Україна може стати сировинним придатком 
та місцем упровадження шкідливих виробництв, що зрештою призведе до втра-
ти економічної та політичної стабільності. 
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СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ІННОВАЦІЙНОЇ ТА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ  

ДІЯЛЬНОСТІ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ 
За умов глобалізації економічне зростання базується на поєднанні екстен-

сивних та інтенсивних чинників розвитку [1]. Проведення ефективної іннова-
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ційної діяльності має стати основним питанням і ключовою проблемою, яка по-
требує вирішення для нашої країни в найближчий час. Адже вичерпання чин-
ників екстенсивного економічного розвитку обумовлює постійне посилення 
уваги до пошуку нових факторів прискорення економічної динаміки, що адек-
ватні сучасному стану розвитку світової економіки [2]. 

Сьогодні Україна є одним з лідерів розвитку фундаментальної науки, 
технологій створення авіаційної і космічної техніки. Але ці знання не викорис-
товуються у повному обсязі. Адже інноваційні процеси в Україні не набули до-
статніх масштабів і не стали суттєвим фактором зростання ВВП. 

На нашу думку, основною проблемою, яка призвела до такої ситуації є 
відсутність чітко розробленої державної стратегії інноваційного розвитку еко-
номіки в довгостроковому періоді. Перехід економіки до інноваційної моделі 
розвитку не забезпечується фінансовим, нормативно-правовим, організаційним 
та інституціональним підґрунтям. 

Недосконалість нормативно-правової бази відіграє значну роль. В Україні 
накопичилася значна кількість законодавчих та нормативно-правових докумен-
тів, але слабо працює механізм їх реалізації, відсутні комплексність та систем-
ність змісту, поширюється практика ігнорування законодавства або зупинення 
дії статей законів, які стосуються фінансування та стимулювання науково-
технологічної та інноваційної діяльності [5]. Особливе місце має зайняти дер-
жавний захист прав авторів науково-технічної продукції та інноваторів, тобто 
охорони прав інтелектуальної власності [1]. 

Слід зазначити недостатній рівень фінансової підтримки держави. Пито-
ма вага видатків на науку складає менше 1% ВВП. У той же час у провідних 
країнах відсоток від обсягу ВВП складає: Ізраїль близько 3,5%, Швеція майже 
2,4%, Фінляндія та Німеччина близько 2,3%, Великобританія 2,2% [3]. 

Потребує удосконалення і система взаємодії фундаментальної та прикла-
дної науки, перенесення центрів створення інновацій безпосередньо у місця їх 
впровадження, адже сьогодні основна частина вчених в Україні працює у ВНЗ і 
академічних НДІ, 11% – у галузевому секторі й лише 0,2% вчених припадає на 
промисловий сегмент. (Для порівняння: у США понад 70% науки зосереджено 
в компаніях, в Японії – 90%) [4]. 

Узагальнюючи вищезазначене видно, що існує ціла низка перешкод, які 
гальмують розвиток інноваційних процесів в країні. Сьогодні потрібна чітка 
стратегія розвитку як країни в цілому, так і кожного регіону окремо, мають бу-
ти створені сприятливі умови для реалізації вже існуючого потенціалу. 
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ПРОБЛЕМА СТВОРЕННЯ КОМЕРЦІЙНИХ ЛОГІЧНИХ ІГОР 
У галузі розробки комп’ютерних ігор постійно вирішується питання про 

те, чи буде запропонована гра достатньо складною для гравця, аби бути ціка-
вою для нього. Питання досягнення переваги програми над людиною у певній 
грі, використовуючи при цьому обмежені ресурси не має легкого розв’язку, 
проте потребує його. Тому актуальність розробки та програмної реалізації ме-
тодів підтримки ілюзії розумності супротивника-програми є, на наш погляд, 
очевидною. 

Інтерес до різних способів тренування мозку існував завжди. Те, що ігри 
здатні опановувати свідомістю мас і впливати на менталітет мільйонів, ні для 
кого не секрет [1]. Невелика передісторія. Понад століття тому в Сполучених 
Штатах з’явилася гра «15». Вона швидко знайшла популярність. А завдяки не-
зліченну кількість захоплених нею гравців перетворилася на справжнє громад-
ське лихо. Кажуть, що штурмани через гру саджали на мілину свої судна, ма-
шиністи проводили поїзда повз станцій, фермери закидали свої плуги. Те саме 
спостерігалося і по той бік океану – у Європі. Тут можна було навіть в конку 
побачити в руках пасажирів коробочки з п’ятнадцятьма плитками. Господарі 
контор і магазинів приходили у відчай від захоплення своїх службовців і забо-
ронили їм гру в робочий час. Гра проникла навіть в манірні зали німецького 
рейхстагу. У Парижі грали на бульварах і в парках. Величезна кількість людей 
дні й ночі безперервно проводили в пошуках рішення, тому що відчували впев-
неність у чекаючому на них успіху. Вже у двадцятому столітті яскравою зіркою 
на «іграшковому» небосхилі засяяв кубик Рубіка. Поява його в продажу, як ба-
гато хто пам’ятає, викликало справжнє божевілля. Потім пішли головоломки-
клони: пірамідка, змійка, куля, але загальної слави вони так і не здобули.  

У наш час дуже часто успіх людини залежить від його здатності чітко ми-
слити, логічно міркувати і ясно викладати свої думки. Саме тому розвиток мис-
лення є основним завданням логічних ігор. За допомогою логічних ігор можна 
як давати знання, так і сприяти формуванню високого рівня логічної культури.  

Основне застосування логіки полягає у використанні її методів для про-
ведення та перевірки міркувань [2]. Уміння правильно міркувати необхідно в 
будь-якої людської діяльності: науці і техніці, юстиції та дипломатії, плануван-
ні народного господарства і військовій справі.  

Другим можливим застосуванням логіки є використання її засобів для 
уточнення мови в електронно-обчислювальної техніки.  
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Третій аспект додатків логіки умовно можна назвати «технічним». Апарат 
математичної логіки використовується для аналізу і синтезу перемикальних 
схем, що мають різноманітне застосування в техніці.  

Мета логічних ігор – розвиток здібностей, вміння міркувати і робити пра-
вильні висновки. Мудреці в Стародавньому Китаї говорили: «Дай людині рибу 
– він буде ситий один день. Навчи людину ловити рибу – він буде ситий все 
життя «.  

Тільки рішення важкою, нестандартної задачі приносить радість перемо-
ги. При проходженні логічних ігор людям надається можливість подумати над 
незвичними умовами, міркувати. Це викликає і зберігає інтерес до них.  

Отже, спробую описати характерні для логічних ігор ознаки, відштовху-
ючись в першу чергу від того, що є гра. Вважається, що більшості ігор прита-
манні такі головні риси [3]: 

– вільна діяльність, що развивається, яку роблять лише за бажанням, за-
ради задоволення від самого процесу діяльності, а не лише від результату.  

– творча, імпровізаційна, активна за своїм характером діяльність.  
– емоційно напружена, піднесена, змагальна, конкурентна діяльність.  
– діяльність, що проходить в рамках прямих або непрямих правил, що ві-

дображають зміст гри.  
– діяльність має імітаційний характер. «Гра не є «буденне» життя та жит-

тя як таке. Вона скоріше вихід з рамок цього життя у тимчасову сферу діяльно-
сті, що має свою власну спрямованість. Навіть мала дитина чудово знає, що во-
но відіграє лише «начебто справді».  

– діяльність відособлена від «повсякденного» життя місцем дії – ігровою 
зоною і тривалістю. Вона «розігрується» у певних рамках простору і часу. Все-
редині ігрового простору панує власний безумовний порядок.  

– наявність мінімальної ігровій ситуації, тобто можливості для будь-якого 
гравця зробити хід. 

Логічна гра – це не просто гра, в якій варто задіяти логіку, ні. У наш час 
логіку слід задіяти в більшості існуючих ігор в тій чи іншій мірі. Логічна ж гра 
повинна бути побудована на цьому. У ході логічної гри людина повинна рете-
льно обдумувати свої ходи для досягнення бажаного результату. Не варто забу-
вати також і про те, що логічна гра – це в першу чергу саме гра. А значить, вона 
повинна бути привабливим для користувача. Непоганим рішенням цієї пробле-
ми є вбудовування в логічні ігри таких речей, як сюжет, графічне оформлення, 
дружній інтерфейс, але як не дивно, це все абсолютно не є необхідним для того, 
щоб гра вважалася логічною. Але це, безумовно, вкрай необхідно для того, щоб 
гра стала популярною. Якщо будуть існувати дві гри з дуже схожою концепці-
єю, але одна з них буде на відміну від іншої мати сюжет та інші перелічені пун-
кти, то нескладно здогадатися, що звичайний користувач вирішить скористати-
ся саме цією грою.  

Таким чином, нарівні з розвитком мислення, пам’яті та інтелекту ставить-
ся оформлення гри. Тому що гарне оформлення робить гру більш цікавою по-
тенційному гравцеві і забезпечує те, що в неї гратимуть.  
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Таким чином логічні ігри є з одного боку засобом розвитку мислення, 
тренування уваги та логіки, а з іншого можуть бути успішним комерційним 
проектом для втілення людських очікувань та прив’язування гравців до розроб-
ки. Головним в побудові комерційного проекту є вибір досить цікавої та погли-
наючої моделі і реалізація його в зручному та привабливому інтерфейсі.  

В роботі проведена подібна розробка. Гра повинна змушувати людину 
продумувати свої кроки наперед, намагатися передбачити кроки суперника, за-
галом – розвивати здатність логічно думати. Найбільш відповідними є шашки 
чи шахи. Ці ігри і без того дуже відомі і реалізовані далеко не один раз. А зна-
чить, слід внести в широкі маси нову гру. Ймовірність того, що люди грали в 
таку гру, досить мала, щоб припустити, що про цю гру знає менша частина лю-
дей. Логічно припустити, що і я, швидше за все, вперше дізнаюся про цю гру і 
так воно і є. На опис гри, яка називається «млин», я натрапив випадково – чи-
таючи одну з книг про логічні ігри для своєї роботи. Мене зацікавили ця гра і її 
правила. Пошукавши в інтернеті згадки про цю гру, я з подивом виявив, що на-
писано там про неї досить мало, а реалізація є лише одна – на якомусь сайті 
азартних ігор. Мене обурив той факт, що ця гра на комп’ютері доступна тільки 
у вигляді гри на гроші, і я вирішив зупинити свій вибір саме на цій грі. Реаліза-
ція її на мові програмування Delphi здалася мені не настільки складною, щоб у 
мене це не вийшло, але й не настільки простою, щоб це було елементарно. Та-
ким чином, я знайшов ідеальний для мене варіант гри, яку я міг би відтворити у 
своїй роботі. «Млин» – гра для двох гравців, правила якої надзвичайно прості. 
Для гри потрібно 9 фішок. Ходять по черзі. 

Гра поділяється на 3 етапи: 
1. Початкова розстановка.  
Кожен гравець викладає одну з своїх фішок на ігрове поле у заздалегідь 

розкреслені точки. Якщо вдається зібрати 3 фішки в ряд, знімається одна фішка 
супротивника.  

2. Коли всі фішки розставлені, починається основна частина гри. Фішки 
можна переміщати по лініях. Мета – зібрати в ряд 3 свої фішки.  

3. Коли в одного гравця залишається лише 3 фішки, він може (на відміну 
від другого) ставити свої фішки абсолютно в будь-які точки. Гра продовжуєть-
ся, поки у одного з гравців не залишиться лише 2 фішки (він програє).  

Таким чином, в роботі сформульовано визначення логічної гри на підста-
ві деяких властивостей так званих «ігор з повною інформацією», до яких нале-
жить більшість логічних ігор. Була проведена класифікація найбільш популяр-
них логічних ігор, серед яких зустрічалися і такі, які чимось схожі за правилами 
з обраною мною для реалізації логічною грою.  

Проведено аналіз та реалізовано комерційний проект – гру «Млин» – з 
настільного варіанта на комп’ютер з додаванням комп’ютерного суперника.  
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ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПРОЦЕС 
В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ 

Досвідом зарубіжних країн доведено, що неодмінною умовою їх економі-
чного зростання є прискорене нарощування інвестицій і забезпечення на цій 
основі оновлення та нагромадження капіталу на інноваційній основі. Саме за-
вдяки здійсненню такого курсу створюється індустріальна база виробництва, 
досягається рівень його ефективності. Здійснення заходів, спрямованих на пе-
ретворення України в європейську державу з відповідним рівнем добробуту 
громадян, яке передбачене довгостроковою стратегією розвитку національної 
економіки, потребує здійснення структурних реформ, переорієнтації економіки 
на випереджаючий розвиток наукоємних, енергозберігаючих виробництв, роз-
ширення експортних можливостей. Забезпечення сталого економічного зрос-
тання, нарощування обсягів виробництва досягатиметься за рахунок раціональ-
ного використання наявних ресурсів, зміцнення виробничого потенціалу, ство-
рення привабливих умов для підвищення привабливості  

За роки незалежності Україна пережила велику кон’юнктуру інвестицій-
ного процесу. Трансформаційна економічна криза призвела до значних інвести-
ційних втрат. Сьогодні стан залучення внутрішніх та іноземних коштів в украї-
нську економіку викликає багато дискусій. Одні стверджують, що відбувається 
значне інвестиційне зростання.  

Уряд вживає заходів щодо нарощування інвестиційної привабливості 
України. В.2007 р. затверджено Концепцію Державної програми формування 
позитивного міжнародного іміджу України на 2007-2010 рр. Ще одним факто-
ром зростання інвестицій у найближчі 1-2 роки є залучення капіталу великими 
господарствами з-за кордону через єврофонди та синдикати. Так, станом на 
01.01.2011, починаючи з 1992 року, в агропромисловий комплекс України було 
залучено 2689,8 млн дол. США прямих іноземних інвестицій (6% загального 
обсягу ПІІ в економіку). З них 1858,7 млн дол. США вкладено у підприємства 
харчової та переробної промисловості та 831,1 млн дол. США у сільськогоспо-
дарські підприємства. 

За 2010 рік приріст іноземного капіталу в агропромисловому секторі 
склав 74,7 млн дол. США: 44,3 млн дол. США в галузі сільського господарства 
та 30,4 млн дол. США в харчовій промисловості. 

Основними інвесторами в агропромисловий комплекс України є країни: в 
сільське господарство: Кіпр (306,1 млн дол. США), Великобританія (136,3 млн 
дол. США), Данія (63,5 млн дол. США), Німеччина (58,5 млн дол. США), 
Польща (28,8 млн дол. США), Франція (30 млн дол. США), Нідерланди (28,2 
млн дол. США), США (27,6 млн дол. США), Австрія (18,1 млн дол. США) та 
Швейцарія (17,4 млн дол. США); в харчову промисловість: Нідерланди (593,1 
млн дол. США), Кіпр (308,6 млн дол. США), Швеція (211,7 млн дол. США), Ве-
ликобританія (122,8 млн дол. США), Швейцарія (88,4 млн дол. США), Франція 
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(71,3 млн дол. США), США (63,9 млн дол. США) та Німеччина (67,8 млн дол. 
США). 

Регіонами лідерами по залученню іноземних інвестицій є: в галузі сільсь-
кого господарства: Київська обл. (152,4 млн дол. США), Львівська (116,5 млн 
дол. США), м. Київ (100,8 млн дол. США), Івано-Франківська (80,9 млн дол. 
США), Дніпропетровська (57,8 млн дол. США), Рівненська (46,0 млн дол. 
США); в галузі харчової промисловості: Київська обл. (485 млн дол. США), За-
порізька (234,4 млн дол. США), м. Київ (151 млн дол. США), Харківська (138,2 
млн дол. США), Одеська (127,7 млн дол. США ), Донецька (88,6 млн дол. 
США), Львівська (80,7 млн дол. США) [1]. 

Однак створення і загострення політичної напруженості негативно впли-
ває на цей процес, знецінює зусилля уряду, особливо у сфері залучення інозем-
них інвестицій. Слід відмітити, що стан інвестиційної діяльності в аграрному 
секторі економіки України знаходиться на низькому рівні. Інвестиційний клі-
мат є несприятливим для інвесторів. Сам інвестиційний процес розглядається 
як довгострокове вкладення коштів в цілях створення нових і модернізації дію-
чих сільськогосподарських підприємств, інвестор,в свою чергу, прагне отрима-
ти швидкий дохід з мінімальним ризиком. В свою чергу бар’єри і ризики для 
інвестицій, як і раніше, залишаються високими [2, c. 80]. 

При даній оптимістичній тенденції абсолютного зростання обсягів капі-
тального інвестування аграрних підприємств з 2000 р. нормальний відтворюва-
льний процес можна забезпечити не раніше 2025 р. при мінімальній потребі ка-
пітальних інвестицій 20 млрд, грн . 

Така ситуація призвела до зменшення основних виробничих засобів агра-
рних підприємств, вартість яких лише за 2000 – 2010 знизились майже втричі, 
водночас в інших галузях економіки інвестиційні процеси активізувалися [3], 
що сприяло нарощуванню основних засобів і дало поштовх до економічного 
зростання. 

 
 

Рис.1 – Прямі іноземні інвестиції 2001-2010 рр. 
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За розрахунками ННЦ «Інституту аграрної економіки» УААН потреба у 
основних засобах під запроектовані обсяги виробництва продукції до 2010р. ви-
значена у обсязі 393,5 млрд грн, а до 2015р. – 529 млрд грн, з них на оновлення 
машинно-тракторного парку необхідно 150 – 200 млрд грн Отже, дефіцит інве-
стиційних ресурсів очевидний і становить 300 – 450 млрд грн Нині джерела ін-
вестування формуються за рахунок прибутку, амортизаційних відрахувань і 
сторонніх інвестицій. Це близько 5-7 млрд грн, з яких на придбання сільського-
сподарської техніки може бути використано не більше 2 млрд грн Виходячи із 
цього, необхідність розробки програми інвестиційної діяльності в аграрній сфе-
рі АПК є очевидною. 

Потрібно підвищити рівень захисту інвестора, покращити політичний та 
економічний стан в державі, що сприятиме поліпшенню інвестиційної діяльно-
сті. Саме тому підвищення конкурентоспроможності та інвестиційної приваб-
ливості економіки повинно стати стратегічним завданням. 
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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ДОХІДНОЇ  

ЧАСТИНИ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ 
Функціонування місцевих фінансів пов’язано із забезпеченням необхід-

ними фінансовими ресурсами місцевих Рад народних депутатів та органів міс-
цевого самоврядування. Відповідно до Закону України «Про місцеве самовря-
дування в Україні» від 21 травня 1997 року місцеве самоврядування здійсню-
ється територіальними громадами сіл, селищ, міст як безпосередньо, так і через 
сільські, селищні, міські ради та їх виконавчі органи, а також через районні та 
обласні ради, які представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, се-
лищ, міст.  

Місцеві представницькі та виконавчі органи влади для виконання покла-
дених на них обов’язків формують, розподіляють і використовують централізо-
вані фонди коштів. Оскільки сутнісними проявами фінансів як економічної ка-
тегорії є економічні та суспільні (соціальні) відносини, то місцеві фінанси взає-
мопов’язані із соціально-економічним розвитком регіону. Через місцеві фінан-
си держава активно проводить соціальну політику, фінансуючи з місцевих бю-
джетів заклади освіти, медицини, комунального обслуговування населення то-
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що. Крім того, з державного бюджету до республіканського бюджету Автоном-
ної Республіки Крим та місцевих бюджетів передаються кошти у вигляді дота-
цій для їх відповідного розподілу між територіальними громадами та для вико-
нання спільних проектів. До складу місцевих фінансів включаються також ко-
шти організацій, підприємств усіх форм власності, які спрямовуються на розви-
ток соціальної інфраструктури регіону та на задоволення соціальних інтересів і 
потреб.  

Місцеві фінанси це економічні відносини, які відображають рух коштів, 
наприклад:  

- формування дохідної та видаткової частини місцевих бюджетів;  
- міжбюджетні відносини;  
- формування і використання регіональних позабюджетних фондів;  
- місцеві позики, лотереї тощо;  
- перерахування до місцевих бюджетів податків та інших обов’язкових 

платежів підприємствами різних форм власності;  
- діяльність підприємств по створенню фондів коштів найрізноманітні-

шого призначення;  
- створення та функціонування доброчинних фондів тощо. 
Усі зазначені вище економічні відносини мають розподільний і перероз-

подільний характер, оскільки з рухом коштів змінюється і їхній власник. На-
приклад, частина прибутку підприємств у вигляді податків стягується до бю-
джету, перерозподіляється на розсуд органів місцевої влади. Про місцеві фінан-
си як перерозподільну категорію можна говорити з точки зору збалансування 
доходів і видатків місцевих бюджетів [1]. 

Метою фінансової діяльності місцевих органів влади є задоволення суспі-
льних інтересів і потреб та сприяння соціально-економічному розвитку регіону. 

Природно, що інший прояв суті місцевих фінансів – соціальний. Виявля-
ються найрізноманітніші відносини між учасниками виробничої і невиробничої 
сфери, з одного боку, та підприємствами і державою, з другого, наприклад:  

- фінансування установ та організацій освіти, культури, науки, охорони 
здоров’я, фізичної культури, молодіжної політики, соціального забезпечення і 
соціального захисту населення;  

- використання місцевих фінансових ресурсів на заходи щодо охорони 
навколишнього природного середовища, відновлення пам’яток природи і куль-
тури, що перебувають у віданні відповідних органів влади; на упорядкування 
міст, сіл, селищ, утримання і капітальний ремонт житлового фонду та об’єктів 
комунального призначення, мережі шляхів відповідного підпорядкування; на 
утримання органів самоврядування; на захист прав споживачів тощо.  

З огляду на демократичні процеси, які відбуваються в Україні, дедалі бі-
льшу роль у задоволенні соціальних інтересів і потреб відіграють децентралізо-
вані фінанси.  

Децентралізовані фінанси – це грошові відносини, що опосередковують 
кругообіг грошових фондів підприємств різних форм власності, громадських 
організацій.  
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Місцеві фінанси – це економічні відносини, пов’язані із формуванням 
централізованих і децентралізованих фондів коштів, і використання їх на забез-
печення соціальних потреб та соціально-економічного розвитку територій.  

Матеріальною основою місцевих фінансів є централізовані та децентралі-
зовані фонди коштів.  

Місцеві фінансові ресурси – це фонди коштів, що створюються і викорис-
товуються на соціальний і економічний розвиток регіонів. Важливою з точки 
зору методології є структуризація місцевих фінансових ресурсів.  

Структурний метод дає змогу не лише показати сукупність фінансових 
відносин, а й виявити характер взаємозв’язків між елементами системи. Це в 
свою чергу дає можливість зробити і кількісний, і якісний аналіз місцевих, фі-
нансових ресурсів [2]. 

Центральною ланкою місцевих фінансових ресурсів є доходи місцевого 
бюджету. Порядок формування дохідної частини місцевих бюджетів визначе-
ний Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про бюджет-
ну систему України», чинним податковим законодавством. Одним із основних 
принципів формування місцевих бюджетів є їхня самостійність.  

Другою ланкою місцевих фінансових ресурсів є кошти суб’єктів господа-
рювання, тобто фінансові ресурси підприємств комунальної власності, комуна-
льних банків та інших фінансово-кредитних установ, фінансові ресурси підпри-
ємств різних форм власності, що використовуються ними на фінансування со-
ціально-культурних і житлово-комунальних об’єктів.  

Третьою ланкою місцевих фінансів є регіональні позабюджетні фонди. 
Джерелом їх формування можуть бути запозичені ресурси, добровільні внески 
юридичних і фізичних осіб.  

В цілому ж серед доходів місцевих фінансів (бюджетів) можна виділити 
наступні види надходжень: 

- загальнодержавні податки і збори; 
- місцеві податки і збори; 
- надходження коштів від приватизації майна; 
- дотації та субвенції, отримані з бюджетів вищого рівня; 
- інші надходження. 
Місцеві податки складають основну частину коштів місцевого самовря-

дування в розвинутих країнах. Згідно статистичних даних, найбільшу питому 
вагу в доходах місцевих бюджетів України сьогодні мають надходження від за-
гальнодержавних податків, зборів та інших обов’язкових платежів, які практи-
чно не пов’язані з власною діяльністю органів місцевого самоврядування і ста-
новили в залежності від року 50-70% доходів загального фонду. Частка надхо-
джень до місцевих бюджетів від місцевих податків і зборів не перевищує 2-
10%. Біля 1/3 доходної частини місцевих бюджетів України формується за ра-
хунок трансфертів з державного бюджету, що ставить соціально-економічний 
розвиток територій в жорстку залежність від центрального бюджету. Структу-
ризація місцевих бюджетів України засвідчує, що понад 92% усіх бюджетів до-
таційні і лише 8% – це бюджети які виступають донорами в умовах чинної сис-
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теми бюджетного регулювання. Органи місцевого самоврядування мають слаб-
ку власну фінансову базу.  

Збільшити питому вагу власних доходів місцевих бюджетів можна шля-
хом проведення відповідних податкових реформ, запровадженням в Україні 
змішаної моделі місцевого оподаткування. Головною частиною цієї моделі мо-
жуть стати податки на майно (податок на будівлі та споруди, податок на зем-
лю). Водночас частина податку з доходів фізичних осіб має не враховуватися 
при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів (тобто відноситися до влас-
них доходів місцевих бюджетів) та спрямовуватися на інвестиції у регіональ-
ний розвиток. 

Як варіанти – 50% надходжень податку з доходів фізичних осіб, що утво-
рилися внаслідок новостворених робочих місць за рахунок іноземних інвести-
цій, не враховувати при розрахунку трансфертів, спрямовуючи їх у бюджет 
розвитку, запровадити власні доходи районних та обласних бюджетів. 

Ресурси, які спрямовуються на виконання делегованих та власних повно-
важень, повинні відповідати обсягу власних та делегованих місцевому само-
врядуванню повноважень. Для цього в основу розрахунку трансфертів місце-
вим бюджетам слід покласти нормативи соціальної забезпеченості та привести 
до них нормативи бюджетної забезпеченості. 

Законодавчо встановити механізми призупинення дії певних бюджетних 
програм у межах делегованих повноважень у випадку їх незабезпеченості фі-
нансовими ресурсами у обсягах, достатніх для дотримання нормативів соціаль-
ної забезпеченості, сформувати систему відповідальності держави за фінансове 
забезпечення делегованих повноважень через механізми відмови органів місце-
вого самоврядування від виконання делегованих повноважень, започаткувати 
систему комплексного розвитку територій шляхом співфінансування проектів 
різними рівнями влади за програмою «держава-регіон» [4]. 

Реформувати систему справляння плати за землю, зокрема: завершити 
процес інвентаризації земель; переглянути і впорядкувати звільнення від сплати 
податку; вирішити проблему грошової оцінки земель; вирішити проблеми ста-
вок орендної плати за землю, ввести плату за резервування земельних ділянок. 

Запровадити сучасні методи управління місцевими бюджетами, зокрема 
програмно-цільовий метод. 

Внести зміни до формули розрахунку трансфертів з метою застосування 
механізмів стимулювання зацікавленості органів місцевого самоврядування у 
нарощуванні доходного потенціалу. Індекси податкоспроможності по доходах, 
що беруться до розрахунку трансфертів розраховуються по кожній групі адмі-
ністративно-територіальних одиниць окремо: обласні; районні; міста понад 750 
тис. населення; міста обласного значення до 750 тис. населення; міста районно-
го значення, селища-районні центри; села, селища [5]. 
При цьому вже сьогодні можна було б втілити в життя реальні кроки, які б сві-
дчили про серйозність намірів держави здійснити реформу та укріпити довіру 
до неї з боку самоврядування, а саме: безумовна відмова від запровадження на 
центральному рівні будь-яких пільг, які стосуються податків та зборів, що зара-
ховуються до місцевих бюджетів; адміністрування всіх податків та зборів, які 
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зараховуються до місцевих бюджетів органами Державної податкової адмініст-
рації, удосконалити систему надання державою інвестиційних субвенцій. 
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ВЕНЧУРНА ІНДУСТРІЯ В КРАЇНАХ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ 

ЄВРОПИ: ДОСВІД ТА ПЕРСПЕКТИВИ 
В умовах світових кризових явищ останніх років нагальною потребою 

економіки кожної країни стало збереження своїх ринкових позицій та знахо-
дження шляхів виходу з кризового стану, що може забезпечуватись лише якісно 
новим підходом до інноваційних та інвестиційних процесів. 

Саме тому для кожної країни постає важливе завдання розбудови свого 
інноваційного потенціалу та створення ефективно діючої національної іннова-
ційної системи.  

Важливою ланкою в цьому процесі є сприяння становленню національно-
го ринку венчурного капіталу як необхідного механізму впровадження іннова-
ційних розробок на ринок.  

Адже шлях технологічного оновлення та інноваційного розвитку держави 
– це реальний шанс для виходу економіки з кризового стану. 

Ефективність венчурного інвестування спричинила швидке розповсю-
дження даної моделі фінансування новаторських проектів у світі. Першими кра-
їнами, які відчули на собі вплив венчурного капіталу стали США та країни Єв-
ропи.  

Однак на сучасному етапі спостерігається тенденція до поширення пози-
тивного досвіду цих країн у розбудові свого інноваційного потенціалу, зокрема 
в країнах Центральної та Східної Європи. 

Багато країн цього регіону проголосили стратегію інноваційної діяльності 
як засіб для створення більш сприятливих умов для модернізації економіки 
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шляхом удосконалення інноваційної інфраструктури у вигляді спеціальних 
економічних зон і технопарків, а також шляхом покращення доступу іннова-
ційних компаній до фінансових ресурсів. 

Дослідження стану венчурної індустрії у цьому регіоні дозволить чітко 
сформулювати сучасні тенденції, ефективність її розвитку, а також перспективи 
цих країн у побудові ефективно функціонуючого венчурного ринку. 

Останні державні ініціативи у країнах Центральної та Східної Європи, які 
стосуються венчурного капіталу відображають спроби забезпечити диверсифі-
кацію економіки та запобігти надмірній спеціалізації цих країн. 

Окрім цього, в державах даного регіону розповсюджена думка, що їхній 
потенціал комерційних інновацій використовується не повністю, оскільки цьо-
му заважають різноманітні бар’єри, у тому числі відсутність відповідного фі-
нансування високоризикових проектів. 

Саме тому розбудова ефективнодіючої венчурної індустрії постає важли-
вим інструментом для впровадження інноваційних розробок.  

У 2007-2008 рр. спостерігається позитивна динаміка розвитку ринку вен-
чурного капіталу в країнах Центральної та Східної Європи. 

Так, у 2007 році венчурні інвестиції склали 94 млн дол. США, загальна 
кількість профінансованих компаній – 81. 

В 2008 році в країнах Центральної та Східної Європи венчурним капіта-
лом було проінвестовано 100 компаній, загальний обсяг інвестицій склав 106 
млн дол. США. Загалом венчурний ринок цього регіону за даний період склав 
2,7% від обсягів загальноєвропейського. 

У 2009 році в країнах даного регіону було спрямовано 43 млн дол. США 
на інвестування у 34 компанії, що склало лише 1% загальноєвропейських вен-
чурних інвестицій за даний період [1]. 

Венчурна індустрія регіону в 2008 році почала наближатися до тенденцій, 
які спостерігались у Європі загалом.  

Так, в 2007 році венчурний ринок в країнах Центральної та Східної Євро-
пи орієнтувався на фінансування розвитку інноваційних підприємств на більш 
пізніх стадіях, ніж в країнах Європи (так, в цьому регіоні було здійснено 90% 
венчурних інвестицій у 61% компаній саме пізніх стадій розвитку, у порівнянні 
з 69% та 46% відповідно у Європі).  

Однак у 2008 році розрив з європейськими тенденціями скоротився. Так, 
дві третини всього обсягу венчурних інвестицій було спрямовано на фінансу-
вання менше половини підприємств на пізніх стадіях розвитку, у порівнянні з 
60% та 42% відповідно для Європи загалом [2]. 

Країни відрізняються історією свого економічного та інноваційного роз-
витку, у них різні умови та інститути, які підтримують цикл інноваційного фі-
нансування, а також спостерігаються різні по своєму характеру та послідовнос-
ті застосування заходи щодо усунення негативних процесів у цьому циклі. 

Позитивними стали адміністративні заходи, спрямовані на спрощення 
процедури створення підприємства. Так, кількість процедур, які необхідні при 
реєстрації підприємства у країнах Центральної та Східної Європи у 2008 році, 
порівняно з 2003 скоротилась на 30% [3]. 
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Загалом венчурний ринок в країнах Центральної та Східної Європи має 
великий потенціал, розвиток якого повинен стати головною метою загальнона-
ціональної стратегії, оскільки саме механізм венчурного інвестування дозволив 
багатьом розвиненим країнам посилити конкурентоспроможність своєї продук-
ції на світовому ринку, а також ефективно використовувати впровадження ін-
новаційних розробок на ринок для зміцнення економіки держави. 
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ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ ТА ЇЇ МІСЦЕ В СИСТЕМІ МІЖНАРОДНИХ 

ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН 
Сьогодні Україна є членом ООН і входить до держав світового співтова-

риства. Економічні міжнародні відносини мають важливе значення для еконо-
мічного розвитку України. Проте раціональне використання переваг міжнарод-
них економічних відносин можливе лише у разі інтегрування економіки Украї-
ни у світове господарство. Інтеграція України в світову господарську систему 
може дати для нашої економіки:  

- співробітництво з національними господарствами різних країн;  
- ліквідацію бар’єрів у торгівлі між країнами ;  
- зближення ринків;  
Якщо Україна увійде в Європейський Союз, то це прискорить модерніза-

цію економіки. Ця модернізація супроводжуватиметься поступовим прийнят-
тям сучасного регулювання ринку та бізнесу, що збільшить прозорість в еконо-
міці. До України підвищиться довіра внутрішніх та іноземних інвесторів і зрос-
туть обсяги інвестицій в країну в цілому.  

Для України переваги інтеграції – з-поміж іншого, удосконалення методів 
управління та збільшення трансферів для поліпшення інфраструктури, доступ 
до великого внутрішнього ринку Союзу, зростання обсягів інвестицій, – будуть 
дуже важливими для нашого майбутнього. 

Економіка України має значний інтеграційний потенціал, усі підстави і 
можливості для поступового входження у світову економіку. Це зумовлено на-
явністю передумов: природні й трудові ресурси, науково-технічний потенціал, 
виробничі потужності, транспортне забезпечення, географічне розташування, 
геополітичне становище. 
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Проте, нині існують об’єктивні причини, що стримують рух України до 
світового ринку. По-перше, Україна, як молода суверенна держава, ще не має 
достатнього досвіду налагодження економічних зв’язків з країнами світового 
співтовариства. По-друге, Україні, що входила у минулому до складу СРСР, 
шлях на міжнародні ринки, особливо передових країн, був закритий. Внаслідок 
цього вона постійно відставала від рівня розвитку передових держав. На сього-
дні Україна як суверенна держава є членом таких міжнародних економічних 
організацій, як МВФ, ВТО, Світовий банк, ЮНКТАД та ін.. У цих організаціях 
Україна не тільки може проводити політику захисту своїх економічних інтере-
сів, але й сама впливати на хід подій у світовій економіці. Головні причини 
стримування руху України до світових ринків сьогодні – це, наслідки глибокої 
загальної кризи; відсутність кваліфікованих кадрів; недосконалість системи 
управління зовнішньоекономічними відносинами і відсутність чіткої й сталої 
правової бази для них; низький рівень якості продукції, яка випускається та не 
конкурентоспроможність її на світових ринках [1, 245-246]. 

Зараз Україні на її шляху становлення господарської самостійності та 
створення ефективної ринкової економіки, необхідно забезпечити нову якість 
зовнішньоекономічної діяльності, спрямованої на швидке її входження до сві-
тового господарства. Для того щоб успішно витримати конкуренцію, зберегти 
та розширити ринки збуту своєї продукції, Україні необхідно: 

- вдосконалити механізм валютно-фінансових відносин з іншими державами; 
- нарощувати ефективність економіки, що базується на ринкових відносинах; 
- забезпечити впровадження ціноутворюючих принципів на базі світових цін; 
- вдосконалити концепцію розвитку зовнішньоекономічних зв’язків держав; 
- приділити серйозну увагу підготовці кадрів для зовнішньоекономічної сфери. 

- всіляко підсилювати експортну спрямованість у зовнішній торгівлі, осо-
бливо у сфері поставок продукції машинобудування, галузей високих техноло-
гій [2, 6]. 

Висновок: Для України основною стратегічною метою повина стати Єв-
ропейська інтеграція і членство в Європейському Союзі тому, що це є найкра-
щим способом реалізації національних інтересів, побудови економічно розви-
нутої і демократичної держави, зміцнення позицій у світовій системі міжнарод-
них відносин. Європейська інтеграція – це шлях подолання технологічної від-
сталості, залучення новітніх технологій, створення нових робочих місць, під-
вищення конкурентної спроможності вітчизняного товаровиробника, вихід на 
світові ринки, насамперед на ринок ЄС. Також існують і політичні вигоди по-
слідовної європейської інтеграції це – забезпечення прозорості національного 
законодавства, зміцнення стабільності демократичної політичної системи та ЇЇ 
інститутів, модернізація правового поля, поглиблення культури демократії і по-
вага до прав людини тощо. 

Література 
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ПРО ЕФЕКТИВНІСТЬ ІНСТИТУТІВ ГРОМАДЯНСЬКОГО  

СУСПІЛЬСТВА В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ 
З 2003 року відділ Custom Research (досліджень на замовлення) щороку 

готує Індекс довіри GfK, метою якого є визначити рівень довіри громадськості 
до представників різних професій. Рівень довіри громадськості має важливе 
значення не тільки для професійних груп – він показує ставлення суспільства 
до влади, може відображати політичну, соціальну, економічну ситуацію в країні. 

Метою даної статті є виявлення взаємозв’язку між ступенем довіри до рі-
зних професійних груп в Україні та рівнем економічного розвитку. Також на 
прикладі Польщі порівняти відмінності у ставленні до роботи людей різних 
спеціальностей та соціальних прошарків з аналогічними показниками в Україні. 
Крім того у даній статті дається коротка характеристика рівня довіри у розви-
нених країнах Європи. 

Якщо розглянути показники індексу довіри у деяких розвинених країнах 
Західної Європи (Швеція, Іспанія, Данія, Бельгія), то тут показники довіри до 
професійних груп дещо вищі, ніж в країнах Східної Європи та України зокрема. 
Це засвідчує, що більш стабільні в політичному і економічному плані країни 
мають вищий рівень довіри до соціальних інститутів. Взагалі, у світі спостері-
гається тенденція до низького рівня довіри до політичних груп, особливо у тих 
країнах, де економічна ситуація нестабільні, змінюється влади тощо. Але в тих 
країнах, де присутній високий рівень патріотизму, рівень довіри до політиків 
відносно високий (Швейцарія, Данія, США). Якщо брати до уваги лікарів і вчи-
телів – найбільш стабільних груп – то і загальний рівень довіри до них відносно 
високий. Слід зазначити, що оцінка правоохоронних органів населенням зумов-
лена у першу чергу недовірою окремим політичним структурам. Тому неприпу-
стимими є некомпетентність, халатність, низький рівень роботи з кадрами у 
правоохоронних органах. Цікавим є те, що духовенство користується невисо-
ким рівнем довіри. Індекс довіри GfK для представників духовенства становить 
2,7 бала, а священнослужителі посідають п’яту сходинку. Загалом, 59% мешка-
нців Центральної та Східної Європи довіряють церкві – трохи більше порівняно 
з громадянами західноєвропейських країн. Причина криється прадавніх тради-
ціях ще з часів Київської Русі, менталітеті слов’янського населення. У 8 з 18 
країн, де проходило опитування, більшість респондентів сумніваються в тому, 
що представники церкви заслуговують на довіру. Зокрема це стосується Фран-
ції, Іспанії та Греції, де понад 60% респондентів висловилися з цього приводу 
негативно. Юристи мають приблизно однаковий рівень довіри у країнах Євро-
пи. Близько 50% опитаних довіряють представникам цієї професії, але в США 
та Італії юристи мають нижчий рівень довіри, ніж в країнах Європи. По всьому 
світу бізнес-керівники найвищої ланки та журналісти одержали загалом низь-
кий показник за шкалою Індексу довіри GfK, а саме, третина населення усіх 
країн, де проходило опитування, з підозрою ставиться до менеджерів. Все ж 
представникам преси довіряє значна частина населення в Західній та Централь-
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ній Європі. Довіра до ЗМІ має важливе значення у демократично налаштованій 
країні, адже саме правдива інформація, що потрапляє до населення визначає те, 
як поставиться це населення і до влади, адже політично заангажована преса ви-
кликає обурення освічених кіл населення і знижує довіру до поданої інформа-
ції. Щодо політиків зазначимо, що дуже мало країн довіряють своїм політичним 
лідерам. Ця тенденція набуває яскравішого вираження у корумпованих країнах: 
хабарництво і некомпетентність владних інституцій у деяких країнах відбиває у 
людей бажання довіряти своїм правителям [1]. 

Дослідження в Україні показали, що українці все більше опікуються про-
блемами не лише власного економічного добробуту, а станом країни в цілому, і 
негативні економічні та політичні тенденції, які фіксують ЗМІ, призводять до 
падіння рівня довіри до керманичів держави [1]. Компанія наводить індекс до-
віри українців до різних політичних та соціальних інституцій за 2007-2009 рр. 
для порівняння. Індекс довіри українців на основі дослідження компанії Gfk 
Україна,враховуючи відповідь українців «абсолютно довіряю» і «довіряю», 
представлений у діаграмі. 

 

Індекс довіри українців 2007-2009
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Рис. 1 – Індекс довіри українців у 2007 – 2009 рр. (авторська розробка) 
 

Рівень довіри до церкви – високий. Рівень довіри до армії та міліції теж 
порівняно високий – до армії він вищий, але в динаміці до 2009 року рівень до-
віри падає. Це із зрозумілих причин – корумпованість, хабарництво у право-
охоронних органах, зменшення строку служби в армії, через що багато україн-
ців вважають, що армія стала менш дієздатною. Самим правоохоронним орга-
нам при цьому відводиться двояка роль: з одного боку, вони покликані забезпе-
чувати охорону й захист державних інтересів, а з іншого боку – виступати га-
рантом громадської безпеки. І, виконуючи першу функцію, найчастіше стають 
заручниками всього негативного в політиці влади, оскільки у свідомості людей 
саме людина в мундирі є провідником, а отже, і винуватцем усіх непопулярних 
заходів. Саме тому рейтинг українських правоохоронців не завжди відображує 
якість їхньої роботи й може коливатися залежно від зміни політичної ситуації [2]. 
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Рівень довіри до органів місцевої влади зменшується з 21,7% у 2007р. до 
15,5% у 2008р. і незначною мірою збільшується у 2009р. – до 16,1% [3]. 

Цікаво, що довіра до державних органів влади дещо менша, можливо то-
му, що громада певною мірою може контролювати діяльність місцевих органів 
влади, а от центральні контролювати вже складніше. Цей показник дуже важ-
ливий з позицій демократії, адже активна діяльність на місцях вирішує насущні 
проблеми населення, місцева влади краще знає свою громаду, а тому має під-
тримуватися нею і заохочувати ініціативу до центральних органів влади. Довіра 
до банків особливо знизилась у 2009р. (з 26,9% у 2007р. до 8,5% у 2009р.) [3]. 
Це пов’язано із економічною кризою 2007-2008 років, коли багато банків втра-
тили свої позиції, призупинили кредитування населення, заморозили депозити 
тощо. Цікаво, як цей показник зміниться до 2011-2012 рр., коли Україна стане 
перед важливою подією – Євро 2012. Щодо страхових компаній, то довіра до 
них теж дуже знизилась, можливо, знову ж таки з причин економічної кризи. 
Довіра до Президента, ВР, КМУ та політичних партій має стабільну тенденцію 
до зниження, що ілюструють стовпці Діаграми 1. На жаль, стрімке падіння до-
віри до екс-Президента з 21,4% до 5,4%, говорить про крах надій і сподівань 
населення на демократичну, без корупції, економічно розвинену, наближену до 
Європи Україну. Бачимо як індекс довіри ілюструє політичну ситуацію в країні. 
Те саме стосується і КМУ, і ВР, і політичних партій, яких останнім часом стіль-
ки, що довіряти сумнівним інституціям стає все важче.  

Порівняємо показники рівня довіри до професійних груп в Україні та 
Польщі за 2008р. 

Так як професійні групи бралися дещо різні, зробимо аналіз за основними 
схожими категоріями. Виділимо деякі з них, які можна порівняти з показника-
ми для Польщі. На жаль, не всі ці показники аналогічні, але довіру до армії, мі-
ліції та політиків можна порівняти чітко. Так рівень довіри українців до армії 
поліції та політиків значно нижчий, ніж у Польщі. Це зрозуміло з викладених 
вище причин. 

Щодо інших професійних груп можна зробити припущення, що рівень 
довіри до лікарів в Україні нижчий, ніж у Польщі через неякісне медичне об-
слуговування, яке у свою чергу провокується низькими доходами лікарів, недо-
статністю обладнання, халатністю персоналу тощо. Довіра до вчителів має бути 
вищою, ніж до лікарів, на тій підставі, що чимало вчителів в Україні залишило-
ся ще старої формації, які є дуже поважними і досить шанованими. Довіра до 
менеджменту може бути дещо нижча, ніж у Польщі, бо Україна ще неповною 
мірою відчула на собі вплив європейської системи господарювання. Щодо юри-
стів, тут спірна ситуація – у Польщі цей показник падає з 50% у 2007р. до 27% 
у 2008 р. [4]. Українці довіряють цій професійній групі, у тому числі таланови-
тим юристам, на рівні 25-30% [5]. 

Отже, порівнявши показники рівня довіри українців і поляків до профе-
сійних груп, можна зробити ще один висновок – довіра коливається залежно від 
політичного, економічного, соціального становища у державі, залежно від ква-
ліфікації працівників та рівня обслуговування в різних сферах, від інтелектуа-
льного, вікового, статевого, освітнього рівня самих респондентів. Ці взаємо-
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пов’язані фактори і визначатимуть в подальшому довіряти чи не довіряти дер-
жаві загалом. 
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МІЖНАРОДНА ТОРГІВЛЯ ЯК ЗАСІБ ДОСЯГНЕННЯ 

 ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ 
Міжнародна торгівля – основна форма міжнародних економічних відно-

син. На сучасному етапі жодна з країн не може успішно розвиватися без нала-
годження зовнішньоекономічних зв’язків. Рівень розвитку економіки певної 
країни тісно пов’язаний з рівнем розвитку її зовнішньої торгівлі. Україні необ-
хідно використати міжнародну торгівлю, як основний засіб впливу на розвиток 
національної економіки. 

Вивчення багатогранності міжнародної торгівлі, аналіз її основних на-
прямків та шляхів розвитку відображені в науковій закордонній і вітчизняній 
літературі досить широко. Серед авторів відомих робіт з даної проблематики 
можна назвати І.П. Герчикову, А.В. Данильцева, І.І. Дахно, Ю.П. Козака, Ю.В. 
Макогона, В.І.Фомічева, Г.М. Циганову. 

Міжнародна торгівля – це комерційна діяльність, що перетинає націона-
льні кордони. Вона включає переміщення майна, товарів, послуг, капіталу чи 
персоналу. Основними характеристиками міжнародної торгівлі є: загальний об-
сяг (товарообіг), товарна і географічна структура [1]. 

Товарна структура світової торгівлі змінюється під впливом НТП, поглиб-
лення міжнародного розподілу праці. Найбільше значення в світовій торгівлі має: 

- продукція оброблювальної промисловості (75% світового товарообігу, 
майже половина цього показника припадає на технічно складні товари і машини); 

- продовольчі товари (8% світового товарообігу); 
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- сировина і паливо (12% світового товарообігу), проте темпи зростання 
торгівлі сировиною помітно відстають від загальних темпів зростання світової 
торгівлі. Таке відставання обумовлюється виробленням замінників сировини, 
більш економічним його використанням, поглибленням його переробки; 

- однією зі сфер міжнародної торгівлі, що швидко розвивається, є торгі-
вля хімічною продукцією; 

- різко виріс обмін послугами: науково-технічними, виробничими, ко-
мерційними, фінансово-кредитного характеру (з’явився ряд нових послуг, таких 
як: інжиніринг, лізинг, консалтинг, інформаційно-обчислювальні послуги); 

- найшвидшими темпами росте експорт електротехнічного і електро-
нного устаткування, на частку якого припадає більше 25% всього експорту ма-
шино-технічної продукції. 

Отже, відбувається інтелектуалізація світової торгівлі. В експорті проми-
слово розвинутих країн зростає частка високотехнологічної продукції (США, 
Швейцарія та Японія – понад 20%, Німеччина та Франція – близько 15%).  

Основний обсяг міжнародної торгівлі припадає на розвинуті країни. В ці-
лому в 2005р. на індустріально-розвинуті країни припадало близько 62% світо-
вого експорту, на країни, що розвиваються, – 34,7%, на країни з перехідною 
економікою – 3,3% [2, 850-853]. 

Однак, світова економічна криза викликала досить серйозні негативні на-
слідки для міжнародної торгівлі. В світі спостерігається падіння обсягів вироб-
ництва та споживання індивідуальними господарствами, ріст безробіття і масо-
ві звільнення. Україна виявилася особливо уразливою від світової фінансової 
кризи. Падіння попиту на металургійну продукцію більш ніж в 2 рази потягну-
ло за собою падіння ціни. Внаслідок цього значно скоротилася частка експорту 
і відповідно валютних надходжень, відповідно зменшилися обсяги виробницт-
ва. Вагомою причиною кризи в Україні є її інтеграція в світову економіку – 
близько 60% ВВП країни [3, 192-196]. 

Після суттєвого скорочення в 2009 році, світова торгівля в 2010 році де-
монструвала постійне зростання. Так, за підсумками перших трьох кварталів 
2010 року було зафіксовано зростання вартісних обсягів світової торгівлі това-
рами приблизно на 24% в порівнянні з аналогічним періодом 2009 року. Незва-
жаючи на цю позитивну тенденцію, вартісний обсяг світової торгівлі залиша-
ється нижчим його пікового рівня, зафіксованого до початку фінансової кризи. 

Конкурентні виклики, які формуються для міжнародних та великих наці-
ональних компаній в умовах повільного післякризового відновлення, спонука-
ють до посилення прагматизму та «агресивності» корпоративних стратегій. На 
цьому тлі зростатиме вертикальне та горизонтальне співробітництво компаній. 
У деяких галузях, як очікують представники бізнесу, відбудеться поляризація 
між елітним і масовим ринками, зі скороченням простору для середнього сег-
мента. 

Ключовими ринками для України є, як відомо: металургійний та сільсь-
когосподарський. З урахуванням існуючих тенденцій, одним із стратегічних за-
вдань для України є розвиток та посилення зовнішньоекономічної конкуренто-
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спроможності вітчизняної економіки у відповідь на сучасні виклики глобаліза-
ції світової економіки.  

До основних викликів та ризиків, що мають бути враховані у стратегіях 
розвитку гірничо-металургійного комплексу, можна віднести такі: 

- зростання конкуренції з боку країн, які, подібно Україні, переживають 
так званий «Catch-Up period» (від англ. наздоганяти, перехопити, перейняти); 

- посилення тенденцій у світі до консолідації металургійних активів; 
- технологізація виробництва: розробка нових матеріалів, розвиток тех-

нологічної бази, підвищення кваліфікації персоналу тощо. 
У середньостроковій перспективі загальносвітові тенденції розвитку аг-

рарного сектору формуватимуть низку викликів та ризиків, що впливатимуть на 
динаміку аграрного сектору України, а саме: 

- наростання ресурсних дисбалансів у світі; 
- цінова нестабільність, необхідність ефективного державного регулю-

вання ринку аграрної продукції; 
- технологізація аграрного виробництва, збільшення конкуренції між 

країнами, що мають аналогічний Україні, значний аграрний потенціал, знижен-
ня собівартості продовольства в країнах-конкурентах; 

- аграрна політика Уряду 2010 р., що погіршила інвестиційний імідж 
України та послабила конкурентні позиції національних операторів аграрного 
ринку на зарубіжних ринках [4]. 

Беручи до уваги вищесказане необхідно сформувати ефективні орієнтири 
розвитку розглянутих ринків. 

Для гірничо-металургійного комплексу головним завданням має стати за-
повнення внутрішніх ринків збуту, пошук нових та затвердження на вже існую-
чих міжнародних ринках, а також поступова переорієнтація на торгівлю гото-
вою продукцією, яка буде відповідати потребам сучасного суспільства.  

Для аграрного сектору одним із можливих варіантів може стати заохо-
чення українських підприємців до фермерської діяльності шляхом надання суб-
сидій на розвиток продовольчого бізнесу. Необхідно також розширювати сферу 
торгівлі не ресурсами, а вже готовим продовольством.  

Також перспективними галузями для розвитку експортного потенціалу є: 
енергетика, авіабудування, військово-оборонна галузь та ІТ-сфера. 

Так, наприклад, на сьогоднішній день Україна включена в енергетичну 
модель Західної Європи як експортер електроенергії і транзитер газу та нафти. 
Стратегічним завданням має стати збільшення своєї частки на ринку [5]. 

Неоднозначність цього питання полягає в тому, що попри скорочення 
експорту електроенергії в 2008 році на 23% Україна від цього виграла, напов-
нивши внутрішні ринки. Парадокс заключається в тому, що експортні ціни на 
українську електроенергію занадто низькі, це дає можливості Польщі купувати 
та перепродавати українську електроенергію далі на Захід. Збільшення ціни 
можна досягти шляхом продажу електроенергії через аукціони, це зробить зов-
нішній ринок електроенергії для України вигідним [6]. 

Що стосується авіабудівної галузі, то втрата можливостей нарощування 
експорту нових українських літаків відбувається в умовах появи на світовій 
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арені нових моделей регіональних літаків з підвищеною ефективністю, що на-
дає їм додаткові конкурентні переваги. Для нарощування експортного потенці-
алу авіабудівної галузі України потрібно здійснити реалізацію ряду заходів, що 
спрямовані на пропаганду та рекламу вітчизняної авіабудівної галузі. 

Військово-оборонна галузь перебуває зараз в забутому стані, тобто дер-
жавних коштів та державних замовлень не спостерігається, а отже 90% вироб-
лених товарів йде на експорт. Великі поставки військової техніки надходять до 
Африки, Малайзії, Іраку (контракт на 24 млн дол.). Але ці цифри не рятують ві-
тчизняну оборонну галузь від занепаду. На впровадження нових розробок ката-
строфічно не вистачає грошей. Існують великі борги по заробітній платі, так, 
наприклад, «Радіоприлад» (м. Запоріжжя) заборгував своїм робітникам 11 млн 
грн Необхідне державне фінансування та підтримка військово-оборонної галузі 
для наповнення як внутрішніх так і зовнішніх ринків збуту. 

Розвиток ІТ-технологій зараз набуває все більшого розмаху. В Україні іс-
нують кваліфіковані кадри, які здатні виготовляти конкурентоспроможні про-
дукти в сфері ІТ. Для вигоди від зовнішньої торгівлі в сфері ІТ необхідно скон-
центрувати, та спрямувати існуючі ресурси в правильне русло [5]. Намагаючись 
вивести країну з кризи шляхом розвитку міжнародних торгових відносин за 
вказаними вище напрямками, необхідно враховувати політичну нестабільність 
та корумпованість державних структур. Тому треба по-перше дотримуватись 
ідеї розвитку України, а по-друге провадити реформи та новації відкрито, пуб-
лічно, з висвітленням реальних звітів про діяльність в обов’язковому порядку.  
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ОСНОВНІ НАСЛІДКИ ВСТУПУ УКРАЇНИ ДО СВІТОВОЇ  
ОРГАНІЗАЦІЇ ТОРГІВЛІ 

В 2008 році переговорний процес щодо вступу України до Світової орга-
нізації торгівлі (СОТ) було успішно завершено. Той, хто уважно слідкував за 
перипетіями процесу вступу, пам’ятає гострі дискусії щодо перспектив та ви-

кликів для економіки України в цілому та окремих галузей промисловості, сіль-
ського господарства та послуг, що витікають як з умов приєднання до цього без 

перебільшення глобального торговельного інституту, так і з безпосередньої 
участі у його щоденній роботі. Загалом, членство України в СОТ – це не лише 
гарантований доступ українських товарів на світові ринки, а й запобігання не-

обґрунтованому проведенню проти продукції походженням з України розсліду-
вань щодо недобросовісної конкуренції [1, 92-94]. 

Серед основних переваг вступу України до СОТ можна назвати: 
–підвищення можливостей у міжнародній торгівлі товарами та послугами; 
–спрощення ринкового доступу до головних експортних ринків та поси-

лення його безпеки; 
–доступ до механізмів вирішення спорів у торговельних питаннях; 
– участь у встановленні правил, за якими здійснюється переважна частина 

світової торгівлі; 
–зниження вартості продукції і цін на товари та послуги для кінцевого 

споживача у зв’язку зі зниженням торговельних бар’єрів та застосуванням 
принципу недискримінації; 

–збільшення вибору продуктів з більшим спектром якостей; 
– інтенсифікація торгівлі, що збільшує доходи як держави, так і окремих 

суб’єктів господарювання; 
– економічне зростання, що, у свою чергу, приводить до створення нових 

робочих місць; 
–збільшення умов для зростання іноземних інвестицій в економіку України; 
– створення зони вільної торгівлі з Європейським Союзом зі щорічним 

збільшенням обсягів експорту української продукції до ЄС не менше, ніж на 
10% [2]. 

Серед плюсів можна назвати те, що Україна, будучи вже членом цієї ор-
ганізації, може захищатися від безпідставних дискримінаційних обмежень з бо-
ку інших держав, які також входять до складу СОТ, використовуючи загально-
прийняті правила торгівлі. 

Але вступ України до СОТ буде позитивним не для всіх галузей. Підста-
вою для таких висновків стали прогнози міжнародних експертів, відповідно до 
яких вступ до СОТ відразу надасть перевагу виробникам у металургійній галузі 
та хімічній продукції, але інші галузі, сільське господарство та автомобілебуду-
вання, найімовірніше, понесуть втрати. Може виявитися невигідним вступ до 
СОТ і для тих суб’єктів господарювання, діяльність яких зосереджена на внут-
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рішньому ринку. Найбільше програють підприємства, які користуються чис-
ленними пільгами, які передбачені внутрішнім законодавством, але не відповіда-
ють загальноприйнятій міжнародній практиці, зокрема положенням угод COT [3]. 

В цілому добробут населення України зросте, проте це зростання буде 
нерівномірно розподілено між різними соціальними групами населення, як-то 
міське та сільське населення, а також населення, яке живе за межею бідності та 
рештою населення України. Розглянемо 4 категорії домогосподарств: міські не-
бідні, міські бідні, сільські небідні та сільські бідні. Від членства України у 
СОТ найбільше виграють міські домогосподарства: зростання добробуту у се-
редньостроковій перспективі для міських небідних домогосподарств складає 
5,4% понад базову траєкторію розвитку, для міських бідних 5,1%. Водночас, 
для сільських небідних домогосподарств підвищення добробуту буде на більш 
ніж один відсотковий пункт меншим – на 4,0%, тоді як вплив на сільські бідні 
домогосподарства буде найнижчим. Тут збільшення добробуту, за нашими оці-
нками, становитиме 2,3% у середньостроковій перспективі, що вдвічі менше за 
середній показник для України. 

Порівняльний аналіз впливу різних аспектів приєднання до СОТ показує, 
що для небідних домогосподарств ключовим чинником покращення добробуту 
є лібералізація на ринку послуг, що веде до суттєвого зниження їх вартості та, 
відповідно, підвищення доступності.  

Реформа ввізних мит та, відповідно, зниження цін на продукцію харчової 
промисловості, є визначальним для збільшення добробуту бідних домогоспо-
дарств, в першу чергу в містах. Виграш для сільських жителів є вдвічі меншим, 
оскільки зниження цін на продовольчі товари одночасно означає зниження 
прибутковості сільськогосподарського та пов’язаних з ним виробництв, в яких 
вони задіяні [4,  24-25]. 

У цілому приєднання України до СОТ відповідає її стратегічним інтере-
сам. По суті, воно означає кардинальний поворот від практики довільного вста-
новлення та застосування державою правил економічної поведінки до поступо-
вого впровадження правил, визнаних на багатосторонній міжнародній основі. 
Цей крок став вирішальним у процесі становлення цивілізованого ринкового 
господарства в нашій країні, здійснення більш радикальних адміністративної і 
структурної реформ, прискорення інтеграції України у світові та європейські 
економічні й політичні структури.  

Разом з тим слід зазначити, що вигоди від вступу країни до СОТ визна-
чаються, у кінцевому підсумку, відносною конкурентоспроможністю виробле-
них товарів і послуг, яка перебуває в Україні на порівняно невисокому рівні. 
Зниження торгових бар’єрів стимулює зростання зовнішньоторговельного обо-
роту як щодо експорту, так і щодо імпорту [5]. 

Світовий досвід показує, що у сучасному глобалізованому економічному 
просторі держави не спроможні жити ізольовано та домогтися сталого економі-
чного розвитку без участі і ефективного використання переваг міжнародних то-
рговельних відносин. Оскільки переваги міжнародної економічної інтеграції 
очевидні, одним з показників рівня розвитку зовнішньої торгівлі будь-якої дер-
жави є її членство у Світовій організації торгівлі (СОТ) – єдиному інституті, де 



 220 

запроваджено міжнародні правила торгівлі між країнами та створено умови для 
передбачуваності зовнішньоторговельної політики [6]. 
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СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКОГО НАГЛЯДУ В УКРАЇНІ 
Світова фінансова криза справила руйнівний вплив на фінансові установи 

та ринки України. Була підірвана їх платоспроможність i порушена ліквідність. 
За станом на 01.11.2010 р. у 13-ти банках України запроваджено тимчасову ад-
міністрацію, щодо чотирнадцяти банків схвалено рішення про їх ліквідацію. 3 
метою підтримки стабільності банківської системи уряд України у 2009 р. про-
вів рекапіталізацію трьох банків на загальну суму 9.5 млрд грн На даний час за-
гальною проблемою вітчизняних банків є накопичення значних обсягів недію-
чих кредитів [4]. Впродовж 2010р. недіючі кредити в банках становили понад 
100 млрд грн (близько 15% сукупних валових кредитів). У небанківському фі-
нансовому секторі протягом2009 р. зупинено дію 55 ліцензій на проведення ді-
яльності із залучення внесків членів кредитної спілки на депозитні рахунки та 
17 ліцензій на проведення діяльності з надання кредитів.  

У цілому функціонування банківського сектору України характеризується 
фрагментарністю, слабкістю, нестабільністю й уразливістю в умовах несприят-
ливої кон’юнктури зовнішніх фінансових ринків i кризи внутрішньої системи 
фінансово-економічних відносин, неспроможністю банків та ринків протистоя-
ти кризовим явищам. Однією з причин цього є стан системи регулювання i на-
гляду в Україні [4]. Несвоєчасне (неоперативне) застосування заходів впливу з 
боку органів регулювання та нагляду, в свою чергу, лише поглиблювало про-
блеми банківських установ.  

Під час кризи НБУ не зміг своєчасно впровадити порядок рефінансування 
банків, оскільки статтею 86 ЗУ «Про Державний бюджет України на 2009 piк» 
визначалося, що рефінансування банків здійснюється у порядку, затвердженому 
Національним банком разом з Кабінетом Miніcтрів України. Це загострило 
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проблему захисту прав споживачів. Протягом жовтня – грудня 2008р. загальний 
відплив коштів з банківського сектору становив понад 45 млрд грн Це негатив-
но позначилося на piвні ліквідності банків, а отже, поставило під загрозу своє-
часне та повне виконання банками своїх зобов’язань. Органи регулювання та 
нагляду не можуть контролювати й активно впливати на процес прийняття за-
конодавчих актів з питань регулювання фінансових установ. 

Слід зауважити, що в Україні досі не використовуються єдині принципи 
(підходи) щодо нагляду за фінансовими установами. Так, на сьогодні нормати-
ви щодо діяльності банків є значно вищими, ніж для кредитних спілок (зокрема 
вимоги до капіталу). Відповідно до статті 31 ЗУ «Про банки i банківську діяль-
ність» мінімальний розмір статутного капіталу на момент реєстрації банку має 
бути не меншим 10 млн євро. Капітал кредитних спілок повинен бути не мен-
шим, ніж 10% від суми загальних зобов’язань, що становить у середньому по 
Україні близько 250 тис. грн. Це зумовлює перехід фінансового бізнесу із бан-
ківського сектору до сектору кредитних спілок, для яких установлено менш 
жорсткі норми регулювання, що дає їм змогу брати на себе більші ризики, 
спричиняючи таким чином їх нестабільність. 

Сьогодні в Україні загострилася полеміка щодо виконавця функцій бан-
ківського нагляду та регулювання. Яка інституція, має їх здійснювати – центра-
льний банк (як сьогодні) чи окремий універсальний фінансовий регулятор? Як 
відомо, неможливо підтримувати макроекономічну стабільність, якщо фінансо-
ва система незбалансована. Водночас неможливо забезпечувати стабільність 
фінансової системи в умовах високої та нестабільної інфляції i волатильності 
цін на активи та нерухомість [3]. 

Аналіз світової практики трансформації структури керівних інституцій, 
які відповідають за монетарну політику та регулювання банківської системи, 
засвідчує, що питання про надання функцій забезпечення фінансової стабільно-
сті (центральному банку чи окремому від нього фінансовому регулятору) зали-
шається дискусійним. У цьому контексті визначилися дві основні тенденції. 
Перша – це консолідація регулювання та нагляду за банківською системою, ри-
нками цінних пaпepiв, небанківських фінансових установ i страхового бізнесу в 
єдиному регулятивному центрі, відокремленому від центрального банку. Єди-
ною функцією центрального банку при цьому залишається проведення монета-
рної політики для забезпечення цінової стабільності. Як приклад можна навести 
організацію органів регулювання, що обрали таку систему, зокрема в Англії, 
Польщі та Китаї. 

Друга тенденція полягає у протилежному – це консолідація функцій за-
безпечення цінової та фінансової стабільності в центральному банку. У цьому 
випадку цінова стабільність забезпечується діями та інструментами монетарної 
політики, а фінансова – більшою мірою досягається шляхом забезпечення ста-
більності банківської системи завдяки використанню механізмів пруденційного 
нагляду та регулювання, оскільки ключову роль у фінансовій системі у перева-
жній більшості країн, як правило, відіграють банки. Такої практики продовжує 
дотримуватися більшість держав. Передусім це стосується країн із новими еко-
номіками, де частка банків у загальній фінансовій системі продовжує залиша-
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тися домінуючою. До таких країн належать Бразилія, Індія, Ізраїль, Чехія, Ру-
мунія, Росія, Україна та інші [5]. 

Основним вагомим аргументом за створення єдиного, окремого від цент-
рального банку регулятора в Україні є, безумовно, дедалі інтенсивніший розви-
ток інституцій фінансових посередників, відмінних від банків: інвестиційних, 
взаємних фондів, страхових компаній, кредитних спілок тощо.  
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СУЧАСНІ АСПЕКТИ ФІНАНСУВАННЯ МАЛОГО  
БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ 

Невід’ємною складовою світової ринкової господарської системи є мале 
підприємництво. В економічній науці давно вже стали аксіоматичними поняття 
що, по-перше, малий бізнес відіграє найважливішу роль при вирішенні задач 
економічного та соціального розвитку держави, а, по-друге, формування куль-
тури підприємництва життєво необхідне для економічного росту і конкуренто-
спроможності, і, по-третє, що активна державна підтримка розбудови малого 
бізнесу в майбутньому забезпечує створення більшої чисельності робочих 
місць, збільшує базу оподаткування і ріст національного доходу [1, 61]. 

В Україні малий бізнес як самостійне соціально-економічне явище розви-
вається в складних умовах перехідної економіки і стикається з безліччю про-
блем. Малі та середні підприємства створюються, мають певну підтримку, але 
конкурентоспроможного підприємницького типу господарювання в малому бі-
знесі ще не створено [2, 103]. 

Оцінюючи проблеми, що перешкоджають розвитку малого бізнесу в 
Україні потрібно відзначити, що основною з них є недостатність фінансування. 
Ця проблема є актуальною не тільки в Україні, а й у решті країн світу, зокрема 
й в економічно розвинених. Для її розв’язання держави забезпечують сприятли-
ві законодавчі умови щодо створення відповідної фінансової інфраструктури. 
На жаль, в Україні рівень її розвитку є невисоким. Це стосується як організа-
ційного, так і функціонального аспектів її роботи. Ці фактори зумовлюють ак-
туальність дослідження питання розвитку системи фінансування розвитку ма-
лого бізнесу в країні. 



 223 

Актуальність даної теми, в першу чергу, визначена об’єктивно важливою 
роллю малого підприємництва у сучасній соціально-орієнтованій ринковій еко-
номіці, перехід до якої є головним вектором реформ в Україні. Саме малі під-
приємства забезпечують розвиток економічної системи країни та наближають її 
до споживачів. Лише вони виконують найважливішу роль у державі – надають 
громадянам країни робочі місця, створюють реальні джерела їх доходів, забез-
печують виробництво товарів, виконання робіт і надання послуг для населення 
за доступними цінами та збільшують дохідну частину бюджетів різних рівнів. 

Для фінансової підтримки малого підприємництва в Україні функціону-
ють: 176 банків і 1369 їхніх філій; 1740 небанківських фінансово-кредитних 
установ, у тому числі 1441 кредитна спілка [3, 51]. 

За даними опитування проведеного Міжнародною фінансовою корпораці-
єю, на думку підприємців, головними факторами активізації та розвитку діяль-
ності малого бізнесу в Україні є [4, 116]: високі ставки податку – на думку 83% 
опитаних; велика кількість податків – 68%; низький попит на продукцію – 46%. 
часті зміни у формах звітності – 39%; велика кількість ліцензованих видів дія-
льності – 38%; перевірки державними органами – 38%; 

складність отримання кредиту – 36%. 
Як видно з результатів опитування основні проблеми, що перешкоджають 

розвитку малого бізнесу в Україні носять фінансовий характер, які умовно вар-
то розподілити на дві групи: фіскальні та фінансово-кредитні. Фіскальні про-
блеми пов’язані із податковим навантаженням, які несуть суб’єкти підприєм-
ництва. Фінансово-кредитні стосуються залучення зовнішніх фінансових ре-
сурсів для розвитку бізнесу. Розв’язання цих проблем є принципово важливими 
для подальшого розвитку вітчизняного бізнесу. 

Так, узагальнюючи світовий досвід можна виділити такі основні джерела 
фінансування малого та бізнесу: самофінансування – використання прибутку; 
кредити комерційних банків (фінансово-кредитний ринок); державне фінансу-
вання – у формі державної підтримки та грантів; ресурси міжнародних фондів 
та організацій; інвестування (фондовий ринок); ресурси приватних осіб. 

За статистичними викладками перше з перелічених джерел в Україні є 
основним при фінансуванні малих підприємств. За рахунок власних коштів 
суб’єктів підприємництва фінансується до 65% їх витрат на розвиток. Однак, 
світовий досвід та сучасний стан ефективності функціонування підприємств 
малого бізнесу в Україні свідчать, що використовуючи лише його неможливо 
досягти високих темпів розвитку. 

Доволі привабливим виглядає залучення фінансових ресурсів суб’єктами 
малого бізнесу на фінансово-кредитному ринку. Однак інфраструктура фінан-
сово-кредитного ринку в Україні все ж не зовсім розвинена: фактично відсутні 
такі інституційні інвестори як венчурні фонди та інвестиційні компанії, майже 
не функціонують компанії з управління активами. Єдиним реальним джерелом 
залучення коштів у таких умовах залишається банківська система [4, 116]. 

Банківські установи не зацікавлені у видачі довгострокових ризикованих 
позик, адже малий бізнес не володіє потрібним забезпеченням та початковим 
капіталом (банки не видаватимуть позик під інвестиції без участі кредитора у 
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проекті своїми коштами на рівні меншому за 40 – 50%), окрім того процес 
отримання позики вимагає доволі суттєвих додаткових витрат для позичальни-
ка при оформленні документів. Для банків у сучасних умовах вигідніше креди-
тувати споживчі та іпотечні потреби фізичних осіб. Ризик неповернення у цій 
сфері нижчий, а доходи – вищі. 

Потенційним джерелом отримання коштів для розвитку малого бізнесу є 
ресурси кредитних спілок. Привабливими тут є швидкість та низькі вимоги до 
забезпеченості позик (або їх відсутність). Проблемами у цій сфері є: дорожнеча 
цих позик (25-30% річних), обмеженість ресурсної бази кредитних спілок та те-
рміну користування коштами (до одного року). Як висновок, ці ресурси не мо-
жуть задовольнити потреби розвитку малого бізнесу. 

Кілька українських кредитних спілок все ще кредитують малий бізнес. 
Позички в таких установах зазвичай невеликі (10-20 тис. грн) і видаються зде-
більшого приватним підприємцям. Ставки в кредитних спілках вищі за банків-
ські: наприклад, КС «Народний кредит» видає гроші під 47,6% річних. Щоб 
отримати позику в кредитній спілці, бізнесмену необхідно привести в КС пору-
чителів і надати ліквідну заставу. Без застав і поручителів спілки надають при-
ватним підприємцям щонайбільше 5 тис. грн. 

Зважаючи на важливість розвитку малого бізнесу для економіки країни, 
важливу роль у процесі його фінансування має відігравати держава. Комплекс 
державних фінансових механізмів підтримки малого бізнесу складається з: ви-
користання гарантійних фондів кредитування малих підприємств; пільгового 
кредитування та часткову компенсацію відсоткових ставок по кредитах; забез-
печення спрощених режимів оподаткування та податкових пільг; надання обла-
днання в лізинг; сприяння розвитку венчурного бізнесу; підтримки утворення 
кредитних союзів для малих підприємств; 

На необхідності посилення ролі банківської системи в розвитку малого та 
середнього бізнесу в державі було наголошено Президентом України у Послан-
ні до Верховної Ради «Європейський вибір. Концептуальні засади стратегії 
економічного та соціального розвитку України на 2002-2011 роки». 

За даними Держфінпідприємництва за перші дев’ять місяців 2010 року в 
порівнянні з тим же періодом попереднього року обсяг кредитних ресурсів, що 
спрямувався у сектор малого підприємництва, значно скоротився (майже у 
20 разів). Значно зменшився рівень мікрокредитування міжнародними органі-
заціями, а також активність кредитних спілок. Патерналізм держави відносно 
малого підприємництва, який характеризується фінансовою підтримкою, де-
монструє свою неспроможність через недостатність обсягів фінансування за-
планованих заходів в програмних документах. Розглянемо фінансування Наці-
ональної програми сприяння розвитку малого підприємництва в Україні на 
протязі дев’яти років. 

Таблиця 1 – Фінансування Національної програми сприяння розвитку ма-
лого підприємництва в Україні (тис. грн) [5, 104]. 
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Показники 2003 р. 2004 р. 2005 р. 2006 р. 2007 р. 2008 р. 2009 р. 
Згідно Закону 
України «Про 
Державний бю-
джет України» 52000 11819 21800 1800 1800 2000 400 
Фактично виділе-
ні кошти 10009 18772 1796 1796 1796 2000 400 

 
Як видно з таблиці, з кожним наступним роком спостерігається зменшен-

ня суми коштів у Державному бюджеті України, які спрямовуються на підтри-
мку малого бізнесу в Україні. У 2003 році держава виділила 52000 тис. грн на 
фінансову підтримку малого підприємництва, а у 2009 році фінансова допомога 
значно зменшилась і вже становила 400 тис. грн, що є негативним фактором для 
розвитку і ефективного функціонування малого бізнесу в Україні. Оцінюючи 
державне фінансування малого бізнесу, можна стверджувати про фактичну йо-
го відсутність. 

Європейський банк реконструкції та розвитку є найбільшим фінансовим 
інвестором в Україні. Станом на 1 січня 2010 ЄБРР відкрив фінансування на 4,8 
млн євро для 194 проектів. 

Ще одним великим інвестором у розвиток малого підприємництва в 
Україні є Європейський інвестиційний банк (ЄІБ), який у березні 2010 року 
оголосив про надання Україні кредиту в обсязі 100 млн євро. Гроші підуть на 
розвиток малих та середніх підприємств. 

Розв’язання проблем у сфері фінансування малого бізнесу в Україні по-
требує розробки та реалізації комплексу заходів. Він має включати: сприяння 
розвитку фондовому ринку; удосконалення інфраструктури фінансово-
кредитного ринку; розвиток венчурного бізнесу; посилення співпраці з міжна-
родними організаціями та фондами, що стимулюють розвиток малого та серед-
нього бізнесу як з боку банківських установ так і державних регулюючих орга-
нів; збільшення суми коштів передбачених у державному бюджеті на компен-
сацію відсотків сплачених малими підприємствами банкам за кредитами, отри-
маними на інвестиційну діяльність. 

Сучасний стан розвитку джерел фінансування розвитку малого бізнесу в 
Україні не дає змоги активно розвиватись малим підприємствам. Основними 
причинами цьому є нерозвиненість фондового ринку, інфраструктури фінансо-
во-кредитного ринку та цілеспрямованої державної регуляторної політики. 

Одним із стратегічних напрямів в організації успішного малого бізнесу в 
нашій країні має бути дієва підтримка з боку держави та великих компаній, по-
шук нових методів фінансування малих підприємств і створення орієнтованої 
на них фінансової інфраструктури. 

Література 
1. Майсюра О. М. Сутність та проблеми розвитку малого підприємства в 

економіці України / О. М. Майсюра // Економіка та держава. – 2010. – №2. – С. 



 226 

61 – 63 
2. Кириченко О. А. Стратегія розвитку малого та середнього бізнесу в Укра-

їні / О. А. Кириченко, К. Г. Ваганов // Актуальні проблеми економіки. – 2008. – 
№1. – С. 103 – 118 

3. Збарський В. К. Тенденції розвитку малого підприємництва / 
В. К. Збарський // Економіка АПК – 2009. – № 8. – С. 50 – 53. 

4. Другов О. О. Аналіз джерел фінансування розвитку малого та середнього 
бізнесу в Україні / О. О. Другов // Стратегічні пріоритети – 2008. -– № 4. – 
С. 115 – 120. 

5. Богун К. В. Удосконалення фінансової інфраструктури малого підприєм-
ництва в межах державно – приватного партнерства / К. В. Богун // Вісник Кри-
ворізького економічного інституту КНЕУ – 2010. – № 3. – С. 104 – 108. 

 
Новіков Дмитро 

студент 3 курсу економічного фак-ту ЗНУ 
Наук. кер.: к.е.н., доцент Бугай А.В. 

 
НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК ТА ПРОБЛЕМИ ГРОШОВОЇ  

СИСТЕМИ УКРАЇНИ 
Грошова система – це форма організації грошового обороту в країні, 

установлена загальнодержавними законами [2]. 
Грошові системи тісно пов’язані з усіма сферами економічного та соціа-

льного життя суспільства. Розбалансованість грошових систем гостро відчува-
ється в соціальній сфері. 

Ефективне державне регулювання грошових систем можливе лише в кон-
тексті забезпечення макроекономічної стабільності та стабільності грошей. 
Ступінь і масштаби державного регулювання грошових систем впливають на 
рівень розвитку економік та товарно-грошових відносин. В ході історичного 
розвитку, грошові системи є об’єктом постійного державного регулювання та 
контролю. Увага до грошових систем обґрунтована їх значимістю для повно-
цінного виконання державою належних їй функцій. Криза грошової системи є 
причиною або результатом політико-економічної дестабілізації в державі. Тому 
ефективне регулювання грошових систем безпосередньо пов’язане з забезпе-
ченням виконання грішми належних їм функцій. 

Очолює і проводить державне регулювання грошових систем Національ-
ний банк України, діяльність якого регулює Закон України від 20 березня 1992 
р. «Про банки і банківську діяльність». НБУ проводить єдину державну політи-
ку зі створення та зміцнення національної грошової системи, у сфері грошового 
обігу, кредиту, валютного регулювання, регулює банківську систему, визначає 
її можливості зі створення банківських грошей, кредитування, ліквідності та 
ризикованості банківських операцій. Основним завданням НБУ є створення ме-
ханізмів грошово-кредитного регулювання, спроможного забезпечити стабіль-
ність національної грошової одиниці [1]. 

Однією з основних функцій центральних банків у сучасних ринкових 
економіках є регулятивна функція з визначення параметрів грошових систем. 
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Центральні банки здійснюють регулятивну функцію не безпосередньо, а опосе-
редковано, використовуючи можливості грошово-кредитної політики. Грошо-
во-кредитна політика є основою для регулювання грошових систем і створення 
механізму впливу на стан функціонування національної економіки. 

 Основні засади грошово-кредитної політики 2010 року враховували тен-
денції розвитку вітчизняної економіки та грошово-кредитної сфери, передбачи-
ла комплекс змінних індикаторів фінансової сфери та систему заходів монетар-
ної політики, спрямованих на забезпечення стабільності національної грошової 
одиниці, сприяння відновленню економіки та стійкості банківської системи. 

У 2010 році макроекономічні умови здійснення грошово-кредитної полі-
тики знаходилися під впливом загальносвітових тенденцій, пов’язаних із нас-
лідками фінансової кризи 2008 – 2009 рр.  

Падіння ВВП становило у І кварталі 2009 р. 20,3%, у ІІ кварталі – 18%, 
промислове виробництво за сім місяців скоротилося на 30,4%, експорт зменши-
вся на 48,5%. Рівень безробіття на кінець липня становив 2,2%. Чистий притік 
зовнішніх інвестицій до України за сім місяців скоротився у 2,9 раза, а приплив 
іноземних запозичень за кредитами та облігаціями, який спостерігався у мину-
лому році (10,2 млрд дол.), змінився на їх чистий відплив у поточному (- 4,5 
млрд дол.). Перевищення бюджетних видатків над отриманими доходами за пе-
рше півріччя зросло до 9,6 млрд гривень. Інфляція залишалая на високому рівні 
– за сім місяців індекс споживчих цін зріс на 8,5% [3]. 

У 2009 році заходи грошово-кредитної політики з початку року були 
спрямовані на стримування значних коливань валютного курсу та збалансуван-
ня валютного ринку, забезпечення економіки платіжними засобами, стимулю-
вали відновлення процесів кредитування, а також запровадженням пруденцій-
них заходів щодо підвищення надійності функціонування банківської системи. 

За оцінками міжнародних фінансових інститутів світова економіка 2010 
року увійшла до стадії помірного зростання, що було пов’язане з результатами 
антикризової політики економічно розвинених країн, посилення державного 
втручання та контролю.  

Такі умови створили для України умови поступової стабілізації грошової 
системи. Реальний ВВП за 2010 рік зріс на 4,2%, обсяг промислової продукції 
збільшився на 9,7%, експорт товарів та послуг зріс 27,9%, імпорт товарів та по-
слуг зріс на 30,8%. Прямі інвестиції склали 4655,0 млн дол. США у 2009 4436,6 
млн дол. США [4]. 

Зростання стало можливим завдяки Національному банку України який в 
межах наявних повноважень вживав заходи щодо забезпечення стабільності 
грошової системи, її розвитку та стійкості до впливу внутрішніх і зовнішніх 
шоків. Активно використовував надані законодавством повноваження щодо ре-
гулювання експорту та імпорту капіталу з метою зниження валютних ризиків, 
які беруть на себе суб’єкти господарювання та держава в цілому. 

Очікується, що зростання реального ВВП у 2011 році становитиме 4,5%. 
Основними характеристиками відновлювальних процесів в економіці кра-

їни і стабілізації грошової системи у 2011 році мають стати: збільшення попиту 
на гроші; зростання обсягів виробництва товарів та послуг, що формуватимуть 
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пропозицію на внутрішньому ринку; покращання фінансового стану підпри-
ємств; зростання інноваційної складової; підвищення ділової активності насе-
лення; активізація кредитування банківською системою реального сектору еко-
номіки; проведення в бюджетній сфері політики, спрямованої на підтримання 
реального сектору економіки на фоні виважених дій щодо підвищення соціаль-
них стандартів; посилення позитивної ролі держави в управлінні економічними 
процесами. 

Сильна зовнішня залежність та структурна вразливість економіки Украї-
ни від зовнішніх чинників може відновити дестабілізацію грошової системи. 
Особливу небезпеку становитимуть: високий рівень боргових зобов’язань на 
всіх сегментах ринку, в тому числі і державних зобов’язань; недостатній обсяг 
інвестицій; втрата окремих позицій вітчизняного експорту; більш жорсткі умо-
ви отримання зовнішніх кредитів. 

У 2011 році прогнозується курсові коливання основних світових валют. 
За цих умов Україні необхідно підтримувати міжнародні резерви на рівні, до-
статньому для нейтралізації небажаних змін у зовнішній кон’юнктурі. Водночас 
Національний банк повинен продовжувати диверсифікацію їх валютної струк-
тури, що сприятиме нарощуванню стабілізаційного потенціалу міжнародних 
резервів.  

Одним з головних акцентів у грошово-кредитній політиці України у 2011 
році повинне бути сприяння відновленню інвестиційного зростання, яке є не-
можливим без активної участі банків у кредитуванні капітальних вкладень 
суб’єктів господарювання, що потребує вжиття заходів в напрямку концентра-
ції банківського капіталу, в тому числі шляхом прийняття відповідних законо-
давчих рішень.  

Стимулювання процесів кредитування реального сектору економіки по-
винне відбуватися за рахунок здійснення процентної політики, виважених захо-
дів щодо управління поточним рівнем ліквідності, створення інструментів, які 
дозволятимуть трансформувати кошти в іноземній валюті, залучені банками, в 
довгострокові ресурси в національній валюті, а також застосування спільних 
дій з Урядом стосовно підвищення надійності інвестиційних проектів, підви-
щення гарантій та зниження ризиків кредитування.  

Відновити стійкий кредитний процес у реальному секторі неможливо 
лише монетарними методами, тому діяльність Уряду у зазначеному напрямку 
має концентруватися на проведенні інституційних та структурних реформ, 
спрямованих на сприяння детінізації економіки, розвиток внутрішнього ринку, 
малого та середнього бізнесу. 

Таким чином, для стабілізації грошової системи Національний банк по-
винен використовувати наявні інституційні механізми та операційні важелі, за-
безпечуючи послідовність і прозорість політики, органічно поєднуючи незале-
жність у виконанні головної конституційної функції з узгодженістю своїх дій з 
макроекономічними та фінансовими заходами інших органів влади. 
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ОСОБЛИВОСТІ МОДЕЛЮВАННЯ КРЕДИТУВАННЯ 
ПІДПРИЄМСТВ СФЕРИ ПОСЛУГ 

Стабільність розвитку банківської системи – одна з передумов ефектив-
ного функціонування всіх суб’єктів ринкової економіки. Сьогодні за умов кри-
зи банки повинні швидко реагувати на потреби клієнтів і залучати їх. Це й обу-
мовлює підвищену увагу до визначення основних методів управління кредит-
ним ризиком. Провідне місце, насамперед, посідає питання оцінки та ефектив-
ності управління кредитним ризиком. У підсумку це й зумовлює необхідність 
розгляду різних складових аналізу загального процесу моделювання кредитно-
го ризику банку. 

В даний час сфера послуг є однією з найперспективніших, швидко зрос-
таючих галузей економіки. Вона охоплює широке поле діяльності: від торгівлі і 
транспорту до фінансування, страхування і посередництва самого різного роду.  

На даному етапі не існує універсальної моделі яка б підходила для оцінки 
кредитоспроможності сфери послуг. Але для покращення розвитку економіки 
діяльності банків потрібно розробити таку модель. Зараз ще не існує такої не-
обхідності в модернізації старих моделей, але пройде декілька років і кожен 
банк буде потребувати змін. Тому банки вже зараз повинні задуматись над роз-
робкою нових моделей оцінки кредитоспроможності підприємств сфери послуг. 

Дослідженню питань сутності кредитного ризику, основних причин ви-
никнення і методів управління ним присвячені праці В.Вітлінського, 
М.Вознюка, А.Заруби, Р.Коцовської, О.Лаврушина, А.Мороза, Н.Москаленка, 
С.Наконечного, В.Ричаківської, М.Савлука, Г.Табачука, О.Ястремського та ін. 
[1]. Значна кількість робіт вітчизняних економістів спрямована на аналіз зага-
льних класичних методів управління кредитним ризиком, не враховуючи су-
часного стану національної банківської системи та економічного розвитку дер-
жави. На сьогоднішній день проблема управління кредитними ризиками бан-
ківської діяльності недостатньо розроблена та потребує глибшого наукового 
вивчення.  
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Одним з найбільш важливих завдань є оцінка та аналіз кредитного ризику 
підприємства, порівняння визначення кредитного ризику звичайних підпри-
ємств та підприємств сфери послуг.  

Сфера послуг має важливе значення для розвитку національної економі-
ки, що визначає необхідність побудови системи понять, дослідження закономі-
рностей її розвитку. Особлива роль у цій сфері належить фінансовим посеред-
никам, які найбільш ефективним чином обслуговують рух фінансових активів. 
Тому доцільно розглянути кредитування підприємств сфери послуг. 

Надзвичайно важливим завданням кредитування є досягнення фінансової 
і макроекономічної стабільності, регулювання ліквідності банківської системи. 
Це завдання є важливим не тільки для банків, а й для держави, підприємств та 
населення. Тому кожен банк повинен підходити дуже обережно до оцінки кре-
дитоспроможності клієнтів. 

Кредитний ризик являє собою ризик невиконання кредитних зобов’язань 
перед кредитною організацією третьою стороною. Небезпека виникнення цього 
виду ризику існує при проведенні позичкових та інших прирівняних до них 
операцій, які відображаються на балансі, а також можуть носити позабалансо-
вий характер. Особливо якщо це підприємство сфери послуг, то для визначення 
кредитного ризику треба враховувати особливості сфери послуг.  

В порівнянні з ринком товарів, ринок послуг характеризується наступни-
ми рисами: 

– наявністю істотних галузевих відмінностей у виконанні ринкових від-
ношень (наприклад, у сфері матеріального виробництва: підприємство закупляє 
продукцію і розвиває виробництво, тут на 100% використовуються ринкові від-
носини, тоді як у сфері послуг, наприклад, галузь освіти, існують платні і без-
коштовні форми навчання); 

– на ринку послуг збільшення об’єму платних послуг здійснюється як за 
рахунок власне збільшення виробництва послуг, так і за рахунок трансформації 
безкоштовних послуг в платні;  

– високий ступінь диференціації виробництва послуг, викликаний індиві-
дуалізацією попиту; 

– пропозиція і попит більш еластичні, внаслідок неможливості зберігання 
і транспортування послуг; 

– послуга не існує до її надання. Це робить неможливим порівняння і оці-
нку послуг до їх отримання. Порівнювати можна тільки очікувані вигоди і оде-
ржані;  

– на відміну від товарів, послуги проводяться і споживаються в основно-
му одночасно, не підлягають зберіганню. Це породжує проблему регулювання 
попиту і пропозиції послуг;  

– послуги часто протиставляються продукції, хоча і в промисловості збі-
льшується роль обслуговування, яке може включати ремонт устаткування, піс-
ля продажне обслуговування і інші послуги, пов’язані з продажем товарів; 

– сфера послуг звичайно більше захищається державою від іноземної 
конкуренції, ніж сфера матеріального виробництва. Більш того в багатьох краї-
нах транспорт і зв’язок, фінансові і страхові послуги, наука, освіта, охорона 
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здоров’я, комунальні послуги традиційно знаходяться в повній або частковій 
власності держави або ж строго контролюються і регламентуються державою. 

Для оцінки кредитоспроможності позичальника використовується три ос-
новних показники [3]: коефіцієнт ліквідності; коефіцієнт покриття балансу; по-
казник забезпеченості власними засобами. 

Для підприємств сфери послуг ці показники не є досконалими і потребу-
ють додаткового аналізу та врахування особливостей сфери послуг. Правиль-
ний вибір математичних методів є базовою ланкою в побудові ефективної і на-
дійної системи оцінки кредитних ризиків. Класифікація методів управління 
кредитними ризиками наведена в рис. 1 [3]. 

Кредитний ризик – одна з найбільш серйозних проблем, з якими вступає в 
відносини комерційний банк. Головна небезпека полягає в тому, що він автома-
тично породжує інші види банківського ризику: ризик ліквідності і ризик банк-
рутства, і це призводить до розуміння того, що проблема управління кредитним 
ризиком має виключно важливе значення. Питання полягає у вмінні керувати 
ризиком, оскільки уникнути його неможливо: без ризику немає підприємницт-
ва. Головними завданнями, вирішуваними при управлінні ризиками, є: 

- розпізнавання можливих ситуацій виникнення ризику; 
- оцінка масштабів передбачуваних збитків; 
- пошук способів попередження або відшкодування ризику [2]. 

 
Рис. 1 – Схема класифікації методів управління кредитним ризиком 
Причини виникнення економічного ризику для підприємств наведені на рис. 

2 [1]. 
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Рис. 2 – Класифікація причин виникнення економічного ризику 
Головною причиною виникнення ризику підприємств сфери послуг є не-

визначеність поведінки клієнта банку і тих оточуючих умов, у яких відбуваєть-
ся процес кредитування. Якщо для звичайного підприємства існують методики 
та класифікації кредитного ризику, то для сфери послуг дуже важко визначити, 
так як надання послуг різноманітне. До показників специфічних для сфери по-
слуг можна віднести: сезонність попиту, можливість перекредитування, основні 
фонди та можливість надання кредиту. 

Всебічне врахування специфіки сфери послуг зменшить рівень кредитних 
ризиків, значною мірою сприятиме підвищенню ефективності кредитних опе-
рацій, допоможе гідно виходити із кризових ситуацій у банківській діяльності, 
обумовлюватиме стабільність функціонування банківських установ та розвиток 
підприємств сфери послуг. 
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«ВІДТІК МІЗКІВ»: СУТЬ, ФАКТОРИ ТА НАСЛІДКИ ДЛЯ УКРАЇНИ 
Відтік мізків – це прояв конкуренції на міжнародному ринку інтелектуа-

льної праці. Історією доведено,що розвиток науки – справа не з дешевих,тому 
державам вигідніше переманити «інтелект» до себе,ніж фінансувати розвиток 
своєї науки. Завдяки цьому держава уникає конкуренції на ринку інтелектуаль-
ної праці,забезпечуючи собі лідируючі позиції. Але цей процес є природній. 
Міграція як явище характерне для всіх періодів розвитку людства. 

Поширенню цього явища сприяли такі фактори як: відмінності життєвого 
рівня населення, економічне становище країни,високий рівень безробіт-
тя,низька заробітна плата,особливо в період кризи та багато інших. 

Трудова міграція як правило здійснюється до ЄС, Росії, США є однією з 
найбільших проблем України сьогодення. За різними оцінками 3-7 млн українців 
перебувають на заробітках та навчанні за кордоном [1]. Близько 5-8 млрд доларів 
надійшло в Україну за 2010 р. від українських мігрантів з-за кордону,що фактично 
дорівнює обсягу прямих іноземних інвестицій в Україну за 2010 р. [2]. 

Російсько-американський вчений, видатний фізик, О.Абрикосов, відпові-
даючи на запитання,чому він мігрував до США зазначив: «Спочатку я мав на-
дію,що російська наука відродиться. Але з іншого боку для цього потрібен час,а 
у мене його немає,саме тому я вирішив знайти те місце де вона потрібна і має 
можливість розвиватися саме зараз» [3]. Це стосується також української нау-
ки,і випадок не поодинокий. 

Згідно опублікованого в газеті «Таймс» рейтингу світових вишків, перші 
лідируючі сходинки займають Гарвардський, Кембріджський, Оксфордський 
університети. Здебільшого розташовані в таких країнах як : Велика Британія, 
США, Японія, Китай, Австралія та Канада [4]. Але Україна в тих рядах поміче-
ною не була,що є дуже суттєвим показником як чинника для міграції наших 
вчених за кордон. Із запровадженням зовнішнього незалежного оцінювання та 
Болонської системи в Україні кількість прийнятих студентів до вузів як і 1-2 
так і 3-4 рівня акредитації суттєво зменшилась.  

Якщо у 2006 р цифри становили 151,2 та 507,7 тис студентів,2010 – 129,1 
та 392,0 відповідно [9]. Відсоткова кількість українців,що мають вищу освіту 
становить жінки (35%),чоловіки (40%).В свою чергу, європейські країни потер-
пають від того,що в гонитві за високою заробітною платою їх вчені емігрують 
до США. Вони мають наміри компенсувати ці втрати за рахунок відбору в ме-
жах болонського процесу кращих викладачів та студентів з наших країн. 

Тема інтелектуальної міграції набула особливого поширення в постра-
дянському просторі і в Україні зокрема в 90-х рр.,коли значно зросли емігра-
ційні процеси. Еміграційні настрої поширились і серед науковців зі вченим 
ступенем. Хоча українськими статистичними відомствами ведеться облік кан-
дидатів наук,які емігрували,але вони на наш погляд,не зовсім достовірно відо-
бражають реальну ситуацію. За статистичними даними з часів здобуття незале-
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жності України близько 700 докторів наук,1200 вітчизняних кандидатів змінили 
країну проживання. Найбільша кількість докторів наук,які виїхали за кордон 
зафіксована у 1994 р,коли спостерігався пік загальних еміграційних процесів. 
Тренд, що наведений нижче, чітко фіксує зниження рівня міграції у другій по-
ловині 90-х років.(див. рис. 1, 2). 

 

 
За останнє десятиріччя кількість виїздів наукових працівників за межі 

України з метою стажування,навчання,підвищення кваліфікації для викладаць-
кої роботи або проведення наукових досліджень становить майже 11000. Найа-
ктивніше у подібних поїздках задіяні науковці,які працюють у галузі технічних 
наук,обробки металів,виробництва машин,фізико-математичних наук. 

 За своєю суттю,країни, із яких відбувається «відтік мізків» несуть вели-
чезні втрати, в першу чергу, культурні та економічні. Економічні втрати, поля-
гають не лише в тому,що країна вкладає значні кошти на підготовку високо-
професійного спеціаліста та не отримує ніякої віддачі(в Європі підготовка од-
ного доктора наук обходиться 2 млн доларів), а ще і в тому, що це розрив в 
єдиному «ланцюгу» процесі виробництва та інтелектуального потенціалу краї-
ни. За результатами розгляду цієї проблеми ж-л «Соціологія плюс» виявив пев-
ні тенденції його розвитку [5]. (опитування було здійснено у студентів та аспі-
рантів КНУ)(див. рис 3, 4) 
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Рис. 3 – Розподіл відповідей респондентів 

 
Рис. 4 – Розподіл відповідей респондентів щодо виїзду за кордон на по-

стійне місце проживання 
 
Серед причин,які підсилюють бажання залишити країну у багатьох випа-

дках можна назвати такі: соціально-економічні(низький рівень заробітної пла-
ти,відсутність соціальних гарантій,робочий травматизм) та соціально-
психологічні (зниження статусу престижу науковця України),екологічні та ін-
ші. Серед країн, в які мігрують українці,є здебільшого такі : Росія – більше 2 
млн громадян України (офіційна кількість – 169 тис.); Італія – 500 тис. (офіц. 
195.412); Польща – більше 450 тис. (офіц. 20 тис.); Іспанія – 250 тис. (офіц. 
52.760); Португалія – 75 тис. (офіц. 44.600); Чехія – 150 тис. (офіц. 51 тис.); 
Греція – 75 тис. (офіц. 20 тис.); Німеччина – 40 тис.; Великобританія – близько 
70 тис.; США – близько 500 тис.; інші – близько 100 тис. [6]. 

Як бачимо, цифри вражаючі. І це не дивлячись на те, що в окремих краї-
нах явище травматизму не виключене. За даними МОП із країн G-20 найбіль-
ший рівень травматизму в Німеччині,хоча туди продовжують мігрувати наші 
кадри. Росія є країною-лідером куди емігрують українці,хоча зарплата трима-
ється на рівні прожиткового мінімуму. В сучасному світі існує сильна конкуре-
нція серед країн в «розумовому спектрі», йде заманювання кваліфікованих кад-



 236 

рів з наданням їм необхідних можливостей для навчання та роботи . Але інколи 
навіть за сприятливих для міграції умов ,як наприклад, в Сінгапурі, українці не 
включають його в свої плани. Хоча,слід зазначити,що рівень освіти студентів у 
його вузах прирівнюється до рівня гарвардського університету,де прожитковий 
мінімум становить 2 тис. сінгапурських доларів (13233.36 грн), а заробітна пла-
та медичних працівників – 10 тис. сінгапурських доларів (66166.66 грн) [8]. 

Ще одним фактором для міграції може слугувати низький рівень техноло-
гічного оснащення науково-дослідних робіт,що не дає змогу реалізувати в по-
вній мірі знання наших вчених. Ринок високих технологій у світі має чітку ди-
наміку до зростання. Його обсяг на сьогодні становить більше 4 трлн дол.,що 
складає близько 6,9% ВВП світу. На долю України припадає 0,050% світового 
ринку наукоємної продукції. Країна формує свій науковий потенціал,оскільки 
це-майбутні технології,конкурентоспроможність країни та високий її розвиток. 
Тому потрібно розробляти умови задля збереження своїх «мізків»,та створюва-
ти умови для іноземних кадрів. 

Отже,потрібно розробити для країни чітку стратегію для розвитку нау-
ки,стимулювання та впровадження нових технологій,створення умов, які б 
утримували свої кадри в країні, та приваблювали фахівців із високорозвинених 
країн. А поки не створене сприятливе середовище для наукового зростання,слід 
використати і позитивне,що можна отримати із «відтіку мізків»: продовжувати 
відправляти «мізки» на стажування,підвищення їх кваліфікації в ті країни,де 
для цього є всі можливості,з метою їх подальшої рееміграції,задля привнесення 
досвіду набутого ними у зарубіжних країнах, налагодження зв’язків, допомоги 
та подальшого партнерства. 
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПОЛІТИКИ В УМОВАХ 
НЕСТАБІЛЬНОГО СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ 

Необхідними умовами стабільності бюджетної системи є проведення бю-
джетної політики, спрямованої на забезпечення гармонійного поєднання прин-
ципів бюджетного унітаризму з елементами децентралізації, реформування цих 
відносин з удосконаленням порядку розподілу трансфертів з державного бю-
джету на основі прозорих та об’єктивних критеріїв, що ґрунтуються на чіткому 
розмежуванні бюджетних повноважень та стабільній системі закріплення до-
хідних джерел за бюджетами. 

 Негативний вплив на стан економічного розвитку та процеси регулюван-
ня грошово-кредитного ринку справляє практика накопичення бюджетних кош-
тів на рахунках банківської системи. За період із січня до листопада 2010р. за-
лишки бюджетних коштів загалом зросли в Національному банку України в 3,7 
рази, в Укрсоцбанку – в 3,6 рази, в банку «Райффайзен Банк Аваль» – у 5,1 ра-
зів [1, 5]. 

У 1995 р. Уряд України прийняв рішення про випуск державних цінних 
паперів – ОВДП. Цим було започатковано функціонування фондового ринку в 
нашій країні. Загальний обсяг ОВДП, який був в обігу, за сумою основного бо-
ргу на кінець травня 2010 р. становив 38,5 млрд грн Порівняно з травнем 2009 
р. він збільшився у 4,4 рази, або на 29,7 млрд грн, що відбулося в основному за 
рахунок придбання ОВДП Національним банком України на 23, 9 млрд грн За 
власниками боргу найбільший обсяг ОВДП мав НБУ – 23,9 млрд грн, або 62,1% 
від загального обсягу. Водночас зросла питома вага ОВДП, власниками яких є 
банки – 26,9%. Частка ОВДП у власності нерезидентів залишилась на рівні – 
0,4%. Одним з основних недоліків здійснюваної бюджетної та грошово-
кредитної політики було те, що великі внутрішні резерви було спрямовано не 
на розвиток виробництва, а на покриття дефіциту державного бюджету, зовні-
шнього боргу та кредитування уряду [2, 5]. 

Фінансову незалежність місцевого самоврядування треба розглядати на-
самперед як економічний простір для його діяльності в межах певної території 
на принципах економічної ефективності та економічної доцільності. Чим шир-
шою є сфера повноважень місцевої влади, тим вищою повинна бути частка 
державних надходжень, яка розподіляється на користь місцевих органів влади.  

За даними результатами можна дійти таких висновків: 
1. В умовах нестабільності соціально-економічного розвитку роль держа-

ви в розподільчих процессах має зростати.  
2. Бюджетна реформа повинна охоплювати сферу податкової, бюджетної 

та грошово-кредитної політики, а також структурної політики в економіці, со-
ціальній сфері й державному управлінні.  
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3. Негативний вплив на стан економічного розвитку та процеси регулю-
вання грошово-кредитного ринку справляє практика нагромадження бюджет-
них коштів на рахунках банківської системи.  

4. Безперервні розширення обсягу ОВДП і підвищення рівня їх доходнос-
ті спричинили будівництво «піраміди», яка нічим не підкріплюється з боку 
держави і будь-який момент може призвести до краху фондового ринку. 

5. Ступінь фінансової незалежності місцевих органів влади характеризує 
незалежність держави в цілому, потенційні можливості її економічного розвит-
ку, рівень демократичних прав і свобод громадян. Держава не може успішно 
розвиватись та економічно процвітати, не даючи гарантій фінансової незалеж-
ності місцевим органам влади [3, 10]. 
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МЕТОДИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКОЮ 

В Україні з початку 90-х років ХХ ст. і до сьогодні відбуваються специ-
фічні трансформації, пов’язані з переходом від планово-командної економіки 
до економіки ринкового типу, які супроводжуються зменшенням державного 
сектору в економіці шляхом роздержавлення і приватизації. Проте, як відзначає 
О.М. Головінов, ефективного власника цей процес не дав, оскільки серйозних 
змін в економіці не відбувається, а стійкий розвиток її «є поки що декларацією 
про наміри» [1, 1]. 

Очевидною є необхідність певних змін, що перш за все пов’язано з мето-
дами державного управління економікою. 

Питання взаємовідносин держави та економіки певною мірою розгляда-
лися філософами, теоретиками права, державознавцями, адміністративістами, 
економістами, соціологами. Особливо слід підкреслити внесок у розробку цієї 
проблеми таких провідних учених як К.В. Арановський, В.Б. Авер’янов, В.Г. 
Атаманчук, В.Г. Афанасьєв, Л.В. Барінова, І.Л. Бачіло, Ю.П. Битяк, Дж. Бьюке-
нен, М. Вебер, Т. Веблен, Ж. Ведель, М. Вітке, Дж. К. Гелбрейт, О.М. Голові-
нов, Л.І. Дмитриченко, Г. Емерсон, Ф. Енгельс, Дж. М. Кейнс, В.І. Кноррінг, 
Ю.М. Козлов, Л.Т. Кривенко, С.П. Наливайченко, К. Маркс, А. Маршалл, В. 
Ойкен, В.Ф. Опришко, Ю.М. Пахомов, В.М. Попович, Г.Х. Попов, О.П. Рябче-
нко, П. Самуельсон, В.Ф. Сіренко, Г.Д. Тарасенко, Ю.О. Тихоміров, А. Файоль, 
Є.С. Фролов, Ф. Хайєк, Е. Хансен, В.В. Цвєтков, В.Є. Чіркін, А. Черч, М.Г. Чу-
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маченко, Ю.С. Шемшученко, Л.П. Юзьков та ін. В той же час, окремі питання 
методики державного управління економікою є актуальними і сьогодні. 

Метод – це спосіб пізнання явищ природи та суспільного життя; прийом 
або система прийомів, що застосовується в певній галузі діяльності [2, 343]. 

За часів СРСР метод управління ототожнювався з методом діяльності ор-
гану управління і пов’язувався тільки з діяльністю держави [3]. Крім цієї точки 
зору, існувала думка щодо методу управління як способу здійснення функції [4, 
97]. Таке визначення, на думку Г.Х. Попова, правильне тому, що акцентується 
увага на способі управління [5, 62]. О.П. Рябченко вважає таке визначення об-
меженим: метод управління пов’язується лише з функціями, звідси – закономі-
рний висновок про те, що можуть бути не методи управління, а методи реаліза-
ції функцій управління [6, 53]. Подальші теоретичні дослідження поняття «ме-
тод управління» показали, що конкретно метод управління можливо визначити 
як сукупність прийомів, операцій і процедур підготовки та прийняття, організа-
ції і контролю виконання управлінських рішень, які приймаються учасниками 
управлінського процесу [7]. Але, якщо об’єкт управління – соціально-
економічні відносини, а суб’єкт – Верховна Рада, яка визначає засади внутрі-
шньої політики (ст. 85 п. 5 Конституції України), або Кабінет Міністрів, який 
забезпечує її проведення (ст. 116 п. 3 Основного Закону), то поняття методу 
управління потребує подальшого поглиблення. 

Методи містять у собі сукупність прийомів, операцій, процедур здійснен-
ня управлінської діяльності, певний порядок взаємодії суб’єкта та об’єкта 
управління. Соціальна спрямованість державного управління зумовлює необ-
хідність прийняття таких рішень, в яких були б враховані потреби населення, 
поряд з вимогами управління. 

Універсальними методами державного управління є переконання та при-
мус. Саме через них рекомендують визначати зміст і конкретний прояв інших 
методів, класифікація яких наведена нижче [8]. Але з розвитком ринкових від-
носин набуває значення не тільки владна, але й організуюча, регулятивна дія-
льність органів державного управління. Тому доцільно більш докладно дослі-
дити ті методи, які дозволяють здійснювати владну, розпорядчу, організуючу та 
регулятивну діяльність. 

Вибір сукупності економічних методів залежить не тільки від характеру 
реформування – швидкого (наприклад, Польща) або поступового (Чехословач-
чина з «оксамитовою» революцією), але й від обраних концептуальних підходів 
до самого характеру реформування. Виділяють декілька концепцій економічних 
перетворень: механістична, маржиналістська, структурна [9]. Вибір тієї чи ін-
шої концепції залежить від багатьох чинників. Найважливішим є політичний 
чинник – стратегія перетворень, визначена «партією влади». Загальні умови за-
провадження певної концепції такі. 

Сутність механістичної концепції складається з того, що економічне зро-
стання повинно бути врівноваженим або неврівноваженим. Під врівноваженим 
зростанням розуміється рух усіх галузей економіки одразу, одночасно у досить 
постійній прогресії, що орієнтується на підвищення попиту (Юнг, Хартуелл). 
Якщо рух прибуткового сектора економіки передається неприбутковим секто-
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рам, з певного моменту економічне зростання нагадує гонку за лідером (Шум-
петер, Ростоу), то мається на увазі неврівноважене зростання. Застосування ма-
ржиналістського підходу до проблем економічного реформування виявилося у 
розробці складної системи виміру параметрів економічного зростання (Е. Дені-
сон). Так, чинники, які визначають економічне зростання умовно поділяють на 
дві групи: фізичні (труд та капітал), інші, що поділяються на чотири субкатего-
рії, пов’язані із розвитком продуктивності. Такий підхід дозволяє зробити кіль-
кісну оцінку параметрів зростання, але ускладненою є розробка заходів еконо-
мічного реформування. 

Структурна концепція економічних перетворень полягає в тому, що еко-
номічне зростання відображає розвиток та занепад галузей виробництва, безпе-
рервний перерозподіл праці та капіталу між секторами економіки та регіонами. 
Економічний розвиток залежить не тільки від зміни економічної структури, але 
й від інновацій. Невід’ємною частиною державного управління є процес розро-
бки та прийняття рішень. Тому виділяють регламентарний метод, за допомогою 
якого розробляються процедури прийняття управлінських рішень [10]. 

Таким чином, методи управління містять в собі сукупність прийомів, 
операцій, процедур здійснення управлінської діяльності, певний порядок взає-
модії суб’єкта та об’єкта управління. Соціальна спрямованість прийняття таких 
рішень, в яких було б враховано потреби населення, поряд з вимогами управ-
ління, потребує забезпечення оптимального сполучення адміністративних та 
економічних методів державного управління економікою. 
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АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ СТРАХОВОГО РИНКУ КРИМУ 
 

Перехід до ринкових відносин, формування багатоукладної системи гос-
подарювання, заснованої на різноманітних формах власності, створили переду-
мови для активного впровадження в систему економіки страхування, як одного 
з гарантів забезпечення фінансової стійкості суб'єктів господарювання. Збитки 
від стихійних бід, техногенних аварій та  ін. повинні  мати надійне і гарантова-
не фінансове джерело покриття. Кризові явища в економіці і зростання безро-
біття, збільшують необхідність соціального захисту працівників. Тому розвиток 
ринку страхових послуг є одним з основних завдань в сучасних умовах. 

Метою даної роботи є проведення аналізу сучасного стану страхового ри-
нку Криму та запропонування можливих шляхiв рiшення наявних проблем. 
Проведемо аналіз страхового ринку Криму по таких основних позиціях як стра-
хові премії та страхові виплати. 

Загальна (валова) сума страхових премій, одержаних страховиками від 
страхування і перестрахування ризиків (від страхувальників і перестрахуваль-
ників) за 2009 рік, складає  9752,0 млн. грн., з них: 3571,2 млн. грн. (36,6%) 
складало внутрішнє перестрахування, інше складали премії від страхувальників 
- 6164,0 млн. грн.(63,2%) і премії, які прийшли від іноземних страховиків (пере-
страхувальників) - 16,8 млн. грн.(0,2%) на розміщення (перестрахування) ризи-
ків в Україні. У порівняннi з аналогічним періодом 2007 року об'єми вказаного 
показника зменшилися на 157 млн. грн. (-1,6%), в основному, за рахунок про-
довження незначного зменшення активності страхування і перестрахування фі-
нансових ризиків (за 2007 р. на страхування і перестрахування фінансових ри-
зиків припало 34,3% від валових премій, тоді як за  2008р. - 25,7%). 

Сума страхових премій, одержаних від страхувальників - фізичних осіб в 
2009 році, склала 2059,6 млн. грн., що перевищує аналогічний показник за 2007 
рік на 833 млн. грн. (на 67,4%). У структурі валових страхових премій, одержа-
них від фізичних осіб складає 21,1%, тоді як за 2007 рік  тільки 12,4%. Реально 
оцінити динаміку страхування фізичних осіб можна в співвідношенні до чистих 
страхових премій: 33,3% за 2009 рік; 22,6% за 2008 рік; 10,3% за  2007 рік [6]. 

На рис 1.  показана структура надходжень страховиків, а саме страхові 
премії за три періоди, які є відображенням активності як страхової так i пере-
страхової діяльності самих страховиків і активності споживачів страхових по-
слуг. Аналізуючи попит на страхові послуги з боку споживачів (страхувальни-
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ків) спостерігається значне пожвавлення страхування з боку фізичних осіб як 
одного з індикаторів розвитку страхового ринку. 

За 2009 рік чисті страхові премії (валові за вирахуванням премій пере-
страхувальників-резидентів) склали 6180,7 млн. грн. і порівняно з аналогічним 
періодом 2007 року збільшилися  на 753,8 млн. грн. (+13,9%)[ див. рис.1]. Різ-
ницю між валовими і чистими страховими преміями складають перестрахуван-
ня ризиків (в межах України).  

Таким чином, валові премії більше характеризують активність страхової 
компанії, яка здійснює страхову і перестрахову діяльність, а чисті - безпосеред-
ньо активність споживачів страхових послуг. Надходження страхових платежів 
в 2009 році в Криму склали 26892,6 тис.грн., і в порівнянні з 2008 роком змен-
шилися на 4,5% [6]. 
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Рис 1.  Валові страхові премії (поквартально) наростаючим підсумком за 
2007-2009 рр.  

Валові страхові виплати, здійснені страховиками за 2009 р. по договорах 
страхування і перестрахування склали 1556,2 млн. грн., з них: 159,5 млн. грн. 
(10,2%) у вигляді компенсаційних виплат по договорах внутрішнього перестра-
хування; 11,2 млн. грн. (0,7%) виплачено перестрахувальникам-нерезидентам; 
1385,5 млн. грн. (89,03%) - страхувальникам. Страхові виплати, здійснені стра-
хувальникам, - фізичним особам склали 679,5 млн. грн., що порівняно з анало-
гічним періодом 2008 р. більше на 297 млн. грн.                               

Виплати страхових сум і страхових відшкодувань кримських компаній 
займають незначну долю (1,9%) в загальній сумі всіх витрат страхових органі-
зацій Автономної Республіки Криму і в 2009 році склали 1276,2  тыс .грн. В по-
рівнянні з 2008 роком спостерігається зменшення таких виплат майже в 2 рази. 
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Валові страхові виплати, здійснені страховиками за 2009 рік  за догово-
рами страхування і перестрахування склали 1556,2 млн. грн., з них: 159,5 млн. 
грн. (10,2%) у вигляді компенсаційних виплат за договорами внутрішнього пе-
рестрахування; 11,2 млн. грн. (0,7%) виплачено перестрахувальникам-
нерезидентам; 1385,5 млн. грн. (89,03%) - страхувальникам. Страхові виплати, 
здійснені страхувальникам - фізичним особам склали 679,5 млн. грн., що порів-
няно з аналогічним періодом 2008 рік  більше на 297 млн. грн. Виплати страхо-
вих сум і страхових відшкодувань кримських компаній займають незначну час-
тку (1,9%) в загальній сумі всіх витрат страхових організацій Автономної Рес-
публіки Крим і в 2009 році склали 1276,2  тис .грн. В порівнянні з 2008 роком 
спостерігається зменшення таких виплат майже в 2 рази [6]. 

В цілому на страховому ринку рівень валових виплат (відношення вало-
вих виплат до валових премій) за наслідками 2009 року (рис.2) досяг 16% (на 
3,4 процентних пункти (пп)  вище аналогічного показника 2008 роки). Най-
менший рівень  виплат  спостерігається за договорами внутрішнього перестра-
хування - 4,5%, тоді як найбільший рівень вже впродовж 2009 року спостеріга-
ється за договорами перестрахування  ризиків прийнятих з-за кордону(від пере-
страхувальників-нерезидентів) [7]. 
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Рис.2. Рівень страхових виплат за період  2007-2009 рр. 
Підсумовуючи короткий аналіз сучасного стану кримського страхового 

ринку, можна зробити наступні висновки: в даний час вітчизняні страхові ком-
панії володіють недостатнім для страхування крупних промислових ризиків 
розмiром власного капіталу. Страхові компанії володіють достатнім резервом 
платоспроможності. Страховий ринок Криму далекий від насичення, тобто іс-
нує значний потенціал зростання об'єму страхових послуг без збитку для надій-
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ності і платоспроможності компаній. Інвестиційна політика страхових компа-
ній, що проводиться, є вельми ризикованою. 

Недавня криза на фінансових ринках свiту та України, зокрема, не дозво-
ляє крупним комерційним і банківським структурам активно долучитися до 
процесу укрупнення страхового капіталу. Вихід може бути знайдений в шир-
шому залученні іноземного капіталу для обслуговування потреб нашої еконо-
міки в страхових послугах [4]. 

Основними завданнями по розвитку страхової справи є: формування за-
конодавчої бази ринку страхових послуг; розвиток обов'язкового і добровільно-
го видів страхування; створення ефективного механізму державного регулю-
вання і нагляду за страховою діяльністю; стимулювання перекладу заощаджень 
населення в довгострокові інвестиції з використанням механізмів довгостроко-
вого страхування життя; поетапна інтеграція національної системи страхування 
з міжнародним страховим ринком; політична стабільність, економічне зростан-
ня і підвищення добробуту населення; формування сприяючого розвитку стра-
хування податкового режиму і інвестиційного клімату; формування страхової 
культури населення і розуміння економічної доцільності страхування; довго-
строкове і перспективне планування розвитку страхового бізнесу; залучення 
стратегічних (включаючи зарубіжних) інвесторів в сферу страхування; забезпе-
чення більшої прозорості страхового бізнесу, у тому числі і через оцінку його 
на фондовому ринку. 
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СУЧАСНІ МЕТОДИ АНАЛІЗУ ДИНАМІКИ ПОПИТУ 

 НА ФАРМАЦЕВТИЧНІ ТОВАРИ НА БАЗІ ВИКОРИСТАННЯ  
ТЕХНОЛОГІЇ 1С 

Для вітчизняних фармацевтичних підприємств важливим є вивчення рин-
ку лікарських засобів у зв’язку з усе далі більшим його насиченням вітчизня-
ними та імпортними препаратами, зростанням конкуренції. 

За останній час фармацевтичний ринок України характеризується стрім-
ким зростанням. Рівень споживання медикаментів в 2004-2007 роках зріс з 23 
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до 48 дол. з розрахунку на одну людину. В результаті, Україна посіла четверте 
місце серед країн СНД за споживанням медикаментів [1]. 

Останніми роками тенденція до зростання зберігається. Так, лише за 5 мі-
сяців 2010 р. обсяг внутрішнього фармацевтичного ринку України у національ-
ній валюті зріс на 24,09% і становить 8546,94 млн грн [2, 96]. 

На фармацевтичних підприємствах часто має місце ситуація, за якої одні 
препарати знаходять попит, а інші осідають на складах внаслідок розірвання 
минулих зв’язків з колишніми союзними республіками, відсутністю або обме-
женням потреби та появою більш ефективних препаратів на ринку. 

У зв’язку з тим, що зараз змінився звичний для аптечних закладів асорти-
мент лікарських засобів, з’явилась велика кількість невідомих раніше препара-
тів, насамперед, імпортованих із-за кордону, і в той же час заповнення товаро-
провідної мережі ліками відбувається без урахування потреби в них, гостро по-
стає питання про створення централізованої системи інформаційного забезпе-
чення, особливо з постачання і реалізації ліків у фармацевтичних товаропровід-
них структурах. 

У роботі вивчено досвід економічно розвинених країн щодо систем одер-
жання інформації про комерційно-маркетингову діяльність, її обробки та вико-
ристання одержаних даних для поліпшення лікарського забезпечення. На під-
ставі цього і з урахуванням особливостей вітчизняної системи охорони здоров’я 
розроблена модель системи накопичення комерційної інформації про лікарські 
засоби на ринку регіону. 

Дана модель реалізується у вигляді інформаційної системи на базі техно-
логії 1С 8.1. Основою для аналізу є механізми платформи [3, 349]: 

- загальна статистика – який дозволяє отримати загальну статистичну 
інформацію про фармацевтичні препарати та динаміку попиту на них для пода-
льшого аналізу методами математичної статистики та нелінійної динаміки; 

- пошук асоціацій – який дає можливість визволяти групи товарів одно-
часної закупівлі та створювати асоціативний попит; 

- пошук послідовностей – ще один інструмент для виявлення послідов-
ностей замовлень, результати аналізу на його основі можуть бути оброблені та 
представляти цікавість для медичних робітників; 

- кластерний аналіз – що дозволяє групувати як покупців, так і препара-
ти за різними ознаками. 

Таким чином, розроблена система накопичення комерційної інформації 
про лікарські засоби дозволить отримувати оптимальну кількість даних про 
стан та перспективи розвитку фармацевтичного ринку регіону. 
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ФОРМУВАННЯ СПРИЯТЛИВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО КЛІМАТУ 

ЯК ОСНОВА АКТИВІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В КРАЇНІ 
На активність інвестиційної діяльності в країні впливає її інвестиційний 

клімат, інвестиційна привабливість. Чим вища в рейтингу інвестиційна приваб-
ливість країни чи об’єкта інвестування, тим швидше та більше буде надходити 
інвестицій. Тож можна стверджувати, що інвестиційний клімат та інвестиційна 
діяльність в країні тісно пов’язані між собою. На стан інвестиційного клімату в 
країни впливає безліч факторів, однак формування сприятливого інвестиційно-
го клімату є визначальним завданням державної політики у сфері інвестиційної 
діяльності. 

Чинниками забезпечення активної інвестиційної діяльності в країні є її 
інвестиційний клімат. Він являє собою сукупність чинників, які бере до уваги 
інвестор, приймаючи рішення щодо здійснення інвестицій. Забезпечення спри-
ятливого інвестиційного клімату – це здатність держави управляти інвестицій-
ною активністю в часі та в конкретних напрямках. Можливим це є за умови ви-
сокої зацікавленості інвесторів у місцевих об’єктах інвестування, а також за 
умови послідовності уряду в реалізації інвестиційної політики [1, 33]. 

Визначимо, що ж таке інвестиційний клімат. Аналіз наявних наукових 
джерел, присвячених дослідженню інвестиційного клімату, показує що немає 
єдиного чіткого визначення цього поняття. Частіше за все поняття «інвестицій-
ний клімат» відображає: 

- сукупність об’єктивних та суб’єктивних умов, які сприяють (галь-
мують) процес інвестування народного господарства (на макрорівні) та окре-
мих підприємств, компаній, галузей (на макрорівні) [2, 636-637]; 

- середовище, в якому проходять інвестиційні процеси [3,  103]; 
- сукупність політичних, економічних, юридичних та інших факторів 

і умов регулювання інвестиційної діяльності, які визначають ступінь ризику ін-
вестицій і можливість їх ефективного використання [4, 29]; 

- багатофакторну систему цілеспрямованих вчинків та дій, яка свідо-
мо формується на державному та регіональному рівнях в інтересах ширшого 
залучення на конкретну територію додаткових ресурсів як у грошовій, так і ма-
теріальній формах [3, 103]. 

У законодавчих актах інвестиційний клімат визначають як сукупність 
економічних, правових, регуляторних, політичних та інших факторів, які у кін-
цевому рахунку визначають ступінь ризику капіталовкладень та можливість їх 
ефективного використання [5]. 

Слід наголосити, що в жодному з приведених понять «інвестиційного 
клімату» не приводиться поділу між вітчизняними та іноземними інвестиціями 
та інвесторами. Це дає можливість розглянути основні чинники,що впливають 
на підприємницьку та економічну діяльність та активність в країні.  
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З огляду на комплексність та багатофакторність процесу інвестування, до 
складових інвестиційного клімату слід включати: природно-географічні умови 
та стан екології; сучасну економічну динаміку країни; стратегію і тактику дер-
жавної політики: прозорість та послідовність, здатність реалізовувати постав-
лені цілі та дотримуватися зобов’язань; структурну, бюджетну, грошово-
кредитну, валютну політику; ставлення до іноземних інвесторів; стан внутріш-
нього ринку країни; фінансову, інституційну та податкову системи країни; 
якість банківської системи; наявний виробничий потенціал країни; характерис-
тики ринку праці; розвиток інфраструктури; зовнішньоекономічні відносини 
країни; адміністративні, технічні, інформаційній інші бар’єри входу на ринок, 
рівень монополізму в економіці; соціально-економічну та соціально-політичну 
ситуації в країні; якість державного керування, політику центральної та місце-
вої влади; правове поле [3, 108; 6, 84-85]. 

Це не остаточний перелік складових інвестиційного клімату, однак на 
нашу думку найбільш вагомі. Всі ці складові можна згрупувати у 5 груп та оха-
рактеризувати їх [7, 97; 8, 97; 9]: 

1. Політична ситуація в країні (характеризується такими показниками, як 
стабільність політичної системи, наявність/відсутність конфліктів між політич-
ними опонентами, частотність зміни урядів, кількість політичних скандалів, 
ступінь довіри до влади тощо); 

2. Правове середовище (характеризується наявністю стабільного законо-
давства, конституційних законів, кодексів, законів, що захищають права влас-
ності та права інвесторів, їх несуперечливістю, простотою та чіткістю, що пе-
редбачає наявність прямої дії і механізмів виконання, а також ефективністю су-
дової системи); 

3. Макроекономічні чинники (характеризуються динамікою грошово-
кредитної сфери, банківської системи та інших складових інфраструктури еко-
номіки, експортно-імпортних операцій, рівнем інфляції, стабільністю націона-
льної валюти, станом внутрішнього ринку та його довгостроковим потенціалом, 
рівнем ресурсної забезпеченості та інвестування, показниками фінансової ста-
більності, наявністю вільних трудових ресурсів, рівнем їхньої професійної ква-
ліфікації та вартості та іншим); 

4. Податкове оточення (характеризується розподілом податкового тиску, рі-
внем податкового навантаження, наявністю податкових стимулів до інвестування); 

5. Регуляторний вплив характеризується прозорістю та послідовністю 
державної політики, здатністю досягати поставлених стратегічних цілей і до-
тримуватися поточних зобов’язань, рівнем впливу на інвесторів з боку органів 
державної влади різного рівня у вигляді вимог щодо реєстрації, ліцензування, 
сертифікації підприємницької діяльності тощо).  

 Таким чином інвестиційний клімат містить дві головні характеристики: 
по-перше , реальні умови вкладення капіталу, а по-друге – державна політика 
регулювання процесів використання інвестицій в інтересах національної еко-
номіки і добробуту населення країни. 

Однак ці характеристика настільки пов’язані між собою, що виділення 
цих характеристик має відносний характер, оскільки реальні умови формуються 
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під впливом управлінської діяльності держави та її інституцій, а державна інве-
стиційна політика диктується реальними умовами інвестування. 

Інвестиційний клімат тісно пов’язаний з інвестиційною політикою, ви-
ступаючи об’єктом її впливу. Інвестиційна політика, що являє собою сукуп-
ність різних прямих та непрямих заходів, впливає на різні, перш за все 
суб’єктивні, складові інвестиційного клімату. 

Ефективність інвестиційної політики вимірюється зміною інвестиційного 
клімату в більш сприятливий бік і проводить до активізації інвестиційної діяль-
ності. У свою чергу, сприятливий інвестиційний клімат впливає на інвестицій-
ну політику в бік її подальшого вдосконалення. 

Оцінка інвестиційного клімату коливається в межах від сприятливого до 
несприятливого. Сприятливим вважається інвестиційний клімат, що сприяє ак-
тивній інвестиційній діяльності, що стимулює прибутки капіталу. Несприятли-
вий інвестиційний клімат підвищує ризик для інвесторів, що призводить до від-
току капіталу та затухання інвестиційної діяльності. Причому інвестори при 
прийнятті рішень стосовно інвестування, орієнтуються на такі параметри: оцін-
ка рейтингових агентств та «доходність-ризик».  

Оцінка інвестиційного клімату, що є ринковим інструментом оптимізації 
потоку інвестицій, широко поширена у всьому світі. Вона проводиться консал-
тинговими фірмами, банками, державними органами, незалежними агентства-
ми. Об’єктом дослідження найчастіше є країни і лише в окремих випадках – ре-
гіони усередині країни. 

Для оцінки сучасного інвестиційного клімату в країні звернемо увагу на 
міжнародні рейтинги ведення бізнесу та конкурентоспроможності, які відобра-
жають загальносвітові тенденції та порівнюють розвиток певної економіки кра-
їн з загальносвітовими тенденціями та в порівнянні з іншими економіками за 
основними показниками (табл. 1. ) [7, 98-99]. 

Ці індекси допомагають визначити привабливість країни для інвесторів та 
спонукають уряд країни покращувати свій інвестиційний клімат.  

Отже інвестиційний клімат в країні визначає привабливість даної країни 
для інвесторів, її імідж, конкурентоспроможність в порівнянні з іншими краї-
нами, а також дозволяє активізувати та покращити стан інвестиційної діяльнос-
ті в середині країни. 

Для формування сприятливого інвестиційного клімату в економічній 
практиці пропонується застосовувати такі методологічні положення:  

- інвестиційний клімат має забезпечувати баланс інтересів всіх учасни-
ків інвестиційної діяльності та бути стабільним і досить гнучким; 

- для різних інвестицій необхідний відповідний режим їх стимулювання; 
- інвестиції покликані забезпечувати впровадження у виробництво інно-

ваційних факторів розвитку; 
- інвестиції повинні бути чітко збалансовані з процесами відтворення 

робочої сили шляхом створення необхідної кількості ефективно функціоную-
чих робочих місць; 

- інвестиційна діяльність не повинна порушувати комплексні властиво-
сті економічної стійкості та безпеки господарських систем, а також екологічних 
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умов регіонів та економіки в цілому [9, 67-71]. 
Таблиця 1 – Міжнародні рейтинги стосовно визначення інвестиційного 

клімату в країні 
Показник Пояснення 

Корупційний індекс організа-
ції Transparency International 

Індекс корупційності 

Рейтинг ведення бізнесу The 
Doing Business 

Рейтинг ведення бізнесу (легкість відкриття компанії, 
ліцензування, найму працівників, реєстрація власнос-
ті, отримання кредиту, захист інтересів інвесторів) 

Рейтинг конкурентоспромож-
ності World Competitiveness 
Yearbook 

Дослідження конкурентоздатності (стан економіки, 
ефективність уряду, ефективність бізнесу та стан ін-
фраструктури) 

Індекс економічної свободи 
Heritage Foundation 

Визначення ступеня свободи економіки (ділова, тор-
гова, фінансова, грошово-кредитна, інвестиційна, фі-
нансова, трудова свобода, свобода від Уряду, від ко-
рупції, захищеність прав власності)  

Індекс глобальної конкуренто-
спроможності економіки 
World Economic Forum 

Оцінка конкурентоспроможності (якість інституцій, 
інфраструктура, макроекономічна стабільність, роз-
виненість фінансового ринку) 

Тож, як висновок можемо стверджувати, що активізація інвестиційної ді-
яльності залежить від інвестиційного клімату в середині країни, від інвестицій-
ного іміджу країни та від її привабливості, точно так як і пожвавлення інвести-
ційної діяльності здатне покращити інвестиційний клімат в країни. Ці явища 
доповнюють один одне і є нероздільними при характеристиці інвестиційної ді-
яльності в країні. 
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СТРУКТУРНІ ЗМІНИ В ІННОВАЦІЙНІЙ ПОЛІТИЦІ  

ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ 
У ХХІ столітті країни-члени Європейського Союзу взяли курс на приско-

рений розвиток інноваційної економіки. ЄС поступово переходить до нової 
стратегії стимулювання інновацій, що передбачає збільшення витрат на науко-
во-дослідні та дослідно-конструкторські роботи (НДДКР). Це означає створен-
ня єдиного наукового та інноваційного загальноєвропейського простору, роз-
ширення горизонтальної і вертикальної координації інноваційної політики, по-
силення її регіонального рівня. 

В інноваційній економіці велике значення поряд з технологічними ново-
введеннями придбали організація і маркетинг. Таким чином сфера НДДКР пе-
рестає бути єдиним джерелом інновацій, хоча і залишається основним. У ре-
зультаті одне з головних місць в інноваційній політиці займають інституційні 
перетворення. 

У 90-ті роки ХХ століття відбулося об’єднання наукової, промислової, 
частково економічної та регіональної політики в єдину інноваційну політику, 
яка набула системного характеру. Її головна мета – підтримка середовища, яка 
сприяла створенню нововведень на території ЄС. 

У другій половині 90-х років майже всі західноєвропейські країни прийняли 
програми стимулювання інноваційної діяльності, спрямовані, перш за все на роз-
ширення нововведень. Одне з основних місць у реалізації цих програм зайняли ін-
ституційні зміни. Завдяки ним були зроблені зусилля з формування структурних 
елементів та механізмів здійснення інноваційної політики. Незважаючи на націо-
нальні відмінності в підходах, виділяють декілька загальних аспектів. 

В даний час відбувається утворення нових адміністративних структур, за-
снованих на системному характері інновацій. Деякі країни змінюють функції 
міністерств або створюють нові міністерства, що займаються питаннями інно-
ваційної політики. Вносяться зміни щодо механізму координації, а саме ство-
рюються нові координуючі органи (інноваційні ради) або до компетенції вже 
існуючих наукових рад включаються питання інноваційної діяльності. У Фін-
ляндії, наприклад, Рада з наукової і технологічної політики, очолювана 
прем’єр-міністром, несе відповідальність за стратегічний розвиток і координа-
ції цієї політики, а також інноваційної системи в цілому. В Іспанії уряд форму-
ється в рамках національної інноваційної програми PROINOV (the Integrated 
Programme for Innovation). Це координаційна структура в галузі інноваційної 
політики під керівництвом прем’єр-міністра [1]. 
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Визнання на урядовому рівні інновацій життєво важливим фактором еко-
номічного розвитку, проведення широкої урядової кампанії з проблем нововве-
день, активізація діалогу між науковим співтовариством, промисловістю та 
громадськістю є державною стратегією і пронизує всі гілки влади. 

Практика проведення інформаційних кампаній поширена у Великобрита-
нії та Німеччини. В Іспанії створений Форум інформаційного суспільства, одні-
єю з головних завдань якого є стимулювання координації діяльності уряду і рі-
зних промислових і громадських організацій при розробці Національного плану 
дій щодо створення інформаційного суспільства. Широко використовується но-
вий механізм прогнозування та вироблення пріоритетів «Передбачення» 
(«Foresight») для формування національної інноваційної стратегії. Його мета – 
визначити стратегічні напрямки досліджень та інновацій, які необхідні для під-
вищення конкурентоспроможності країни [2]. 

Заходи з координації проведені також на наднаціональному рівні ЄС. У 
Європейській раді у 2002 р. відбулося об’єднання рад по внутрішньому ринку і 
промисловості та дослідних нарад в Раду з конкурентоспроможності. У рамках 
Єврокомісії проходять регулярні зустрічі Групи комісарів з проблем росту, 
конкурентоспроможності, зайнятості та стійкого розвитку.  

Велике значення для координації національних інноваційних політик ма-
ють заходи ЄС по збору, аналізу, оцінці та поширенню інформації про стан ін-
новаційної діяльності в країнах-членах і найбільш успішних прикладах іннова-
ційної політики. У їх числі: 

– тренди інновацій у Європі (the Trend Chart on Innovation in Europe) – 
поширення успішних прикладів інноваційної політики; 

– Європейський інноваційний таблоїд (the European Innovation Scoreboad) 
– щорічні дані про стан науки, техніки, інноваційної поведінки компаній та ін-
новаційного середовища; 

– спеціальні обстеження конкретних аспектів інноваційної політики, 
включаючи відношення компаній до нововведень Іннобарометр (the 
Innonarometer); 

– діяльність електронної служби інформації ЄС по НДДКР та інновацій-
ної політики – CORDIS, в рамках якої надаються також відомості про можливо-
сті використання результатів робіт за проектами ЄС (Technology Marketplace) [3]. 

Всі ці інформаційні заходи виходять за рамки програм НДДКР, що фінан-
суються з фондів ЄС, і охоплюють всю інноваційну діяльність країн Західної та 
Центральної Європи. 

Зміна характеру національних науково-технічних політик, що роблять ос-
новний акцент на поширення нових знань в економіці, також підвищило зна-
чення регіонального аспекту інноваційної політики. У результаті регіональна 
політика все більшою мірою набуває структурний характер. 

Основне місце в цьому напрямку діяльності відводиться Мережі іннова-
ційних регіонів (Forum of Innovation Regions) та локальної мережі центрів з 
розповсюдження інновацій (Innovation Relay Centres – IRC) [4]. 

Мережі інноваційних регіонів представляють собою їх національні і 
транснаціональні об’єднання в сфері розробки та обміну досвідом щодо іннова-
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ційної стратегії. Центри з розповсюдження інновацій мають статус незалежних 
консультаційних організацій в галузі технології та бізнесу, які отримують до-
помогу від Єврокомісії з підприємництва. Вони надають допомогу інновацій-
ному бізнесу за такими напрямками: трансфер технологій; комерціалізація ре-
зультатів НДДКР, включаючи питання інтелектуальної власності; розвиток 
адаптаційних можливостей компаній до нової технології, в тому числі знахо-
дження і зведення разом потенційних партнерів співробітництва; здійснення 
транснаціональних інноваційних ініціатив; поширення інформації про іннова-
ційну політику Євросоюзу. 

За останні 10 років у країнах ЄС значно зросло значення регіонального 
науково-технічного та інноваційного співробітництва. В останні роки все більш 
тісно переплітаються три рівні формування регіональної політики (політика, 
здійснювана самими регіонами, регіональний компонент федеральної іннова-
ційної політики і наднаціональної політики ЄС). 

Інноваційна політика стала складовою частиною національної регіональ-
ної політики, однак, національні уряди віддають перевагу вже розвиненим у на-
уково-технічному відношенні регіонах. Держава надає допомогу відсталим ре-
гіонам не стільки шляхом прямих фінансових вливань, а скільки шляхом спри-
яння у розробці інноваційної політики і розвитку інфраструктури. 
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ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТЕХНОПАРКІВ В УКРАЇНІ 

Сучасний розвиток економіки України неможливий без високоефектив-
ної, науково обґрунтованої стратегії інноваційної діяльності, здатної забезпечи-
ти конкурентоспроможність підприємств на вітчизняних та світових ринках. 
Необхідною умовою інноваційного розвитку держави є свідоме формування 
національної інноваційної системи, що вимагає чіткої політики з боку уряду та 
збалансованості дій держави, регіонів, громадськості.  

В усіх розвинених країнах світу технопарки є основними елементами ін-
новаційної інфраструктури. Основною метою технопарків є комерціалізація на-
укових досліджень університетських, академічних та інших дослідницьких 
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центрів, наукова продукція яких за допомогою інноваційних процедур дово-
диться до промислових і комерційних структур. Поєднання інтересів науковців, 
промисловості та держави обумовило бурхливе зростання кількості наукових, 
науково-технологічних і технологічних парків. Зараз у світі нараховується по-
над 700 технопарків різних видів [1]. Більшість з них зосереджено в США, Єв-
ропі, Японії і Китаї, тобто в економічно найвагоміших регіонах і таких, що най-
динамічніше розвиваються. 

Національна інноваційна система може забезпечити сприятливий іннова-
ційний клімат та умови і стимули для всіх ланок інноваційного механізму, у 
тому числі для розвитку інноваційної інфраструктури. На даний момент нага-
льної уваги потребує удосконалення законодавчо-правової бази, у тому числі 
щодо регулювання діяльності технопарків. До заходів державної підтримки фу-
нкціонування технопарків можна віднести: звільнення від податку на прибуток 
та податку на додану вартість, звільнення від сплати ввізного мита, застосуван-
ня системи прискореної амортизації, повне або часткове (до 50%) безвідсоткове 
кредитування, повна або часткова компенсація відсотків. Останні з цього пере-
ліку заходи не діючі [2, 62]. 

У багатьох країнах світу держава забезпечує стимулюючу підтримку ефе-
ктивної діяльності технопарків – від прямого бюджетного фінансування, особ-
ливо при створенні, до різного виду митних і податкових пільг у процесі їхньої 
діяльності.  

Якщо в Україні найближчим часом не буде вжито кардинальних заходів 
щодо нормалізації роботи технопарків, нормативно-законодавчого регулювання 
їхньої діяльності, то інноваційні структури, які ще донедавна успішно працю-
вали припинять своє існування.  

В Україні на даний момент технопарковий рух регулюється Законом 
України «Про спеціальний режим інвестиційної та інноваційної діяльності тех-
нологічних парків», яким передбачено сприяння держави у вигляді економіч-
них пільг. 

В Україні, починаючи з 1999 р., створено 16 технопарків, розроблено від-
повідну нормативно-правову базу. Українські технопарки за період 2000 – 2010 
рр. розробили та реалізували інноваційної продукції близько 15 млрд грн При 
цьому вирішуються не тільки питання забезпечення потреб внутрішнього ринку 
України, тобто знижується її залежність від імпорту, але і постійно нарощують-
ся обсяги постачання на експорт високотехнологічної конкурентоспроможної 
продукції. 

За підсумками першого десятиліття українські технопарки забезпечили 
позитивне значення бюджетного балансу і балансу зовнішньоекономічної дія-
льності. Українські технопарки за результатами 2000 – 2009 рр. випустили на 1 
гривню держпідтримки 25,71 гривні інноваційної продукції [3, 4]. 

Реалізація режиму інноваційної діяльності, що передбачена Законом 
України «Про спеціальний режим інноваційної діяльності технопарків», по-
стійно блокується. В 2005 р. за ініціативою Мінфіну із закону було виключено 
основні економічні засади спеціального режиму інноваційної діяльності техно-
логічних парків, ліквідовано вільні економічні зони. Пізніший його варіант, що 
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було прийнято в 2006 р., зі значними урізаннями режиму інноваційної діяльно-
сті виконується частково. Так і не були задіяні економічні положення Закону 
України «Про інноваційну діяльність», що має, на відміну від технопарківсько-
го закону, демократичніший характер і призначений, в першу чергу, для активі-
зації інноваційної діяльності малих і середніх підприємств [3, 10]. Новий Пода-
тковий кодекс України практично ліквідує загальновизнану у світовій практиці 
систему державної підтримки інноваційної діяльності і робить неможливим 
функціонування технопарків в Україні [4]. 

Відсутність перспектив одержати в найближчому майбутньому скільки-
небудь істотну стартову фінансову підтримку поставила українську інновацій-
ну систему перед неможливістю створення традиційних (у західному розумінні) 
технопарків, де всі учасники сконцентровані в єдиному будинку або на загаль-
ній території. Тому, з урахуванням українських реалій, було прийнято модель 
«технопарку без стін», що не вимагає значних первинних капіталовкладень. 
Приклади таких технопарків до моменту розробки української моделі уже були 
в США [5]. 

Також були використані непрямі методи державної підтримки, тобто різні 
форми податкових та митних пільг і преференцій. 

Концептуальні основи, закладені в основу створення й функціонування 
українських технопарків, було проаналізовано та схвалено американськими фа-
хівцями в лютому 2000 р. при стажуванні керівників українських технопарків в 
Інституті дослідження світових технологій Університету «Лойола Коледж» (м. 
Балтімор, США) [3, 6]. 

Практика показала, що українська модель технопарків, «технопарків без 
стін», або «віртуальних технопарків» – це високоефективний бюджетонапов-
нюючий захід. Висока економічна ефективність такої моделі дозволяє забезпе-
чити показники, що перевищують показники традиційних технопарків. Нечис-
ленні українські технопарки працюють у найперспективніших напрямах, серед 
яких: виробництво сучасної компресорної техніки, розробка і впровадження 
наукоємних приладів, матеріалів та лікарських препаратів для охорони здо-
ров’я, нано- та біотехнології, електроніка, радіаційне приладобудування, енер-
гозберігаючі технології, розробка нових матеріалів, охорона навколишнього се-
редовища та ін. Більшість з них всі етапи виробництва, від розробки до випуску 
кінцевого продукту, здійснюють в межах України. Продукція, що виготовля-
ється, призначена не лише для внутрішнього ринку, а є експортоорієнтованою 
[6, 6]. 

У цілому можна вважати, що у світі йде критичне переосмислення понят-
тя «традиційний технопарк». Так, А.А. Банна, віце-президент Технопарку в Ду-
баї (ОАЕ) вважає, що технопарк у Дубаї не належить до жодної з існуючих мо-
делей технопарків, а саме американської, японської або змішаної. Нові парки не 
зобов’язані копіювати традиційні моделі, тому що кожна країна має власні, уні-
кальні умови – в плані і економічного розвитку, і підходів до наукового прогре-
су, до технологій і промисловості [7]. 

Згідно Концепції розвитку національної інноваційної системи, виконання 
таких завдань і заходів як: створення конкурентоспроможного сектора дослі-
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джень і розробок та забезпечення умов для його розширеного відтворення; роз-
виток інфраструктури інноваційної діяльності; створення системи економічних 
стимулів модернізації економіки на основі технологічних інновацій; підвищен-
ня інноваційної культури суспільства спрямовано на продукування високотех-
нологічної інноваційної продукції для всіх галузей, що сприятиме підвищенню 
рівня конкурентоспроможності національної економіки [8]. 

 Слід зазначити, що в Україні технопарків, поки що, дуже мало, їх кіль-
кість, а головне, матеріальна і фінансова база не забезпечують реалізацію навіть 
наявного інтелектуального потенціалу і попиту на інноваційну продукцію. Фак-
том є і те, що для розвитку технопарків необхідна істотна увага державних і мі-
сцевих органів влади. Технопарк не є організацією, що приносить негайний 
прибуток (окрім соціального ефекту). Віддача від вкладень виходить від фірм, 
вирощених в технопарку, а термін становлення фірм зазвичай дорівнює 3 – 4 
рокам. Без істотних фінансових інвестицій і іншої матеріальної допомоги реалі-
зувати технопаркову технологію вельми складно. 

Необхідною умовою інноваційного розвитку є свідоме формування наці-
ональної інноваційної системи, що вимагає чіткої політики з боку уряду та зба-
лансованості дій держави, регіонів, громадськості. Національна інноваційна си-
стема забезпечить сприятливий інноваційний клімат та умови і стимули для 
всіх ланок інноваційного механізму, у тому числі для розвитку інноваційної ін-
фраструктури. Державна підтримка науково-технічної й інноваційної діяльності 
повинна включати формування обласних програм інноваційного розвитку, до 
яких входитимуть замовлення на наукову, науково-технічну і інноваційну про-
дукцію, фінансування на обласному і державному рівні науково-технічних чи 
інноваційних проектів; сприяння в одержанні для провідних наукових установ 
кредитних ресурсів міжнародних організацій; розробка і впровадження законо-
давчої та нормативно-правової бази, що сприятиме розвитку наукової, науково-
технічної і інноваційної діяльності; виходу інтелектуального продукту на ринок. 
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МОДЕЛЮВАННЯ ПЛАНУВАННЯ ТА ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ 

ВИРОБНИЧИМ ПРОЦЕСОМ 
Управління підприємством передбачає, з одного боку, спостереження за 

процесами, що відбуваються на ринках збуту, закупівель, робочої сили і капіта-
лів, і відповідну на них реакцію, причому кількість взаємозв’язків, що підляга-
ють обліку, є дуже великою, з іншого – управління процесами, які здійснюють-
ся безпосередньо на підприємстві.  

Без прийняття ефективних управлінських рішень шанси на успіх у конку-
рентній боротьбі значно зменшуються. У такій ситуації різко підвищується зна-
чущість оперативного управління в тому числі і оперативного управління виро-
бничим процесом [1].  

В загальній системі управління оперативне управління виробництвом 
продукції є важливим структурним елементом (рис. 1). 

 

 
Підсистема оперативного управління виробництвом продукції спрямова-

на на виконання завдань оперативного забезпечення ритмічного виробничого 
процесу за раціонального використання ресурсів [2]. 

Оперативне управління виробництвом продукції складається 2 основних 
блоків: 

1. управління виробничим процесом; 
2. оперативний контроль витрат [3]. 
На них і була зосереджена увага в дослідженні: 
1. З метою покращення ефективності управління виробничим процесом 
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(по двом критеріям: мінімізація витрат та підвищення рівня оперативності) в ро-
боті була запропонована модель планування та оперативного управління вироб-
ництвом, яка призначена для створення плану виробництва на основі мінімізації 
витрат на переналадку при переході від випуску одного виду продукції до іншого.  

Математична модель планування та оперативного управління виробницт-
вом сформульована наступним чином: 

Поставимо у відповідність кожному виду продукції i  ( ni ,1= ), вершину iv  
Графа G. Можливість переходу від виробництва продукту i  до продукту 

j  позначимо орієнтованим ребром ije
= ( iv ; jv ). Кожному ребру приписується 

вага ijc
, яка відповідає вартості переналадки обладнання для переходу від ви-

готовлення продукту i  до виробництва продукту j .  
Таким чином отримуємо орієнтований зважений граф G=(V,E). Задача 

полягає в знаходженні в графі гамільтонового циклу найменшої ваги і її форму-
лювання зводиться до класичної задачі комівояжера. 

2. Для здійснення оперативного та своєчасного контролю економічних 
результатів як по кожному виробу, так і загалом по підприємству запропонова-
ний метод щоденних виробничих витрат. Цільова спрямованість методу поля-
гає в можливості оперативного контролю витрат, досягненні ритмічності про-
цесу виробництва, підвищенні відповідальності за збут. 

Алгоритм розрахунку представлений на рис. 2. 
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Рис.2. Алгоритм розрахунку прибутку методом щоденних виробничих витрат 
Умовні позначення, які використовуються в алгоритмі: 

iP  Ціна одиниці продукції, грн 

iAVC Змінні виробничі витрати на одиницю продукції, грн 

siAVC  Змінні витрати продажу на одиницю продукції, грн 

iFC  Постійні виробничі витрати, грн 

siFC  Постійні витрати продажу, грн 
Математична модель планування та оперативного управління виробницт-

вом та оперативний контроль витрат виробництва, на основі застосування ме-
тоду щоденних виробничих витрат є складовою частиною процесу прийняття 
рішення алгоритм якого формулюється наступним чином: 

Етап 1. Процес виробництва розглядається на момент завершення вироб-
ництва певного виду продукції (по факту). 

Етап 2. На основі побудованого плану мінімізації витрат на переналадку 
приймається рішення про доцільність виробництва наступного виду продукції: 
використовуючи інформацію про об’єми замовлень або про необхідну по плану 
кількість виробів здійснюється оперативний аналіз економічної ефективності 
виробництва наступного виду продукції за допомогою методу щоденних виро-
бничих витрат (порівнюються витрати на виробництво та реалізацію та очіку-
ваний прибуток). 

Етап 3. Якщо випускати даний вид продукції вигідно – підприємство 
здійснює його виробництво. 

Етап 4. Якщо виникає ситуація, коли даний вид продукції виробляти не-
доцільно – аналізується економічна ефективність виробництва наступного за 
ним виду продукції. 

Після завершення виробництва кожного виду продукції проводиться опе-
ративний аналіз економічних показників, як по всій партії так і по окремому 
виробу. Після завершення виробництва всієї номенклатури виробів здійснюєть-
ся аналіз економічних результатів на предмет ритмічності (оптимальної кілько-
сті незавершеного виробництва та кількості нереалізованої продукції) виробни-
цтва та реалізації, рентабельності. 

Використовуючи запропонований алгоритм підприємство зможе мінімі-
зувати витрати, здійснювати оперативне корегування плану з мінімальними ви-
тратами часу та фінансових ресурсів, здійснювати оперативний контроль виро-
бничого процесу. 
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ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ КРЕДИТУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ 

СЕРЕДНЬОГО І МАЛОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ 
Вирішення проблем, пов’язаних з кредитуванням малого та середнього 

бізнесу, має актуальний характер, особливо в сучасних умовах виходу країни з 
кризи та реформування податкової законодавчої бази України. Кредит є одним 
з головних джерел вирішення проблеми забезпечення стабільної роботи та роз-
витку підприємств різних галузей народного господарства, зокрема малого та 
середнього бізнесу.  

Ефективне кредитування малого та середнього бізнесу на сьогоднішній 
день – це одне з найважливіших завдань банківської системи України. Кожній 
фінансово-кредитній установі саме операції кредитування малого та середнього 
бізнесу приносять значні доходи і від того, наскільки правильно будуть обрані 
методи і дотримані умови кредитування, в значній мірі, залежить результат 
кредитної операції.  

Малий та середній бізнес як інституційний сектор економіки давно став 
домінуючим за чисельністю та обсягами виробництва як у провідних країнах 
світу, так і в Україні. Малі та середні підприємства забезпечують гнучкість та 
стійкість економічної системи, наближують її до потреб конкретних спожива-
чів, виконують важливу соціальну роль – надаючи робочі місця та забезпечую-
чи джерело доходу для значних прошарків населення [1, 54]. 

У країнах Європейського союзу малі та середні підприємства становлять 
основу соціально-економічного розвитку. В ЄС знаходиться більше ніж 20 мі-
льйонів підприємств малого та середнього бізнесу. Ці підприємства дають бі-
льше половини загального обороту та доданої вартості. Також кількість зайня-
того населення на цих підприємствах сягає 70 відсотків. Найбільша кількість 
підприємств створено у сферах торгівлі, будівельної та харчової промисловості. 
Малий бізнес у Європі стимулює розвиток конкуренції. Ефективність економі-
ки ЄС напряму залежить від успішної діяльності малого та середнього бізнесу. 
Тому Україні потрібно брати приклад з ЄС, але з корективами на національні 
особливості країни. Багато банківських спеціалістів підкреслюють пріоритет-
ність кредитування бізнесу. Потрібно розвивати малий та середній бізнес та до-
цільно кредитувати цю сферу економіки. Бо з її розвитком можна вирішити 
проблему безробіття в країні та стимулювання споживчого попиту [2, 155]. 

В Україні активне кредитування підприємницької діяльності починається 
з 2000 року, з того часу і до тепер кожен банк намагається створити відділ кре-
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дитування бізнесу. До 2008 року банки мали можливість кредитувати суб’єктів 
малого та середнього підприємництва, але світова фінансова криза зробила свої 
корективи в цьому. Так як наша банківська система була на межі краху, багато 
банків припинили кредитування малого та середнього бізнесу. Особливо при-
пинили кредитувати у валюті, тому що курс долара різко зріс, а національна ва-
люта різко впала в ціні, що призвело до зменшення ресурсів банків. Вже з поча-
тку осені 2009 року деякі банки почитають досить обережно кредитувати під-
приємців. Таким чином, 2010 рік можна назвати роком відновлення підтримки 
банками малого та середнього бізнесу. Так, у порівнянні з 2009 роком обсяг 
кредитування юридичних осіб у 2010 році в українських банках значно зріс. 
Адже банки почали боротися за можливість залучення найбільш якісних пози-
чальників. 

Такий ріст обсягу кредитування можна назвати сприятливими для виходу 
економіки країни із кризи, але на думку експертів повноцінне відновлення кре-
дитування відбудеться не раніше 2012 року. Лідерами з приросту кредитних 
портфелів є ПриватБанк, Райфайзен Банк та Укрексімбанк. 

На даний момент найбільш сприятливими для банків при кредитуванні є 
установи сфери послуг, торгівлі та легкої промисловості. Також перспективни-
ми вважаються державні компанії, представники нафтогазового, телекомуніка-
ційного сектору та електроенергетики. Але банки обмежують кредитування бу-
дівельної галузі та обережно ставляться до автодилерів, девелоперів та ритей-
лерів. Нажаль, багато банків відмовляються кредитувати сільськогосподарсь-
кий сектор економіки. Програми для кредитування сільського господарства 
можуть надати усього три-п’ять банківських установ. 

Доречно буде сказати і про умови, які ставлять банки до позичальника. 
Щоб отримати позику у банку потрібно:  

- щоб бізнес працював не менш одного року та виключно прибутково;  
- мати бездоганну фінансову звітність та стабільне фінансове положення;  
- необхідно мати ліквідну заставу.  
Потрібно також звернути увагу на відсоткові ставки по кредитам. Пози-

тивною тенденцією на ринку кредитування бізнесу є продовження зниження 
ставок за кредитними продуктами. Так, у жовтні ставки впали за всіма видами 
кредитів, зниження відсоткових ставок у національній валюті склало 0,8 – 4 
пункти. Більш за інших здешевіли кредити на придбання нерухомості та устат-
кування – 3 та 4 пункти відповідно [1, 55]. 

Розвиток кредитування малого та середнього бізнесу здійснюється двома 
шляхами. По-перше, за рахунок власних ресурсів банків, по-друге, за рахунок 
ресурсів міжнародних фінансових організації: ЄБРР, Світового банку, Агенства 
США з Міжнародного Розвитку.  

Багато у чому майбутнє малого та середнього бізнесу України залежить 
від удосконалення законодавчої та нормативно-правової бази країни, що впли-
не на потребу цього сектору економіки у кредитних ресурсах. Наприклад, до-
сить багато суперечок виникло при прийнятті нового Податкового кодексу.  

Позитивним моментом при прийнятті нового Податкового кодексу може 
стати можливість отримання суб’єктами малого бізнесу податкових канікул з 
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податку на прибуток строком на п’ять років. Ці канікули нададуть можливість 
сплачувати платежі по кредитам вчасно та в повному обсязі, бо у підприємців 
буде трохи більше коштів для сплати кредитних платежів. Це знизить кредитні 
ризики для банків, тим самим останні зможуть більш охоче видавати кредити 
підприємцям. Таким чином, малий та середній бізнес отримує можливість роз-
виватися та одержувати більший прибуток, а банки, у свою чергу, отримають 
можливість ефективно використовувати свої ресурси та отримувати прибуток. 
Відповідно економіка країни буде стабілізуватися.  

Новим Податковим кодексом заявлено і те, що поступово буде знижува-
тися ставки з основних податків – на прибуток (до 16%) та на додаткову вар-
тість (до 17%). Дана норма також сприятиме більш ефективній взаємодії під-
приємців, банків та держави. 

Та не все так добре, як здається на перший погляд. Новий Податковий ко-
декс має й негативні моменти для бізнесу. Одним з таких моментів є ведення 
повного бухгалтерського обліку та користування касовими апаратами, це знач-
но ускладнить роботу підприємців та збільшить їхні витрати.  

Другим моментом може стати введення податку на банківські депозити. 
Отож банки разом із підняттям відсотків по депозитам невід’ємно збільшать 
відсотки за кредитами, причому на усі види кредитних послуг, чи то споживчі 
кредити, чи то кредити малому та середньому бізнесу.  

Усі негативні чинники, які є у новому Податковому кодексі, якщо не бу-
дуть скориговані призведуть до того, що більша частина малого та середнього 
бізнесу відійдуть «у тінь». А це досить погано відобразиться на ще нестабільній 
економіці країни [3, 111]. 

Поліпшенням ситуації, яка склалася на даному етапі розвитку країни, мо-
же стати узгодження інтересів як кредиторів, так і позичальників. Далі на рис.1. 
приведена схема такого можливого механізму узгодження інтересів суб’єктів 
кредитування.  

Як бачимо, для поліпшення ситуації на кредитному ринку потрібна тісна 
співпраця банків та підприємців. Перегляд обома сторонами ставлення одних 
до інших, пошук компромісних рішень, участь держави у вирішенні складних 
питань, підтримка державою як банків, так і підприємців.  

Шляхи для поліпшення ситуації, яка склалася на даному етапі розвитку 
нашої країни та вирішення низки проблем, пов’язаних з кредитуванням бізнесу 
полягає у наступному:  

- необхідно удосконалювати законодавчу та нормативно-правову базу 
України, бо зараз українські банки не відважуються кредитувати суб’єкти під-
приємницької діяльності через недостатню захищеність своїх прав та інтересів, 
високу ступінь ризиків та значну вартість фінансових ресурсів, які є дорожчими 
ніж при кредитування великих підприємств;  

- значною мірою важлива підтримка держави у забезпеченні кредитів за 
рахунок державних коштів [1, 57]. 
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Рис. 1 – Механізм узгодження інтересів кредиторів та позичальників 
Малий та середній бізнес відіграють дуже важливу роль у соціально-

економічному розвитку країни. Завдяки йому вирішуються багато соціальних 
та економічних питань. Ураховуючи важливість розвитку малого та середнього 
бізнесу, можна говорити про те, що кредитування цього сектору економіки є 
перспективним видом бізнесу для українських банків, а також життєво важли-
вим і необхідним для розвитку підприємництва в Україні. Тому банківське кре-
дитування бізнесу потребує подальшого розвитку й удосконалення, та залежить 
від вирішення низки економічних проблем. 

Розглянувши проблеми кредитування малого та середнього бізнесу з двох 
сторін: з точки зору кредиторів, та з точки зору позичальників, був запропоно-
вано механізм узгодження інтересів суб’єктів кредитування. Якщо цей механізм 
запрацює, то ситуація на ринку кредитування малого та середнього бізнесу зна-
чно поліпшиться – зросте привабливість даного сектору економіки для банків, 
поліпшиться платоспроможність позичальників, тобто суб’єктів малого та се-
реднього бізнесу. 
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ІНТЕРНЕТ-РЕКЛАМА 
Глобальна мережа стала невід’ємною частиною нашого життя, тому рек-

лама перебралася і на віртуальні простори. Сучасні інформаційні технології да-
ли життя численним формам і проявам реклами в Інтернеті. 

Головною метою Інтернет – реклами є орієнтація споживача на свій товар 
та утворення умов для того, щоб товар був придбаний у цієї компанії. В цьому 
приймає участь багато факторів, але найвагомішим є багатомільйонна потенці-
альна аудиторія користувачів Інтернету. 

Будь-яка рекламна акція використовує психологічні прийоми, щоб просу-
вати товари або послуги, підбирати потенційних клієнтів. Численні методи до-
зволяють отримати додатковий соціальний простір для своєї бізнес діяльності. 

З точки зору Юрасова А.В. «Інтернет-реклама – представлення товарів, 
послуг або підприємства в мережі Інтернет, адресоване клієнту й має характер 
переконання». Визначення реклами запропоновано в Законі України «Про рек-
ламу»: «Реклама – це спеціальна інформація про осіб та продукцію, яка розпо-
всюджується в будь-якій формі і в будь-який спосіб з метою прямого або опо-
середкованого одержання прибутку». 

Інтеренет-реклама поділяється на окремі види: 
– медійна реклама – розміщення текстово-графічних рекламних матеріа-

лів на сайтах, що представляють собою рекламний майданчик; 
– контекстна реклама – розміщення текстово-графічних рекламних мате-

ріалів поруч із результатами пошуку на сайтах; 
– геоконтекстна реклама – хоча під геоконтекстною рекламою найчастіше 

розуміють рекламу в мобільних телефонах із урахуванням місцезнаходження 
користувача; 

– продакт-плейсмент в онлайн іграх – інтеграція рекламованого продукту 
або бренду в ігровий процес; 

– з використанням e-mail – реклама, яка розсилається на e-mail; 
– спам – масова розсилка рекламних оголошень по електронній пошті без 

згоди одержувачів [2]. 
Необхідною умовою SEO (SEO – Search engine optimization ) є присут-

ність заслання в перших рядках результатів пошуку по найбільш популярних 
запитах. 
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Реєстрація в каталогах та пошукових системах – це відмінний спосіб під-
вищити відвідуваність сайту та збільшити прибутковість вашого підприємства. 
Завдяки цій процедурі зростає відвідуваність ресурсу саме цільовою аудиторі-
єю, прямо зацікавленої в споживанні запропонованого товару чи послуги. Ре-
єстрація сайту в каталогах покращує позиції ресурсу в пошукових системах, 
сприяє підвищенню цільової маси, збільшення PR, просуванню цільових запитів. 

Нижче наведені посилання на пошукові системи використовуються най-
більш частіше: 

– Google (google.com.ua); 
– Yandex (yandex.com); 
– Рамблер (rambler.ru); 
– Мета Контекст (meta.com.ua). 
У пошуках реклами в Інтернеті важливо чітко задавати те, що ви бажаєте 

знайти (ключові слова). 
Творець рекламного повідомлення також має можливість змінювати па-

раметри відповідності ключових слів для можливості його показу найбільш 
відповідним клієнтам, а також для зниження ціни за клік (CPC). 

Аналіз ефективності рекламних кампаній в Інтернеті – це досить склад-
ний комплекс заходів, що складається з різних методик. Разом з тим, аналіз ре-
клами можна також використовувати як інструмент оптимізації рекламованого 
веб-сайту. 

Аналіз онлайн-реклами повинен складатися з двох взаємопов’язаних ета-
пів. Перший етап – це аналіз статистичних даних, зібраних сервісом веб-
аналітики про відвідувачів веб-сайтів, де розміщена реклама. Кожен з цих пока-
зників надзвичайно важливий для оцінки ефективності Інтернет-реклами. Дру-
гий етап аналізу реклами – це відстеження процесу взаємодії користувача без-
посередньо з рекламним повідомленням. Два базових інструмента, які викорис-
товуються для цього – відеозапис рухів мишки і теплові карти уваги, що дозво-
ляє побачити всі дії користувача на веб-сайті, де розміщена реклама [3]. 

Методи аналізу рекламних кампаній продовжують удосконалюватися. 
Сучасні сервіси веб-аналітики ще не повною мірою апробовані в цій сфері дія-
льності. Однак, на сьогоднішній день саме веб-аналітика здатна надати макси-
мально точну і деталізовану інформацію, що дозволяє оцінити ефективність Ін-
тернет-реклами. 

Для аналізу сайту існує багато програм, а саме: 
ClickHeat – це засіб (з відкритим вихідним кодом), який дозволяє візуалі-

зувати «гарячі» і «холодні» зони сайту. Це необхідно для розуміння того, в які 
місця сторінки відвідувачі клікають найбільше, а які ігнорують. 

Crazy egg – платний набір інструментів для аналізу поведінки відвідува-
чів на сайті. 

ClickDensity – колекція інструментів для збору та аналізу інформації про 
те, що роблять відвідувачі на вашому сайті. 

ClickTale – надає масив інформації про те, як відвідувачі використовують 
ваш сайт. 
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Clicky не настільки багатий засобами для аналізу статистики, як Crazy egg 
та ClickDensity, але надає таку унікальну функцію, як збір і моніторинг у реаль-
ному часі, відомі як Spy. 

Для того, щоб знати скільки людей дивились рекламу, використовують 
лічильники, такі як: IP Club Counter. 

Сьогодні дуже популярна реклама у соціальних мережах, тому що кожно-
го дня їх відвідує дуже багато людей. Розглядаючи Інтернет – рекламу на при-
кладі «В контакті», доходимо до висновку, що соціальні мережі з наукової точ-
ки зору є найзручнішими у використанні. Інтернет – реклама орієнтована на 
людей, які цікавляться запропонованими вами товарами та не нав’язує себе. Та-
кож у цієї реклами зручна оплата для рекламодателів, які її розміщують, тому 
що оплата нараховується за клік по рекламі. 

В результаті проведення роботи ми дісталися висновку, що на даному 
етапі Інтернет – реклама стала найпопулярнішим засобом просування будь – 
якої продукції, тому що це дешево та дуже багато людей може спостерігати ре-
кламу в Інтернет. У наш час зручніше за все розмістити свою рекламу в Інтер-
неті та чітко змальовувати собі картину, чи вигідно це вам, чи може перенести 
рекламу на інший сайт, де буде більше переглядів. Ми дізналися, що на даному 
етапі дуже багато програм, які можуть проводити діагностику сайту у таких 
сферах. Тому, Інтернет – реклама – це найпростіший та найвигідніший вид рек-
лами. Крім того, вигода у технічному обслуговуванні, тому що на даний мо-
мент є дуже багато програм для аналізу сайту. 
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МЕТОДИ ФУНДАМЕНТАЛЬНОГО АНАЛІЗУ 
ІНВЕСТИЦІЙНОГО РИНКУ 

На сучасному етапі в науковій літературі приділяється значна увага пи-
танням визначення пріоритетних напрямків інвестування, формування інвести-
ційної привабливості, оцінки ефективності реалізації інвестиційних проектів 
тощо. Однак нестабільність внутрішніх інвестицій, що пов’язана в першу чергу 
з фінансовими обмеженнями бюджету, призводить до того, що великі надії по-
кладаються на надходження зовнішніх інвестицій. Особливу актуалізацію ці 
питання для України набувають в умовах євроінтеграції. 

Важливою умовою успішної ринкової трансформації економіки України є 
реалізація її інвестиційного потенціалу, який складається з ресурсного, інфра-
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структурного, фіскального, регуляторного та економічного факторів. 
З цією метою необхідно виявити складові інвестиційної привабливості, 

основні тенденції інвестиційного ринку України та основні пріоритети на май-
бутнє. 

Економіка України має значну ресурсну привабливість. Особливо варто 
відзначити земельні, лісові та водні ресурси, багаті надра та ґрунти. Більше 60% 
сільськогосподарських угідь – це високоякісні родючі чорноземи. В більшості 
регіонів України достатня кількість опадів, сонячної енергії, сприятлива темпе-
ратура, що дозволяє вести господарську діяльність з обмеженими затратами у 
будь-якій галузі економіки. 

Людські ресурси є найбільшою конкурентною перевагою економіки 
України. Країна має один з найбільш сприятливих серед держав світу показни-
ків щільності населення. У 1999 р. Україна входила до десятки найбільш осві-
чених націй світу і до двадцятки країн за рівнем наукової підготовки кадрів. 

Отже, інвестиційний ринок ─ це ринок об’єктів інвестування у всіх його 
формах, тобто це сукупність окремих ринків (об’єктів реального і фінансового 
інвестування), у складі якого виділяють ринок прямих капітальних вкладень, 
ринок об’єктів приватизації, ринок нерухомості, ринок інших об’єктів реально-
го інвестування, фондовий ринок та грошовий ринок. На інвестиційному ринку 
працює велика кількість різних посередників, які створюють його інфраструк-
туру. Саме взаємодіями цих посередників і характеризується стан інвестиційно-
го ринку. 

Важливою умовою успішної ринкової трансформації економіки України є 
реалізація її інвестиційного потенціалу, який складається з ресурсного, інфра-
структурного, фіскального, регуляторного та економічного факторів. Сучасні 
тенденції розвитку інвестиційного ринку України повинні відповідати світово-
му механізму роботи ринку інвестицій. 

Процес вивчення інвестиційного ринку в цілому складається з ряду по-
слідовних етапів. Така послідовність вивчення інвестиційного ринку дозволяє 
одержати надійну інформацію для розробки стратегії інвестиційної діяльності 
та формування інвестиційного портфелю [1]. 

З систем методів дослідження кон’юнктури інвестиційного ринку най-
більш надійним методичним апаратом володіє фундаментальний аналіз, хоча 
його складність і відносно висока вартість проведення суттєво стримують сфе-
ру його застосування. 

Загалом питання застосування фундаментального аналізу розглядали такі 
автори: В. Ліховидов, Л. Колмикова, Д. Піскулов; технічний аналіз досліджу-
ють: Р. Мамчиц, Ю. Жваколюк, Д. Піскулов, В. Сафін, А. Куліков, С. Суворов, 
В. Якимкін, А. Черкасов, І. Сорока, В. Ігнаточкін, Т. Борисова, В. Кравчук, 
А. Комлев, М. Кузнецов, А. Зайцев, В. Бившев, П. Кірюхов, А. Лобов, 
В. Миронов, В. Палкін; а фрактальний: Е. Петерс, Е. Найман, О. М. Сохацька, 
М. Чекулаев. Проте, проблемам поєднання вище перелічених методів прогнозу-
вання не приділяють належної уваги.  

Результати фундаментального аналізу є головною умовою забезпечення 
високого ступеня ефективності інвестиційного ринку (у той час як результати 
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технічного аналізу можуть забезпечити ефективність інвестиційного ринку ли-
ше в слабкому ступені). Діапазон досліджень інвестиційного ринку на основі 
методів фундаментального аналізу найбільш широкий. Основними напрямами 
такого дослідження є: 

– аналіз і прогнозування кон’юнктури інвестиційного ринку в цілому у 
зв’язку із загальноекономічним розвитком країни; 

– аналіз і прогнозування кон’юнктури окремих видів і сегментів інвести-
ційного ринку; 

– аналіз та оцінка перспектив інвестиційної привабливості окремих галу-
зей економіки; 

– аналіз і оцінка перспектив інвестиційної привабливості окремих регіо-
нів країни; 

– аналіз і прогнозування інвестиційної позиції підприємств; 
– порівняльний аналіз інвестиційних якостей окремих реальних проектів 

фінансових інструментів та відповідне прогнозування динаміки рівня цін на 
них [2]. 

Фундаментальний аналіз заснований на дослідженні окремих факторів, 
що впливають на динаміку показників, що вивчаються, і визначенні можливої 
зміни цих факторів у майбутньому періоді. В процесі прогнозування 
кон’юнктури інвестиційного ринку на основі фундаментального аналізу вико-
ристовуються наступні основні методи:  

1. Метод прогнозування «згори-донизу» передбачає здійснення прогноз-
них розрахунків у напрямку від загального до конкретного. У процесі здійснен-
ня таких прогнозних розрахунків спочатку оцінюється можлива зміна парамет-
рів загальноекономічного розвитку країни; потім прогнозуються основні пара-
метри майбутнього розвитку окремих елементів інвестиційного ринку в цілому; 
після цього прогнозується кон’юнктура окремих видів інвестиційних ринків; 
потім здійснюється прогноз кон’юнктури окремих сегментів інвестиційного 
ринку, що цікавлять його учасника; на завершальній стадії прогнозних розра-
хунків визначаються вірогідні параметри обороту на ринку конкретних видів 
інвестиційних товарів та інструментів.  

2. Метод прогнозування «знизу-догори» передбачає здійснення прогноз-
них розрахунків у зворотній послідовності. Число рівнів прогнозування визна-
чає при цьому сам аналітик виходячи з поставлених перед ним задач.  

3. Імовірнісний метод прогнозування здійснюється в умовах недостатнос-
ті вихідної інформації, особливо тієї, яка характеризує майбутню динаміку мак-
роекономічних факторів. У цьому випадку прогнозування окремих показників 
кон’юнктури інвестиційного ринку на всіх його рівнях носить багатоваріантний 
характер у діапазоні від оптимістичної до песимістичної оцінки можливого роз-
витку окремих факторних показників.  

4. Метод економетричного моделювання прогнозованих показників 
кон’юнктури інвестиційного ринку або окремих інвестиційних товарів та ін-
струментів заснований на побудові індивідуальних економетричних (економі-
ко-математичних) моделей, як правило, багатофакторних.  

5. Метод моделювання інвестиційних і фінансових коефіцієнтів викорис-
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товується, в основному, для прогнозування показників розвитку окремих учас-
ників інвестиційного ринку. Система таких коефіцієнтів дозволяє оцінити рен-
табельність, фінансову стійкість, платоспроможність та інші сторони майбут-
ньої інвестиційної діяльності конкретного підприємства.  

6. Метод об’єктно-орієнтованого моделювання (або метод побудови елек-
тронних таблиць) ґрунтується на розкладанні окремих прогнозованих інтегра-
льних показників на низку окремих їх значень при використанні комп’ютерних 
електронних таблиць. Використання у поєднанні методичного апарату фунда-
ментального і технічного аналізу створює передумови для здійснення надійних 
прогнозів кон’юнктури інвестиційного ринку на різних його рівнях.  

Отже, ступінь активності інвестиційного ринку, співвідношення окремих 
його елементів здійснюється шляхом вивчення ринкової кон’юнктури. При її 
аналізі важливо виявити загальну динаміку та зв’язок із фазами розвитку еко-
номіки країни в цілому [3]. 
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ПРОБЛЕМА КЛАСИФІКАЦІЇ ПРИ УПРАВЛІННІ 

ТОРГОВИМ ПІДПРИЄМСТВОМ 
У сучасних умовах розвитку України більшість торговельних компаній 

стикається із уповільненням темпів збуту товарів. Перспективи економічного 
зростання сприяли розширенню діяльності торговельних компаній, освоєнню 
нових ринків та відкриттю нових магазинів. Це в свою чергу призвело до упові-
льнення темпів економічного зростання та стабілізації попиту, які зробили таке 
розширення діяльності збитковим. У нових умовах старі способи управління 
стали менш результативними. Як відомо, одним із головних процесів діяльності 
будь-якого підприємства є процес прийняття рішень. У вузькому розумінні 
прийняття рішення – це процес вибору кращого рішення з чисельних альтерна-
тив. Однак під час вибору найкращої альтернативи, підприємство стикається із 
проблемою вибору правила класифікації. 

Поняття «класифікація» походить від латинського classis – розряд, клас. 
Латинський корінь визначає найістотніше, найсуттєвіше значення цього понят-
тя: поділ предметів певної сукупності за спільними ознаками з утворенням сис-
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теми класів цієї сукупності. Отже, під класифікацією розуміють систему підпо-
рядкованих деякій ознаці понять (класів) у певній галузі знань або діяльності 
людини, використовувану як засіб для встановлення взаємозв’язків між цими 
поняттями (класами) [1, 40]. 

Класифікація – обов’язковий етап попередньої підготовки економічних 
даних до автоматизованої обробки, а також передумова раціональної організа-
ції інформаційної бази і моделювання інформаційних процесів [2, 36]. 

Класифікацію асортименту продукції зручно реалізувати використовуючи 
ABC-XYZ аналіз. АВС-XYZ аналіз є потужним засобом для виявлення ключо-
вих, найбільш важливих ресурсів фірми і встановлення на цій основі пріорите-
тів у структуризації бізнес-процесів.  

Розглянемо даний аналіз в застосуванні до оптимізації матеріальних запа-
сів і, як наслідок, економії грошових коштів. Метою впровадження АВС-
аналізу є вироблення підходів до управління товарним асортиментом за допо-
могою угруповання об’єктів за ступенем їх впливу на загальний результат.  

Сутність проведення аналізу полягає у незалежному ранжуванні всієї то-
варної матриці за двома критеріями. В якості критеріїв були взяті такі величи-
ни: дохід у грошовому вимірі та оборот у кількісному вимірі.  

АВС-аналіз будується на основі принципу Парето: за більшість можливих 
результатів (80%) відповідає відносно невелике число причин (20%), тобто 80% 
обсягу продажів забезпечують 20% асортименту.  

Для визначення приналежності обраного асортименту до групи необхідно 
провести наступні дії: 

* Розрахувати частку кожної позиції в загальному обсязі продажів;  
* Розрахувати цю частку з накопичувальним підсумком;  
* Присвоїти значення груп. 
На основі даних підприємства-продавця медіа продукції про рух товарів з 

01.01.2009 – 25.11.2009 р. виконаємо ранжування товарів за величиною доходу. 
Результат ранжування представлено у табл. 1. 

Таблиця 1 – Ранжування товарів за величиною доходу 
№ 
з/п 

Товар Дохід, грн 
Питома 

вага 
Наростаючий 

підсумок 
Група 

1 Теленеділя 1321346,56 10,89 10,89256 A 

2 Шахи Гаррі Поттера 1081297,22 8,91 19,80626 A 

3 Телескоп 1060347,25 8,74 28,54727 A 

4 Теленеділя плюс 891285,5 7,35 35,89460 A 

5 Комсомольска правда-
п’ятн. 682143,96 5,62 41,51788 A 

6 Мрія 494409,49 4,08 45,59356 A 

7 Комсомольска правда-
щоден. 377412,62 3,11 48,70477 A 

8 Футбол 347274,84 2,86 51,56754 A 

9 Привоз 304714,91 2,51 54,07946 A 
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10 Аргументи та факти 281870,43 2,32 56,40307 A 

11 Серіал 280684,97 2,31 58,71690 A 

12 Теленеділя Мелітополь 169810,69 1,40 60,11674 B 

13 100 людей, які змінили 
хід історії 159928,75 1,32 61,43512 B 

… ... … … … … 

421 Календар Знаки зодіаку 1,8 0,00 100,00 С 
 

Група А включає обмежену кількість позицій, що приносять найбільший 
дохід, які вимагають ретельного планування, постійного (можливо, навіть що-
денного) і скрупульозного обліку та контролю. Товарні позиції цієї групи – ос-
новні в роботі компанії.  

Група В складена з того асортименту, який у меншій мірі важливий для 
компанії, ніж категорії А, і вимагають звичайного контролю, налагодженого 
обліку, контролю (можливо, щомісячного).  

Група С включає широкий асортимент малоцінних позицій, що характе-
ризуються спрощеними методами планування та обліку. Але необхідна часта 
перевірка групи С для попередження ситуації із зайвим накопиченням товару 
на складі. 

Аналогічно виконується ранжування по натуральному обороту, тільки 
групи мають назви X, Y і Z (табл. 2). 

Шляхом накладення результатів аналізу XYZ на дані ABC-методу утво-
рилося 9 груп асортименту, для кожної з яких необхідно розробити свої техно-
логії управління, при цьому кожна з груп має дві характеристики: дохід від 
продажів і натуральний оборот. У результаті маємо деякий розподіл товарів по 
зазначеним критеріям, представлений у табл. 3. 

 
Таблиця 2 – Ранжування товарів за натуральним оборотом 

№ 
з/п 

Товар 
Кількість, 

шт 
Питома 

вага 
Наростаючий 

підсумок 
Група 

1 Теленеділя 498188 10,58 10,58391 X 

2 Телескоп 475556 10,10 20,68701 X 

3 Теленеділя плюс 461488 9,80 30,49124 X 

4 Мрія 307230 6,53 37,01829 X 

5 Комсомольска правда-
щоден. 303729 6,45 43,47096 X 

6 Комсомольска правда-
п’ятн. 302587 6,43 49,89936 X 

7 Аргументи та факти 159039 3,38 53,27812 X 

8 Футбол 158146 3,36 56,63790 X 

9 Команда 137489 2,92 59,55883 X 
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10 Серіал 122047 2,59 62,15170 X 

11 Привоз 107348 2,28 64,43229 X 

12 Люблю готувати 92603 1,97 66,39962 Y 

13 Арт мозаїка «Фаворит» 90067 1,91 68,31308 Y 

… … … … … … 

421 Альбом EURO 2008 1 0,00 100,00 Z 
 
У даному випадку 10 з 421 позицій належать групі АХ – найбільш прода-

ваної та найбільш прибуткової групи товарів, 395 з 421 належать групі CZ – 
найменш продаваної і найменш доходної групи товарів (табл. 3). 

 
Таблиця 3 – Розподіл товарів у матриці ABC-XYZ 

A AX 10/421=2,38% AY 1/421=0,24% AZ 0/421=0% 

B BX 1/421=0,24% BY 4/421=0,95% BZ 5/421=1,19% 

C CX 0/421=0% CY 5/421=1,19% CZ 395/421=93,82% 

Всього 416 по-
зицій X Y Z 

 
Застосування другого параметра уточнює проведення аналізу, дозволяє 

зробити більш точні висновки:  
Групи AX, AY та AZ вимагають найбільшої уваги, для них необхідне ре-

тельне планування потреб, нормування витрат, ретельний (щоденний) облік та 
контроль, постійний аналіз відхилень від запланованих показників. Причому 
для категорії AX слід розраховувати оптимальний розмір закупівель і викорис-
товувати технологію «just in time» (точно в строк). А для категорії AZ ефектив-
ніше використовувати систему постачання за запитами з обов’язковим розра-
хунком величини страхового запасу. 

BX, BY і BZ – управляється, як правило, за однаковими технологіями, що 
залежать від термінів планування та способів доставки.  

Для товарів категорії CX, CY, CZ застосовуються укрупнені методи пла-
нування. Наприклад відсоткове збільшення (зменшення) цін одразу на всі това-
ри даної групи. 

Таким чином найефективнішим для фірми є прийняття рішень у рамках 
асортименту товарів групи АX. До цієї групи увійшли такі товари: «Аргументи 
та факти», «Комсомольська правда – щоденний випуск», «Комсомольська пра-
вда – щотижневий випуск», «Мрія», «Привоз», «Серіал», «Теленеділя», «Теле-
неділя плюс», «Телескоп», «Футбол».  

Описані принципи класифікації було застосовано для підприємства, яке 
займається оптово-роздрібною торгівлею періодичних видань у масштабі регіо-
ну. Класифікація була виконана з метою вибору методів управління та їх здійс-
нення для кожного класу товарів. У результаті впровадження даних принципів 
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класифікації вдалося значно організувати витрати фірми та покращити управ-
ління збутом продукції. 
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ПОЗИТИВНИЙ ІМІДЖ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ – 
 ПОГЛЯД З БОКУ МАРКЕТИНГУ 

Питання іміджу України має досить велике значення. Зараз надзвичайно 
важливо знати, як світова спільнота сприймає Україну і що заважає тому, щоб 
вона сприймалася як високорозвинена країна. Саме тому, для дослідження було 
обрано проблему позитивного іміджу України. 

Як відомо, здобуття гарної репутації – це тривалий процес. Але зараз, у 
вік інформаційних технологій, Україна отримала шанс на репутаційний та 
іміджевий прорив. У сучасному світі основними цінностями держав є 
інформація та віртуальні чинники, наприклад, іміджі та бренди. Кожна держава 
в світі у наш час має свій імідж і є брендом. Лідерство в будь-якій важливій 
галузі, навіть перемога в конкурсах та спортивних змаганнях, може бути еле-
ментом формування позитивного іміджу країни. 

Наприклад, елементи іміджу України це: Чорнобиль, Помаранчева 
революція 2004 р., корумпована влада, прізвища – Кличко, Шевченко, Януко-
вич, Тимошенко – їх ми бачимо в SWOT України, дослідження Bohush 
Communications, 2007–2009. У наших дослідженнях про імідж України брали 
участь 45 респондентів: 15 школярів загальноосвітнього навчального закладу 
«Запорізький січовий колегіум», 15 студентів Запорізького національного 
університету, 15 робітників ВАТ «Запоріжсталь». 

На запитання «Чи існує в України позитивний імідж в цілому?» 80% 
респондентів відповіли, що Україна не має позитивного іміджу, але 20% 
впевнені, що Україна має сформований позитивний імідж. 

Щодо напряму зовнішньої політики, якого має дотримуватись Україна, то 
більше половини респондентів вважають, що Україна повинна дотримуватись 
курсу на найшвидшу інтеграцію в Європейський Союз, 20% схильні до власно-
го шляху розвитку без озирання на Захід чи Росію, більше 15% прагнуть, щоб 
Україна дотримувалася курсу на зближення з Росією та країнами СНД та 7% 
респондентів ще не визначились. 

Також, згідно з проведеним дослідженням, більшість респондентів 
вважає, що зараз Україна – це маловпливова і маловідома європейська держава, 
що знаходиться у пошуках свого місця в світі, велика частина (а саме 17%) 
впевнена, що Україна має імідж кризової країни, політично нестабільної, з не-



 273 

ефективною владою. Близько 15% – переконані, що імідж України переважно 
негативний, вона має високі інвестиційні ризики, корупцію у всіх органах вла-
ди. Отже понад половину респондентів усвідомлює необхідність корекції брен-
да країни у бік позитивності. 

Важливість свідомого створення позитивного іміджу важко переоцінити. 
Державні PR-програми, спрямовані на підтримання своїх економік, існують 
фактично у всіх розвинутих країнах. США наприклад на державний маркетинг і 
піар з держбюджету щорічно виділяє приблизно 2 млрд доларів. В Україні, в 
свою чергу, існує лише концепція покращення державного іміджу. Кошти на 
створення позитивного іміджу виділяються мізерні – і навіть ті марнуються. 

Забезпечення позитивного міжнародного іміджу України є важливим за-
собом захисту та просування її національних інтересів, а також підвищення 
успішності країни в конкурентній боротьбі на міжнародних ринках збуту та 
інвестицій. 

З цієї причини формування позитивного міжнародного іміджу України та 
пропаганда її за кордоном є завданням загальнодержавної ваги, до виконання 
якого має бути залучене, відповідно до своєї компетенції, всі органи виконавчої 
влади нашої держави. 

71% респондентів дослідження згідні з тим, що формування позитивного 
іміджу України є завданням загальнонаціонального масштабу, а отже, що 
корекцію бренда країни слід починати зі зміни ставлення самих українців до 
України. 

Чинники формування іміджу країни можна розділити умовно на 
внутрішні та зовнішні. 

Зовнішніми можна назвати: зовнішню політику України, національні 
інтереси та пріоритети, членство в міжнародних організаціях, розвиток 
відносин зі стратегічними партнерами, інвестиційний клімат тощо. 

Внутрішні фактори – це: добробут населення, дотримання 
конституційних прав кожного громадянина, рівень корупції, рівень 
злочинності, рівень тіньового сектору економіки, соціальне самопочуття та ін. 

Також важливими є психологічні аспекти сприйняття позитивного іміджу 
України, такі як: гордість за країну, бажання в ній жити, захищати, щастя, ком-
форт та проекція свого майбутнього з країною. 

Ззовні це є: цікавість країною, бажання приїхати до неї, робити в ній 
бізнес та вкладати кошти, комфорт і безпека, пов’язані з Україною. 

З цілей дослідження випливають такі завдання: проведення послідовних 
економічних реформ; захист прав і свободи громадян; розв’язання проблем 
безробіття; Україна має розумно і вигідно вибирати стратегічних партнерів; 
Україна повинна мати загально прийняті у світі демілітовані та демарковані 
кордони. 

Виходячи з результатів проведеного дослідження, змоделювавши систе-
му, можна виділити пріоритетні напрями створення позитивного іміджу 
України. 

Для створення, зміни та поширення ефективного іміджу країни необхідно 
витратити 15−20 років на цілеспрямовану та скоординовану діяльність у зазна-
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ченому напряму: 
– налагодження співробітництва та залучення представників урядових 

структур, бізнесових кіл, представників культури, освіти та засобів масової 
комунікації; 

– дослідження сприйняття країни власним населенням та міжнародною 
спільнотою (яка виступає основним об’єктом іміджу), використовуючи 
кількісні та якісні методи дослідження; 

– консультування з лідерами думок (opinion leaders) щодо слабких та 
сильних національних рис країни та порівняння з результатами дослідження; 

– побудова іміджеологічної стратегії, яка повинна включати професійну 
модель іміджу та види комунікацій, передбачаючи при цьому різні шляхи 
комунікацій для різних цільових груп (потенційні туристи зазвичай дещо 
відрізняються від інвесторів, хоча й пов’язані між собою); 

Іноземна преса створює загалом негативний образ України, сприймаючи 
її як країну з високим рівнем корупції, тіньової економіки та свавіллям 
чиновників. Світове товариство сприймає Україну як країну політичних 
скандалів, економічної кризи й екологічної загрози. 

Саме тому Україна повинна проводити активу, навіть агресивну 
інформаційну політику. Активно пропагувати здобутки та можливості України, 
підтримувати українські інформаційні центри в різних країнах, просувати 
українські ЗМІ в різних мережах в світі, проводити мовлення різними мовами. 

Необхідно запровадити комплекс заходів з інформаційної безпеки держа-
ви. Наприклад, ЄВРО–2012, який Україна виграла в складній боротьбі – це одна 
з найкращих можливостей знову репрезентувати світу прекрасну, сильну та са-
мобутню державу – Україну. 

Аналіз внутрішніх і зовнішніх чинників свідчить про те, що попереду в 
Україні тривалий перехідний період, протягом якого її імідж може змінитися в 
кращу або гіршу сторону. І якщо ми є патріотами, то незалежно від того, який у 
нас політичний устрій, хто у нас при владі, ми повинні турбуватись про те, щоб 
у світі про українців думали добре. Тоді у нас влада буде змінюватися на кра-
ще, а не навпаки. 
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ОСОБЛИВОСТІ ВИЗНАННЯ ТА ОЦІНКИ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ 
НА МОЛОКОПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ 

Однією з обов’язкових умов здійснення процесу виробництва є забезпе-
чення його предметами праці (виробничими запасами) – сировиною, матеріа-
лами, напівфабрикатами, комплектуючими виробами тощо, з яких або за допо-
могою яких здійснюється виробництво продукції. Відмітною особливістю їх є 
одноразове використання в процесі виробництва, перенесення всієї вартості на 
собівартість виготовленої продукції (виконаних робіт, послуг). Тому контроль 
за збереженням матеріальних ресурсів, раціональним використанням їх у виро-
бництві має велике значення. 

Запаси визнаються активом, якщо існує імовірність того, що підприємст-
во отримає в майбутньому економічні вигоди, пов’язані з їх використанням, та 
їх вартість може бути достовірно визначена. 

Основним законодавчим та нормативно – правовим актом, який регулює 
визнання, оцінку та відображення в бухгалтерському обліку молочної сировини 
на молокопереробних підприємствах є Положення (стандарт) бухгалтерського 
обліку 9 «Запаси». Відповідно до вимог стандарту, первісною вартістю запасів 
молочної сировини придбаних за плату є їх собівартість, яка складається із та-
ких витрат як: ціна придбання, що пов’язана з якісними характеристиками мо-
лочної сировини (держава встановлює нормативні ціни за 1 літр придбаного 
молока з нормативними показниками його якості) і сплачується постачальнику 
згідно з договором постачання; непрямих податків, крім випадків, якщо подат-
ки не відшкодовуються молокопереробному підприємству відповідно до чин-
ного законодавства; транспортно-заготівельні витрати до складу яких, на наш 
погляд, можна віднести: витрати на відрядження із заготівлі сировини, витрати 
на перевезення запасів власним автотранспортом, оплата тарифів за перевезен-
ня молочної сировини сторонніми організаціями; витрати на утримання заготі-
вельних пунктів молочної сировини, вантажно-розвантажувальні роботи; інші 
витрати, які безпосередньо пов’язані з придбанням запасів молочної сировини і 
доведенням їх до стану, в якому вони придатні для використання у запланова-
них цілях, втрати і нестачі запасів в межах норм природного убутку, виявлені 
при оприбуткуванні придбаних запасів молочної сировини, що сталися при їх 
транспортуванні [1]. 

Первісною вартістю запасів молочної сировини, що виготовляються вла-
сними силами молокопереробного підприємства, визнається їхня виробнича со-
бівартість. Формування виробничої собівартості таких запасів здійснюється у 
порядку, передбаченому Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 16 
«Витрати». Собівартість виготовлених запасів молочної сировини молокопере-
робними підприємствами залежить від фактичних витрат на їх виготовлення, 
умов та термінів їх використання і зберігання. 
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До первісної вартості запасів молочної сировини молокопереробних під-
приємств не включаються витрати, а належать до витрат того періоду, в якому 
були здійснені (встановлені) і безпосередньо не пов’язані з процесом придбання. 

Молочна сировина придбана за плату або виготовлена і призначена для 
виробництва молочної продукції та незавершеного виробництво зараховуються 
на баланс молокопереробного підприємства за первісною вартістю. Втім, моло-
копереробне підприємство зазнає певних труднощів при вирішенні питання, за 
якою вартістю оприбуткувати зіпсовані запаси молочної сировини. Згідно 
П(С)БО 9 «Запаси» молочну сировину-запаси можна оприбуткувати в бухгал-
терському обліку молокопереробного підприємства за первісною та справедли-
вою вартістю. 

У разі, якщо на момент оприбуткування запасів молочної сировини (мо-
лока, вершків) неможливо достовірно визначити їх первісну вартість, вони мо-
жуть оцінюватися та відображатися у бухгалтерському обліку молокоперероб-
ного підприємства за справедливою вартістю з наступним коригуванням до їх 
собівартості. Такі запаси молочної сировини, що надійшли на молокопереробне 
підприємство від постачальника і не відповідають нормативним якісним показ-
никам (щільність г/см3; кислотність, Т; температура, С0; жирність,%; вміст біл-
ка,%) або деякі з них суттєво завищені чи занижені відображаються на позаба-
лансових рахунках до узгодження ціни з постачальником за справедливою вар-
тістю або ціною, вказаною в документах постачальника або погодженою в до-
говорі постачання [2]. 

Отже, запаси молочної сировини оприбутковують на баланс молокопере-
робних підприємствах за первісною вартістю, а їх справедливою вартість відо-
бражається лише в бухгалтерському обліку. Справедлива вартість запасів зале-
жить від якісних показників придбаної молочної сировини [3]. 

Оцінка вибуття запасів у разі відпуску матеріалів у виробництво, продажу 
або іншому вибутті згідно з Положенням (стандартом) 9 оцінка їх здійснюється 
по одному з таких методів:  

1.Ідентифікованої собівартості одиниці запасів;  
2.Середньозваженої собівартості;  
3.Собівартості перших за часом надходження запасів (ФІФО);  
4.Собівартості останніх за часом надходження запасів (ЛІФО)(вилучено з 

П(С)БО і в даний момент не використовується);  
5.Нормативних затрат;  
6. Ціни продажу. 
Для всіх одиниць бухгалтерського обліку запасів, які мають однакове 

призначення і однакові умови використання, застосовується тільки один із за-
значених методів. 

Молокопереробні підприємства при відпуску запасів у виробництво пере-
важно застосовують метод нормативних затрат. Оцінка за нормативними затра-
тами полягає у застосуванні норм витрат на одиницю продукції, які встановлені 
підприємством з урахуванням нормальних рівнів використання запасів, праці, 
виробничих потужностей і діючих цін. Для забезпечення максимального на-
ближення нормативних затрат до фактичних норми затрат і ціни повинні регу-
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лярно у нормативній базі перевірятися і переглядатися. Оцінка продукції за но-
рмативними затратами коригується до фактичної виробничої собівартості. 

Отже, враховуючи технологічні особливості молокопереробної промис-
ловості, короткий термін зберігання молочної сировини, а також для спрощення 
процедури поточної оцінки й обліку виробничих запасів, доцільно їх оцінку при 
відпуску у виробництво проводити за методом нормативних затрат згідно з п. 
16 П(С)БО 9 «Запаси». При встановленні величини нормативних затрат варто 
запропонувати кількісно-якісні характеристики молочної сировини (вміст жиру, 
білка) враховувати відповідно до розроблених рецептур.  

Впровадження методу нормативних затрат сприятиме ефективному здій-
сненню оперативного контролю за рівнем використання виробничих запасів у 
виробництві, його застосування дасть змогу вести облік відпуску запасів у ви-
робництво відповідно до встановлених нормативів, а відхилення фактичних цін 
виробничих запасів від нормативних обліковувати на спеціально введених суб-
рахунках. Це дасть можливість приймати необхідні управлінські рішення при 
виборі постачальників та сприятиме ефективності контролю використання ви-
робничих запасів на молокопереробних підприємствах. 
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ІНВЕСТИЦІЇ В ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ 

ТА ЙОГО РОЛЬ У ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 
У ринкових умовах економічне зростання все більшою мірою залежить 

від здатності отримувати і застосовувати нові знання.  
Сучасний стан вітчизняної економіки характеризується, з одного боку, 

глобально – інтеграційними процесами вступу у світову економічну спільноту, 
а з іншого – низьким рівнем розвитку науково-технічної бази, моральним зно-
сом матеріальних активів і дефіцитом фінансових ресурсів для їх модернізації, 
що сприяють підвищенню ролі інформаційно-інтелектуальних факторів функ-
ціонування українських підприємств.  

Економіка знань, яку активно пропагує сучасне суспільство та яка є насі-
дком глобально-інтеграційних процесів, характеризується органічним поєднан-
ням науки, техніки і виробництва, базується на інноваційній моделі розвитку та 
інтелектуалізації виробничо-організаційного процесу. Людський капітал постає 
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єдиним стратегічним чинником, котрий можливо достатньо швидко мобілізува-
ти для завоювання стабільних позицій на ринку у конкурентній боротьбі. 

Людський капітал – це сформований або розвинений у результаті інвес-
тицій і накопичений людьми (людиною) певний запас здоров’я, знань, навичок, 
здібностей, мотивацій, який цілеспрямовано використовується в тій чи іншій 
сфері суспільного виробництва, сприяє зростанню продуктивності праці й за-
вдяки цьому впливає на зростання доходів (заробітків) його власника [1]. Це 
знання, що працівники «забирають» із собою, коли вони звільняються з підпри-
ємства [2]. 

Людський капітал специфічний за своєю природою. Якщо у разі фізично-
го капіталу в кінці терміну використання він повністю може бути списаний на 
вартість створеного з його допомогою продукту, то у разі людського капіталу 
часто буває, що накопичений людський капітал використовується або неповніс-
тю, або втрачається і не впроваджується у виробництво. Останнє певним чином 
зумовлено умовами і часом використання працівника, його компетенцією, а та-
кож тим, що означений капітал не потребує прискореної окупності, він є влас-
ним капіталом людини і може бути використаний працівником лише за відпові-
дних умов і у будь-який період часу.  

Формування людського капіталу підприємства – це процес створення си-
стеми інтелектуальних цінностей на підприємстві за допомогою інвестицій у 
конкретні процеси їх відтворення. При цьому інвестування здійснюється дво-
яко: як вкладення фінансових коштів та ресурсів і як витрати часу та сили, тоб-
то як певні види людської діяльності. 

Вкладення в людський капітал дають значний за обсягом, тривалий за ча-
сом і інтегральний за характером економічний та соціальний ефект. 

В наш час зростає роль окремих підприємств у створенні активів людсь-
кого капіталу. 

Часто вони стають найефективнішими виробниками цього капіталу, оскі-
льки здійснюють підготовку персоналу відповідно до поточних і перспективних 
потреб виробництва, а також мають достовірну інформацію про перспективні 
напрями капіталовкладень у навчання та професійну підготовку.  

Однак підприємствам притаманний прагматичний підхід: вони роблять 
інвестиції в людський капітал лише доти, доки вони приносять економічну від-
дачу. Моральні зиски, інтегрований соціальний ефект від цих інвестицій є в ос-
новному суспільним благом, у розвитку якого зацікавлена держава, а не конк-
ретне підприємство. Саме тому в цивілізованому світі держава економічними 
методами заохочує підприємства до інвестування в людський капітал. 

Інвестуючи у своїх працівників, підприємства активізують їхню трудову 
віддачу, підвищують продуктивність праці, скорочують витрати робочого часу, 
зміцнюють свою конкурентоспроможність [3]. 

Для розвитку людського капіталу необхідні значні витрати і різні види 
ресурсів як зі сторони індивіда так і зі сторони суспільства. Інвестиції в людсь-
кий капітал підприємства можна класифікувати за такими групами витрат: 
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- витрати на охорону здоров’я в широкому розумінні, включно з усіма ви-
тратами, які сприяють продовженню тривалості життя, зміцненню імунітету, 
фізичної та психічної сили, витривалості людей; 

- витрати на освіту працівників, що включає навчання та підвищення ква-
ліфікації на виробництві, самовдосконалення, додаткову освіту тощо; 

- витрати на посилення мотивації працівників до підвищення якості своєї 
праці; 

- витрати на фундаментальні наукові розробки; 
- витрати на аудит та охорону інтелектуальних активів; 
- витрати на формування ефективної організаційної структури і корпора-

тивної культури підприємства; 
- витрати на вдосконалення внутрішньокорпоративних інформаційних си-

стем; 
- витрати на комерційну реалізацію результатів інтелектуальної діяльнос-

ті підприємства; 
- витрати на дослідження безпосереднього середовища підприємства; 
- витрати на підтримку ділової репутації, іміджу підприємства; 
- витрати на формування системи управління складовими інтелектуально-

го капіталу підприємства. 
Безперечно, інвестування в людський капітал передбачає переслідування 

для інвестора якихось вигод, як для себе безпосередньо, так і для третіх осіб. 
Так, для працівника – це підвищення рівня доходів, більше задоволення 

від роботи, підвищення соціального статусу, покращення умов праці, зростання 
самоповаги. 

Для роботодавця – підвищення продуктивності, скорочення втрат робочо-
го часу і зростання ефективності праці. Підвищення рівня освіти забезпечує 
підвищення ефективності праці працівника або завдяки зростанню продуктив-
ності праці, або через отримання знань, які роблять його здатним здійснювати 
таку трудову діяльність, результати якої представляють велику цінність. 

Для держави – підвищення рівня добробуту громадян, зростання волового 
національного продукту, зростання рівня економічного розвитку, підвищення 
громадської активності. 

Інвестиції в людський капітал є дуже важливими для ефективної діяльно-
сті підприємства. При кваліфікованому менеджменті максимальна сума прибу-
тку від інвестицій у людський капітал майже втроє перевищує прибуток від ін-
вестицій в техніку [4]. 

Таким чином, інвестиції в людський капітал є передумовою його цілесп-
рямованого формування та нарощення, що є необхідною умовою конкуренто-
спроможності підприємства як на зовнішньому, так і на внутрішньому ринках.  

Вкладення коштів в людський капітал дозволить зберегти багато видів 
цінних ресурсів у вітчизняній економіці, а отже, здійснити значний прорив в 
економіці через зростання конкурентоспроможності вітчизняних підприємств.  
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ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ДОХОДІВ 

ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ 
Пенсійний фонд України є центральним органом виконавчої влади, що 

здійснює керівництво та управління солідарною системою загально-
обов’язкового державного пенсійного страхування, провадить збір, акумуляцію 
та облік страхових внесків, призначає пенсії та готує документи для їх виплати, 
забезпечує своєчасне і в повному обсязі фінансування та виплату пенсій, допо-
моги на поховання, інших соціальних виплат, які згідно із законодавством здій-
снюються за рахунок коштів Пенсійного фонду України, здійснює контроль за 
цільовим використанням коштів Пенсійного фонду України. Діяльність Пен-
сійного фонду України спрямовується та координується Кабінетом Міністрів 
України через Міністра праці та соціальної політики України [1]. 

Пенсійний фонд України у своїй діяльності керується Конституцією і за-
конами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради 
України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Ка-
бінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, а також По-
ложенням про Пенсійний фонд України [2]. 

Пенсійний фонд України узагальнює практику застосування законодавст-
ва з питань, що належать до його компетенції, розробляє пропозиції щодо вдос-
коналення законодавства і в установленому порядку вносить їх на розгляд Мі-
ністрові праці та соціальної політики України. У межах своїх повноважень Пе-
нсійний фонд України організовує виконання актів законодавства та здійснює 
систематичний контроль за їх реалізацією [1]. 

Проблема формування коштів Пенсійного фонду досить складна. Для то-
го щоб розробити відповідну програму, слід враховувати особливості різних 
методів фінансування пенсійних систем. У зв’язку з цим значний інтерес стано-
влять потенційні джерела фонду та створення умов для їх трансформації у реа-
льні.  

Джерелами формування коштів Пенсійного фонду України є:  
1) страхові внески;  
2) кошти державного бюджету та державних цільових фондів, що пере-

раховуються до Фонду у випадках, передбачених законодавством;  
3) благодійні внески юридичних та фізичних осіб;  
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4) добровільні внески на загальнообов’язкове державне пенсійне страху-
вання; 

5) інші надходження відповідно до законодавства.  
Бюджет Фонду щороку затверджує Кабінет Міністрів України [2]. На 

надходження коштів до Пенсійного фонду України впливає високий рівень де-
мографічного навантаження на працездатне населення, а також наявність у зна-
чної частини застрахованих осіб пільг щодо сплати внесків та низька заробітна 
плата, яка у четвертої частини працюючих нижча від прожиткового мінімуму. 
Пенсійні виплати становлять близько 15% валового внутрішнього продукту, на 
них направляється майже 19% видатків державного бюджету. 

Внаслідок недостатньої роботи центральних і місцевих органів виконав-
чої влади не поліпшується дисципліна щодо сплати страхових пенсійних внес-
ків, повільно йде детінізація зайнятості та доходів, що є значним резервом для 
фінансової стабілізації пенсійної системи і системи соціального страхування в 
цілому. Наповнення фінансової складової Пенсійного фонду залежить від наяв-
них правових механізмів, дія яких спрямована нині лише на фіксовані доходи 
та заробітну плату населення. 

У солідарній системі реформування звелося до запровадження нової фор-
мули обчислення пенсій, яка фактично не спрацьовує, оскільки розмір мініма-
льної пенсії вищий за зароблену. Активна законотворча діяльність відбувається 
на тлі зниження інтересу центральних органів державної виконавчої влади, 
особливо на місцях, до вирішення практичних завдань пенсійної реформи. 

Сучасна демографічна ситуація вимагає якнайскорішого введення друго-
го рівня пенсійної системи, оскільки солідарна система ефективна лише за умо-
ви розширеного відтворення поколінь. В умовах депопуляції, що залишати-
меться основною тенденцією демографічного розвитку України в найближчі 50 
років, солідарна система буде фінансово неспроможною забезпечити гідний рі-
вень пенсій. 

В Україні недержавні пенсійні фонди ще не отримали належного розвит-
ку, недосконалим залишається нормативно-правове регулювання умов участі у 
недержавному пенсійному забезпечені страхових організацій і банків. Фінансо-
вий ринок не готовий до роботи щодо інвестування великого капіталу в матері-
альні галузі економіки, який щомісяця надходитиме з накопичувальної пенсій-
ної системи, а також диверсифікації його розміщення. Стратегія розвитку Пен-
сійної системи має декларативний характер і потребує невідкладної розробки 
конкретних заходів щодо її виконання та належного організаційного, кадрового 
і матеріально-технічного забезпечення. 

Якщо життєздатність пенсійної реформи за короткий строк не буде під-
тверджено, це вплине на строки запровадження загальнообов’язкової накопи-
чувальної системи у найбільш сприятливий період і відкладе суттєве збільшен-
ня пенсійних доходів громадян на більш пізній строк, створить додаткові про-
блеми для державного бюджету та Пенсійного фонду України, при цьому інве-
стування пенсійних коштів в економіку та розвиток фінансових ринків взагалі 
розтягнеться на невизначений час. 
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Впровадження пенсійної реформи у повному обсязі забезпечить зростан-
ня і стабільні виплати пенсій, стане потужним чинником інвестування вітчиз-
няної економіки [3]. 

На сьогоднішній день перед Україною гостро стоїть питання проведення 
Пенсійної реформи, яка забезпечить отримання кредиту від МВФ. Враховуючи 
постійне зменшення кількості працюючих, шляхів вирішення проблеми з ви-
платою пенсій досить небагато. Тому перед державою стояв вибір, або підви-
щувати пенсійний вік, або зменшувати розмір пенсії, щоб коштів Пенсійного 
фонду вистачило на всіх пенсіонерів. Таким чином підвищення пенсійного віку 
для жінок та чоловіків є задачею номер один для керівництва. Хоча, це й 
об’єктивно необхідно для правильного розподілення коштів Пенсійного фонду, 
це викликає обурення серед людей похилого віку, тих, хто збирається виходити 
на пенсію. Підвищення пенсійного віку для нашої країни є небезпечним яви-
щем, оскільки середня тривалість життя для чоловіків 67 років, для жінок – 73,5 
років (за даними на 2007 р.). 

Тому, на мою думку, проведення пенсійної реформи необхідно для розви-
тку країни, проте необхідно, щоб вона була адаптована під українське населен-
ня з нашими умовами життя. 
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МОДЕЛЮВАННЯ ОЦІНЮВАННЯ НЕРУХОМОСТІ НА ОСНОВІ  
НЕЙРОМЕРЕЖНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

За умов сьогодення нерухомість є об’єктом багаточисельних досліджень 
та публікацій. Задача оцінювання нерухомості постійно ускладнюється у 
зв’язку із швидким збільшенням обсягів іпотечного кредитування, зростанням 
ринку страхування, невизначеністю податкового законодавства країни, розши-
ренням вторинного ринку купівлі – продажу житла, розвитком малого та серед-
нього бізнесу та різноманітних інвестиційних проектів.  

Першими вченими, які заклали фундамент теоретичних засад та визначи-
ли основні методи оцінки нерухомості, були Ф. Бебкок, А. Веймер, П. Венд, 
І. Джонсон, Дж. Грейаскемп, Л. Елвуд, Р. Ілі, П. Колвел, А. Маршал, Р. Реткліф, 
Х. Хойт. Серед сучасних закордонних спеціалістів, які займаються цим питан-
ням, виділяють М. Волвертона, Ч. Вюрцебаха, М. Дотзора, М. Доуні, С. Ілі, 
Н. Кросбі, М. Майлса, Н. Ордуея, Х. Стока, Н. Френча, Дж. Фридмана, 
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Г. Харисона та Дж. Екерта. Серед вітчизняних авторів, праці яких присвячено 
зазначеному питанню, слід назвати І. Геллера, О. Грищенко, О. Кащенко, А. 
Монченкова, В. Назарову, В. Прорвича, В. Рутгайзера, С. Сивця, Є. Тарасевича, 
А. Третяка, О. Терещенко, В. Федоренко, М. Федотову. 

В той же час моделювання ціни на нерухомість висуває певні вимоги [2]: 
− необхідність системного підходу для урахування всіх значущих чин-

ників; 
− важкість оцінювання об’єкту нерухомості за допомогою існуючих під-

ходів (дохідного, витратного і порівняльного) за умов браку часу та необхідної 
інформації; 

− необхідність усунення людського чинника для створення об’єктивної 
ціни. 

Тож альтернативним методом для оцінки нерухомості може бути метод 
нейромережевого планування, до основних переваг якого відносять: 

− швидкість створення нейромережі та обробки даних; 
− зручність (можливість користування будь-яким економічним агентом); 
− незалежність від людського чинника; 
− високі результати при вирішенні нелінійних завдань; 
− можливість обновлення та поповнення вибірки для навчання. 
Нехай об’єкт нерухомості задано вектором стану:  
х = (x1, x2, ..., xn) 
де xi – значущий фактор, або чинник, що впливає на ціну нерухомості (кі-

лькість кімнат житлового об’єкту; загальна площина; житлова площина; площа 
кухні; престижність району; бінарний тест, чи є поверх, на якому розташована 
квартира останнім чи першим); 

n – кількість значущих факторів; 
Подана задача – задача багатокритеріальної оптимізації, оскільки містить 

три особи, що приймає рішення (відповідно, впливає на факт здійснення угоди 
та ціну угоди). Такими особами в даному випадку є: можливий продавець жит-
ла; можливий покупець житла; посередник угоди. 

Необхідно зазначити, що оскільки, необхідність оцінювання нерухомості 
може виникнути при страхуванні, відчуженні, здачі в оренду, вкладі в інвести-
ційний капітал, то в кожному з цих випадків осіб, які приймають рішення буде 
троє. Наприклад, при страхуванні, ОПР виступають: власник нерухомості, 
страхова компанія, експерт – оцінювач; при вкладі в інвестиційний капітал під-
приємства: власник нерухомості, акціонерна рада, експерт – оцінювач; при зда-
чі в оренду: орендодавець, орендар, посередник угоди тощо. 

Крім того, коректніше при зазначенні ОПР буде вказувати слово «можли-
вий», оскільки при початку оцінки нерухомості не відомо стовідсотково, що 
угода відбудеться. Цей вираз стає зрозумілим при детальному розгляді цільових 
функцій ОПР.  

Нехай можливий продавець житла (або той, хто має права на нерухо-
мість) – це ОПР 1, можливий покупець житла (бо той, хто бажає отримати пра-
ва на нерухомість) – це ОПР 2, а посередник угода (в даному випадку це особа, 
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яка володіє повною інформацією про ринок, зацікавлена в отриманні певного 
виграшу від угоди, а її дії направлені на те, щоб угоди купівлі-продажу відбу-
валися якомога частіше) – це ОПР 3. При цьому створимо ситуацію, за якої по-
середник угоди діє раціонально, тобто готов використати інформацію про стан 
ринку на користь ОПР 1 та ОПР 2. 

Нехай Fj(x), i=1,2,3 – ціна угоди с точки зору відповідного учасника (про-
давець, покупець, посередник). Задача оптимізації має вигляд: 

F1(x) → max; F2(x) → min; F3(x) → max 
aj та bj – нижня границя та верхня границя ціни, на яку здатен погодитися 

j ОПР. 
Тобто економічний зміст поданих цільових функцій є наступним: кожний 

з ОПР має свої межі угоди, наприклад покупець та посередник прагнуть до ма-
ксимальної ціни за угоду (посередник в цьому випадку отримає певний догові-
рний відсоток за свою участь), але при інших сталих умовах вони можуть пого-
дитися з ОПР 2 на дещо нижчу ціну угоди. Проілюструємо можливі ситуації 
знаходження ціни угоди на рис. 1. 

Рис. 1 – Схеми взаємодії осіб, що приймають рішення 
Зрозуміло, що угода здійсниться лише в першому випадку, коли всі три 

ОПР знайшли компромісну ціну, що знаходиться на перетині їх цільових функ-
цій. В такому випадку [a1;b1] ∩ [a2;b2] ∩ [a3;b3] ∉ ∅ . 

Інколи покупець та продавець домовляються в межах мінімальної ціни 
продавця (ОПР 1 в цьому випадку потребує термінової угоди продажу кварти-
ри), але посередник (ОПР 3) не погоджується на це рішення, оскільки за таких 
умов його виграш нижче, аніж мінімальний, на який він згоден. В такому випа-
дку [a1;b1] ∩ [a2;b2] ∉ ∅ . Для ринку типовою є третя ситуація, за якої продавець 
та посередник погоджуються на певну ціну угоди, але для покупця вона є надто 
високою. В такому випадку [a1;b1] ∩ [a3;b3] ∉ ∅ . 

Розглянемо архітектуру нейронної мережі задачі оцінювання нерухомості (рис. 2). 
Рис. 2 – Архітектура нейромережі для оцінювання нерухомості 
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Х1, ... xn – в даному випадку значущі фактори, що впливають на ціну не-
рухомості; у – ціна на об’єкт нерухомості. Основна структура співпадає з типо-
вою багатошаровою нейромережею. 

Нейромережа в результаті експерименту діє за наступною схемою:  
1.Первинний аналіз вибірки (усунення викидів, друкарських помилок тощо). 
2.Перетворення якісних показників у бальну шкалу. 
3.Оцінка об’єкту за допомогою моделі. 
4.Оцінка якості отриманого результату. 
З нейромережею наведеної структури проведено наступний чисельний 

експеримент. Основна вибірка для експерименту складається з 10 тис. об’єктів 
нерухомості, що були продані в столиці України місті Києві впродовж 2010 ро-
ку, контрольна вибірка складається з 2 тис. об’єктів. Зазначимо, що чим мен-
шою є контрольна вибірка, тим точнішим є результат.  

Для побудови економіко-математичної моделі приймаємо гіпотезу, що 
при решті сталих факторів ціну на нерухомість формулюють такі чинники: кі-
лькість кімнат, район, де розташована квартира, загальна площа квартири, жит-
лова площа квартири, площа кухні, наявність балкону, наявність телефону, по-
верх, на якому розташована квартира, загальна кількість поверхів, вік будівлі, в 
якій розташована квартира. 

Крім того, кожен з об’єктів нерухомості вже мав заздалегідь вивірену 
спеціальним експертом – оцінщиком ціну. Ця ціна використовувалась в пода-
льшому для порівняння адекватності моделі.  

Після проведення статистичної оцінки регресорів в побудованій економе-
тричній моделі значущими виявилися наступні чинники: кількість кімнат жит-
лового об’єкту, загальна площина, житлова площина, площа кухні, престиж-
ність району, тест, чи є поверх, на якому розташована квартира останнім чи пе-
ршим.  

Для побудови нейромережі використовувався готовий нейропакет Neural 
Wizard. В результаті експерименту виявлено, що точна оцінка отримана у 85% 
результатів. Крім того, в порівнянні з одиничною оцінкою, що проводить агент 
з нерухомості, ціни, що були отримані в автоматизованому режимі є дещо за-
ниженими, що свідчить про надмірно перевищену ціну на українському ринку 
нерухомості.  

Таким чином, результати експерименту дають можливість стверджувати, 
що використання нейромережевого моделювання для задачі оцінки нерухомості 
є одним з перспективних методів автоматизації процесів прийняття рішень в 
цій галузі. Нейромережева модель може бути основою формування бази знань, 
яка в стислі терміни дозволяє прийти до компромісного значення ціни на об’єкт 
нерухомості. 
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ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ МЕТОДУ ЧИСТОЇ ПРИВЕДЕНОЇ  
ВАРТОСТІ ОЦІНКИ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ 

Аналіз інвестиційних проектів – це комплекс методичних і практичних 
прийомів розробки, обґрунтування й оцінки доцільності реалізації проекту. На 
сьогодні у практиці активно використовуються вітчизняний і зарубіжний досвід 
оцінки інвестиційних проектів. Ці методи доцільно розділити на дві групи: ме-
тоди з використанням дисконтування та без використання дисконтування. Всі 
методи мають свої недоліки, переваги та сфери доцільного використання. До 
першої групи можливо віднести метод простої норми прибутку, метод розраху-
нку терміну окупності інвестицій, метод розрахунку ефективності інвестицій. 
Перевагами цих методів є їх зрозумілість та простота, однак, для детального 
аналізу ці методи недостатні. 

Для прийняття рішень про довгострокові інвестиції виникає потреба в 
прогнозуванні їх ефективності. Для цього потрібен аналіз витрат за тривалий 
період. До основних методів відносять розрахунок чистої теперіш-
ньої(приведеної) вартості проекту (NPV) – це різниця між величиною грошових 
потоків, що надходять у процесі експлуатації проекту, дисконтованих за прийн-
ятною ставкою дохідності (r), та сумою інвестиції (I) [3]: 

, (1) 
де CFі – грошовий потік в і-му періоді; m – кількість періодів експлуатації 

проекту. Ставка дохідності може залишатися стабільною протягом усього інве-
стиційного періоду, а може й змінюватися в кожному періоді. 

Додатне значення NPV вказує на доцільність інвестування коштів, оскіль-
ки проект є прибутковим. За від’ємного значення NPV проект слід відхилити. 
Якщо NPV = 0, то проект є ні прибутковим, ні збитковим, а відтак рішення тре-
ба приймати на основі інших критеріїв: поліпшення умов праці, зростання імі-
джу підприємства, досягнення певного соціального ефекту, тощо. 

Метод чистої теперішньої(приведеної) вартості більшість фахівців роз-
глядає як найприйнятніший критерій оцінки капітальних інвестицій. До переваг 
даного методу відносять те, що чиста теперішня вартість показує ймовірну ве-
личину приросту капіталу підприємства у разі реалізації інвестиційного проек-
ту. Суттєвою перевагою методу є його адитивність, тобто можливість додавати 
значення чистої теперішньої вартості за різними проектами та аналізувати су-
купну величину приросту капіталу [2]. Зазначимо, що показник чистої теперіш-
ньої вартості використовується в багатьох інших методах оцінки інвестиційної 
діяльності. До переваг цього методу можна віднести: 

– можливість найточніше враховувати зростання вартості майна акціонерів; 
– можливість урахування впливу часу на грошові потоки, що надходять у ре-

зультаті реалізації проекту; 
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– легкість використання методу спеціалістами; 
– використання для розрахунку показника всього грошового потоку проекту; 
– можливість використання різних рівнів вартості капіталу (відсотків). 

Одним з головних чинників, що визначають значення чистої приведе-
ної(теперішньої) вартості проекту, є масштаб діяльності, що виявляється в об-
сягах інвестицій та виробництва. Звідси випливає природне обмеження у засто-
суванні методу визначення NPV для зіставляння проектів, які відрізняються за 
цією характеристикою, тому що більше значення NPV не завжди відповідає 
ефективнішому варіанту інвестування [3]. 

Таким чином, при використанні цього методу необхідно враховувати йо-
го переваги та недоліки (табл. 1). 

Таблиця 1 – Переваги та недоліки моделі NPV 
Переваги Недоліки 

1. Простота розрахунку 1. Достатньо велике за обсягом значення 
NPV не завжди відповідає економічно 
доцільному варіанту капіталовкладень 

2. Найкраще характеризує рівень від-
дачі на вкладений капітал 

2. За високого рівня ставки дисконту-
вання окремі грошові потоки здійсню-
ють незначний вплив на рівень (обсяг) 
NPV 

3. Дає змогу визначити межу рентабе-
льності та запас фінансової міцності 
проекту 

3. Висока залежність результату розра-
хунків від обраної ставки дисконтування 

4. Дозволяє здійснити ранжування 
проектів у порядку зменшення (збі-
льшення) економічного ефекту 

4. Критерій недоцільно використовувати 
для порівняння інвестиційних проек-
ті]**! майже однаковим рівнем NPV та 
різною капіталомісткістю 

5. Має властивості адитивності, а са-
ме, можливість додавати NPV за різ-
ними проектами: 

NPV(A+B)=NPV(A)+NPV(B), 
що дозволяє оцінювати портфель ін-
вестиційних проектів 

5. В класичному уявленні не дозволяє 
порівняти взаємовиключні ефективні 
проекти з різними термінами функціо-
нування 

- 
6. Проблеми в обґрунтуванні ставки ди-
сконтування та горизонту планування 

- 
7. Не здатен охарактеризувати резерв 
безпеки інвестиційного проекту 

 
Водночас метод не дає змоги оцінити ефективність проекту з позиції «ре-

зультати – витрати», внаслідок чого можна вибрати не найрентабельніший про-
ект, а такий, що хоч і генерує значну в абсолютному виразі суму доходів, але 
потребує і значних початкових інвестицій. Метод чистої теперішньої вартості є 
найприйнятнішим тоді, коли величину інвестиційних ресурсів практично не 
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обмежено, а економічна ситуація уможливлює достатньо точне прогнозування 
ставки дохідності на тривалий період [2]. 

Таким чином основна перевага NPV полягає в тому, що всі розрахунки 
провадяться на основі грошових потоків, а не чистих доходів. Окрім того, ефек-
тивність головного проекту можна оцінити шляхом підсумовування NPV його 
окремих підпроектів. Це дуже важлива властивість, яка дає змогу використову-
вати NPV як основний критерій при аналізі проекту. Основним недоліком NPV 
є те, що її розрахунок вимагає детального прогнозу грошових потоків на термін 
життя проекту. Часто робиться припущення про постійність ставки дисконту. 
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ОСНОВНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ СТРАХОВОГО РИНКУ В УКРАЇНІ: 

ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ 
Страховий ринок – це особливі соціально-економічне середовище і сфера 

економічних відношень, де об’єктом купівлі-продажу (товаром) є страхова по-
слуга, формуються попит і пропозиція на неї. Основна мета даного ринку – за-
безпечення безперервності процесу суспільного відтворення через продаж спе-
цифічної фінансової послуги (страхової гарантії), що здійснює матеріальну 
компенсацію шкоди (збитку), яка заподіяна майновим інтересам страхувальни-
ків у результаті настання подій, що називаються страховими випадками.  

Страховий ринок можна розглядати і як особливу систему організації 
грошових відносин із формування і розподілу страхового фонду, щоб забезпе-
чити страховий захист суспільства за допомогою створення структури страхо-
вих організацій, які беруть участь у продажу відповідних страхових послуг. 

На вітчизняному страховому ринку в першій половині 2010 року спосте-
рігалися тенденції, характерні для фінансового сектору в цілому. Зниження рів-
ня платоспроможності населення й довіри до фінансових установ призвели до 
суттєвого зменшення попиту на страхові послуги. Цьому також сприяли згор-
тання банківської активності у сфері споживчого, іпотечного та автокредиту-
вання, що значно звузило клієнтську базу страхових компаній. Даний процес 
продовжує набирати оберти. Так, якщо середньоринковий показник скорочення 
страхових платежів у першій половині 2009 року по Україні склав 14%, то у за 
відповідний період 2010 року темпи падіння значно зросли [1].  
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Ринок страхових послуг залишається найбільш капіталізованим серед ін-
ших небанківських фінансових ринків, особливо зважаючи на зменшення капі-
талізації в таких фінансових секторах економіки, як кредитна кооперація. За ре-
зультатами І півріччя 2010 року основні показники страхової діяльності набра-
ли тенденції якісних змін, щодо скорочення падіння попердніх років спричине-
них світовою фінансовою кризою та стабілізації (табл. 1) [3]. 

Таблиця 1 – Динаміка основних показників діяльності страхового ринку 
Приріст 

 

І півріччя 
2009 

І півріччя 
2010 

млн грн 
% 

Кількість договорів страхування, укладених протягом звітного періоду, од. 

Кількість договорів, крім договорів 
3 обов’язкового страхування від 
нещасних випадків на транспорті у 
тому числі: 9 549 050 11 879 370 

- 

+24,4 

- зі страхувальниками – фізичними 
особами 8 142 250 10 429 356 

- 

+28,1 

Кількість договорів з обов’язкового 
особистого страхування від нещас-
них випадків на транспорті 267 822 226 271 046 361 

- 

+1,2 

Страхова діяльність, млн грн 

Валові страхові премії 9 514,0 9 635,9 +121,9 +1,3 

Валові страхові виплати 3 275,5 2 619,4 -656,1 -20,0 

Рівень валових виплат% 34,4 27,2 
 

-20,9 

Чисті страхові премії 6 313,4 5 588,3 -725,1 -11,5 

Чисті страхові виплати 2 916,7 2 474,2 -442,5 -15,2 

Рівень чистих виплат% 46,2 44,3 
 

-4,1 
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Страхові резерви, млн грн 

Обсяг сформованих страхових ре-
зервів 9 619,6 9 393,5 -226,1 -2,4 

- резерви зі страхування життя 1 603,6 1 902,8 +299,2 +18,7 

- технічні резерви 8 016,0 7 490,7 -525,3 -6,6 

 
В порівнянні з І півріччям 2009 року динаміка показників свідчила про 

такі тенденції:  
- на 24,4% збільшилась кількість укладених договорів (крім н/в), при цьо-

му кількість договорів, укладених з фізичними особами, зросла на 28,1%;  
- кількість договорів з обов’язкового особистого страхування від нещас-

них випадків на транспорті у І півріччі 2010 році збільшилась на 1,2% і стано-
вила 271 046 361 одиниць.  

- на 1,3% збільшились обсяги надходжень валових страхових премій, а 
обсяг чистих страхових премій зменшився на 11,5%;  

- на 20,0% зменшились валові страхові виплати/відшкодування, а обсяг  
чистих страхових виплат – на 15,2%;  
- на 21,1% збільшилися обсяги вихідного перестрахування, в тому числі  
обсяги премій, сплачених на внутрішньому ринку, збільшились на 26,5%, 

а на зовнішньому зменшились на 9,9%;  
- на 2,4% зменшився обсяг страхових резервів;  
- на 2,8% зросли загальні активи, з них активи, визначені законодавством 

для представлення коштів страхових резервів – на 6,5 
Загальна (валова) сума страхових премій, отриманих страховиками при 

страхуванні та перестрахуванні ризиків від страхувальників та перестрахуваль-
ників за І півріччя 2010 року, становила 9 635,9 млн грн, з них:  

- 2 702,9 млн грн (28,0%) – премії, що надійшли від фізичних осіб;  
- 4 130,5 млн грн (42,9%) – премії, що надійшли від юридичних осіб;  
- решта 2 802,5 млн грн (29,1%) – премії, що надійшли від перестрахува-

льників.  
За січень – червень 2010 року сума отриманих страховиками премій з ви-

дів страхування, інших, ніж страхування життя становила 9 299,8 млн грн (або 
96,5% від загальної суми страхових премій), а зі страхування життя – 336,1 млн 
грн (або 3,5% від загальної суми страхових премій) [4]. 

Становлення України як незалежної, демократичної країни з ринковою 
економікою створило умови для виходу країни на міжнародний ринок страхо-
вих послуг. Формування нової системи господарювання в Україні вносить 
принципові зміни в організацію страхової справи. 
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Динаміка основних параметрів за останні роки свідчить про зміцнення 
тенденцій до зростання обсягів страхового ринку. Серед позитивних чинників – 
стійке зростання капіталу та обсягів активів, що є необхідною умовою стабіль-
ного функціонування і розвитку страхового ринку, реальне зростання обсягів 
страхових операцій з усіх видів страхування, структурні зміни на користь доб-
ровільного страхування і його довгострокових видів, підвищення показників 
фінансової надійності страховиків, формування фінансових груп за їх участю. 
Зростає загальна сума страхових платежів, отриманих страховиками України. 
Збільшується кількість договорів страхування (перестрахування), укладених за 
сприяння страхових брокерів. Проте поряд з позитивними тенденціями розвит-
ку існує перелік певних проблем даної галузі фінансових послуг, а саме: 

- недосконалістю нормативно-правового регулювання у сфері страхування 
- недостатністю ліквідних фінансових інструментів для проведення ефек-

тивної політики інвестування коштів (особливо гострою є проблема забезпе-
чення довгострокових зобов’язань за договорами страхування життя) 

- непрозоре державне регулювання. 
- низьким рівнем послуг, що надаються окремими страховиками та наяв-

ністю випадків шахраювання. 
- недотриманням законодавства з агрострахування, низьким рівнем роз-

витку сфери страхування екологічних та катастрофічних ризиків. 
Формування стабільного страхового ринку потребує об’єктивного інфор-

мування всіх його власників про основні умови, вимоги та ризики у процесі їх 
діяльності. Для підвищення рівня страхової культури населення необхідно за-
безпечити прозорість діяльності учасників страхового ринку та запровадити 
програми інформування населення через засоби масової інформації про стан та 
перспективи страхового ринку, переваги отримання страхових послуг. 

Враховуючи, що в Україні вільні кошти страховиків, в силу специфіки ві-
тчизняного законодавства та інституційних особливостей страхового ринку, не 
в повній мірі трансформуються в інвестиційні ресурси, вирішення хронічних 
проблем лежить, в першу чергу, в правовій площині, а саме: 

- створення правових умов для повноцінного впровадження інвестиційно-
го та пенсійного страхування; 

- впровадження міжнародних стандартів ведення бухгалтерського обліку і 
аналітики діяльності страхових компаній; 

- створення незалежного інституту експертизи договорів і страхових ви-
падків, а також діючої системи контролю над фінансовим станом страхових 
компаній; 

- удосконалення методології страхових і перестрахувальних операцій за 
участю страхових посередників; 

- впровадження системи мікрострахування для незаможних верств насе-
лення, державна підтримка соціально значущих видів страхування; 

Таким чином, основною метою страхового ринку є формування повно-
цінної, стійкої, функціональної національної страхової індустрії, здатної стати 
реальним інструметом захисту інтересів громадян, економічних агентів та дер-
жави 
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Державна політика розвитку вітчизняної страхової індустрії має базува-
тися на зміцненні ринкових основ діяльності її учасників і використанні безпо-
середньо непрямих методів впливу на процеси, які відбуваються в сфері стра-
хування, шляхом вдосконалення нормативно-правової бази і вровадження між-
народних принципів і стандартів . При цьому важливим є створення умов для 
розширення спектру страхових послуг і інвестиційної політики, сприяння кон-
центрації страхового ринку [2]. 

Отже, після проведеного дослідження необхідно відмітити те, що аналіз 
сучасного стану, тенденцій і проблем розвитку вітчизняного страхового ринку 
свідчить про певні здобутки та численні недоліки, притаманні функціонуванню 
як окремих страхових компаній, так і всієї системи страхування. 

Розвиток страхового ринку стримує дія наступних факторів: відсутність 
державної політики розвитку як економіки в цілому, так і програми розвитку 
ринків фінансових послуг, неузгодженість господарського і страхового законо-
давства, недосконалість податкового законодавства, нестабільність фінансового 
середовища господарюючих суб’єктів і населення, слабкість стимулів у розвит-
ку страхування. 
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БЮДЖЕТНА СИСТЕМА УКРАЇНИ 
Бюджетна система є найважливішим економічним регулятором. Від того, 

наскільки правильно побудовано бюджетну систему, залежить ефективне фун-
кціонування всього народного господарства країни, зовнішніх відносин. 

Очевидно, що бюджетна система потребує вдосконалення: форм та мето-
дів планування бюджетів різних рівнів, ефективного використання бюджетних 
коштів, міжбюджетних стосунків [1, 287]. 

Для виконання своїх функцiй держава повинна мати достатнi грошовi 
фонди. Цi фонди вона формує шляхом перерозподiлу валового внутрішнього 
продукту. Найважливiшим засобом, через який держава здiйснює розподiл i пе-
рерозподiл внутрiшнього продукту, i є Державний бюджет. Через бюджет дер-
жави вiдтворються вся багатогранна  дiяльнiсть i забезпечується виконання за-
ходiв. Розглядаючи бюджет як економiчну категорiю, слiд зазначити, що вiн 
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вiдображає реальнi виробничi вiдносини, вiдтворює вiдносини розподiлу і пе-
рерозподiлу, концентрує рух грошової маси як самостiйної вартостi. 

Держава повинна мати централiзований фонд коштiв, з якого вона 
фiнансує заходи, передбаченi законодавчими чи нормативними актами. Для ви-
конання цiєї функцiї держава регламентує всi вiдносини, пов'язанi з 
мобiлiзацiєю, розподiлом i використанням бюджету. Бюджетнi вiдносини не 
можуть провадитись в життя без бюджетного регулювання, тому що вони зав-
жди мають державно-владний характер. 

Будова бюджетної системи країни випливає з її державного устрою та 
здійснюється у відповідності до Бюджетного кодексу України, який набув чин-
ності 21 червня 2001 року. Згідно ст. 2 п. 5 Бюджетного кодексу – бюджетна 
система України – сукупність державного бюджету та місцевих бюджетів, по-
будована з урахуванням економічних відносин, державного й адміністративно-
територіального устроїв та врегульована нормами права [2]. 

Бюджетна система України складається з державного бюджету та місце-
вих бюджетів. Місцевими бюджетами визнаються бюджет Автономної респуб-
ліки Крим, обласні, районні бюджети, бюджети районів у містах  та бюджети 
місцевого самоврядування. Бюджетами місцевого самоврядування є бюджети 
територіальних громад сіл, селищ, міст та їх об’єднань. 

Кожна ланка бюджетної системи є самостійною. Затвердження кожного 
бюджету здійснюється  відповідною Радою народних депутатів, виконання 
здійснюють виконавчі органи відповідного рівня. Самостійність бюджетів за-
безпечується наявністю закріплених джерел доходів та правом визначати на-
прями їх використання. 

Але реальну самостійність місцеві бюджети отримують лише тоді, коли 
закріплених за ними доходів буде достатньо для фінансування заходів, 
пов’язаних з місцевим самоврядуванням. Бюджети вищих ланок об’єднують з 
нижчими з метою проведення аналізу та визначення основ регулювання еконо-
мічного та соціального розвитку України. Такі бюджети отримали назву зведе-
них бюджетів: державний бюджет об’єднується з бюджетами областей, бюдже-
том Криму та бюджетами міст Києва і Севастополя. 

Згідно ст. 7 Бюджетного кодексу України бюджетна система грунтується 
на таких принципах: єдності бюджетної системи України, збалансованості, са-
мостійності, повноти, обгрунтованості, ефективності, субсидіарності, цільового 
використання бюджетних коштів, справедливості і неупередженості, публічно-
сті та прозорості, відповідальності учасників бюджетного процесу [2]. 

Провідне місце в бюджетній системі України належить державному бю-
джету. З нього фінансуються витрати на здійснення державних заходів у галузі 
соціального захисту, на будівництво, утримання центральних органів державної 
влади і управління. Останніми роками спостерігається тенденція до зниження 
загального обсягу фінансових ресурсів, які перерозподіляються через бюджетну 
систему [4, 350].  

Наша країна має потребу в сильному державному бюджеті, оскільки він 
повинен істотно впливати на економічний розвиток усіх регіонів, мати реальні 
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інвестиційні зв`язки із народним господарством, забезпечувати регіональну 
стратегію економічного розвитку країни. 

Першим важливим кроком в удосконаленні системи бюджетних відносин 
має бути закріплення відповідальності за фінансування різних видів державних 
витрат і формування нормальних взаємовідносин із виконання видаткової час-
тини бюджету. 

Зміни в економіці, керівництві господарством держави і зміни у структурі 
і функціях державної влади та управління стосуються і бюджетної системи, 
змінюють співвідношення між різними ланками бюджетів, змінюють їх обсяг і 
внутрішню структуру. 

Структура бюджетної системи визначається Конституцією. В ній та в За-
коні про бюджетні права закріплюються права держави та місцевих органів 
влади і управління на затвердження своїх бюджетів, на диференціювання дохо-
дів і видатків між різними ланками бюджетної системи, порядок їх складання, 
розгляду та затвердження. 

Видатки бюджетів на розвиток економіки повинні спрямовуватися на-
самперед на стабілізацію економіки, створення необхідних умов для зростання 
економічного потенціалу держави. Видатки бюджету згідно з Бюджетним ко-
дексом – це кошти, що спрямовуються на здійснення програм та заходів, пере-
дбачених відповідним бюджетом, за винятком коштів на погашення основної 
суми боргу та повернення надміру сплачених до бюджету сум. У Кодексі наво-
диться також термін витрати бюджету, під яким слід розуміти видатки бюджету 
та кошти на погашення основної суми боргу [4, 326]. 

Бюджетні установи витрачають бюджетні кошти відповідно до коштори-
сів доходів та видатків, що складаються за функціями з деталізацією за еконо-
мічними кодами бюджетної класифікації. 

Держава може виконувати свої функції та завдання, передбачені Консти-
туцією, якщо вона має у своєму розпорядженні достатню кількість коштів. За-
лучення державою коштів, тобто мобілізація державних доходів, є складовою 
частиною фінансової діяльності держави. 

Державні доходи –  це сукупність різних видів грошових надходжень до 
фондів держави, що використовуються нею для виконання її завдань і функцій. 
Доходи бюджетів утворюються за рахунок надходжень від сплати фізичними і 
юридичними особами податків, зборів та інших обов'язкових платежів, надхо-
джень з інших джерел, встановлених законодавством України [3, с. 203]. 

У майбутньому роль державного бюджету у соціальних процесах зроста-
тиме. Обумовлено це тим, що саме бюджетні кошти у сукупності з позабюдже-
тними фондами є фінансовим підґрунтям для здійснення соціальних перетво-
рень, переходу на новий рівень соціального обслуговування населення. Крім 
того, державний бюджет покликаний нівелювати соціальні наслідки розшару-
вання громадян за їхніми матеріальними статками, яке викликано періодом до 
ринкових умов господарювання. 
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ЗОВНІШНІЙ БОРГ УКРАЇНИ: 

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН 
Проблема зовнішнього боргу, на жаль, стає постійним супутнім явищем 

економічного розвитку України із самого моменту здобуття нею державної не-
залежності. Державні запозичення є одним із ключових інструментів у системі 
бюджетних важелів впливу на економічні процеси як додатковий ресурс, що 
держава мобілізує для вирішення пріоритетних завдань. Але в свою чергу, такі 
запозичення повинні вирішувати економічні проблеми в країні, а не створювати 
їх. Тому визначення основних пріоритетів боргової політики, порівняння полі-
тики України з іншими країнами, визначення основних шляхів вирішення цієї 
проблеми, є особливо актуальним сьогодні.  

Відповідно до Бюджетного Кодексу України, державний борг визначаєть-
ся як загальна сума заборгованості держави, яка складається з усіх випущених і 
непогашених боргових зобов’язань держави, включаючи боргові зобов’язання 
держави, що вступають у дію в результаті виданих гарантій за кредитами, або 
зобов’язань, що виникають на підставі законодавства або договору [1]. 

В умовах фінансової глобалізації розвиток світової валютно-фінансової 
системи характеризується значним зростанням обсягів зовнішньої заборговано-
сті країн світу. Для широкого аналізу пріоритетів боргової політики України 
прослідкуємо її розвиток, починаючи з 2005 року. 

За оцінками експертів Світового банку в 2005 році зовнішній борг країн, 
що розвиваються та країн з перехідною економікою становив 3475,1 млрд дол. 
США, що складає 31,6% ВВП. Валовий зовнішній борг України на 1 січня 2006 
року, досяг величини 38,8 млрд дол. США, збільшившись за рік на 8,2 млрд 
дол. США. В таких умовах особливої актуальності набувають проблеми дослі-
дження ролі зовнішнього боргу у світовій валютно-фінансовій системі, визна-
чення його основних тенденцій та закономірностей [2]. 

 Останніми роками в Україні спостерігається динаміка до різкого накопи-
чення зовнішніх зобов’язань, що в основному відбувалося за рахунок стрімкого 
зростання банківського сектора, який у загальній структурі валового зовніш-
нього боргу займає 32% (рис. 1). 
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Рис. 1 – Динаміка валового зовнішнього боргу України 
Інтенсивне зростання зовнішніх зобов’язань банківського сектора спосте-

рігається у період з 2006 до 2008 р. У цей час відбувалося збільшення частки 
іноземного капіталу на банківському ринку України та інтенсивне здійснення 
зовнішніх позик для фінансування активних операцій кредитування на внутрі-
шньому ринку. Всього за три роки зовнішня заборгованість банків України, де-
номінована в іноземних валютах (переважно в доларах США), збільшилася 
майже в сім разів. У міжнародному контексті зовнішньоборгова позиція Украї-
ни є досить критичною.  

Відношення зовнішнього боргу до ВВП наближається до середнього по-
казника для країн з низьким і середнім рівнем доходів, який становить 66%. 
При цьому відношення зовнішнього боргу до ВВП для країн цієї групи вважа-
ється оптимальним на рівні 35%. В Україні цей показник становить 56%, що 
майже вдвічі перевищує допустиму межу (рис. 2) [3]. 

Складність боргової проблеми для України пояснюється й тим, що подо-
лання тенденцій падіння економічних показників вимагає тривалого часу. Так, 
за прогнозами Світового банку, стабілізація в господарству країн СНГ може бу-
ти досягнута не раніше другої половини десятиріччя (і це у разі стабільного со-
ціального розвитку та відсутності масштабних потрясінь екзогенного (стосовно 
економічних процесів) характеру). 
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Рис. 2 – Відношення зовнішнього боргу до ВВП станом на 01.01.2009 р. 
До проблеми зовнішньої заборгованості значно додають труднощі 

суб’єктивно – об’єктивного характеру, пов’язані з «хронічним «не проведен-
ням» ефективного макроекономічного регулювання. 

 Регулювання відкритої економічної системи не може бути ефективним за 
відсутності програмно – цільової політики, виважених інвестиційних програм 
та створення передумов ефективного залучення капітальних активів, які функ-
ціонують у виробничій сфері [4]. 

Розглянемо короткі аспекти виходу з боргової кризи на прикладі Бразилії. 
Державний бюджет наповнювали грішми, зібраними в власній країні, а не за 
допомогою позик. Тобто було збільшено резерви держскарбниці, підвищено 
облікову ставку, обмежено урядові зарплатні та пенсії, використовувалась жор-
стка фіскально політика, розвивалась бразильська енергетика тощо. Крім цього, 
президенту Лулі да Сільві вдалося вивести Бразилію з боргової кризи завдяки 
провідному місцю в політичній системі, високому авторитету та особистим че-
снотам: наполегливості, харизмі, прагматизму, досвіду власного життя. У роки 
правління Луіса Інасіо Лули да Сільви Бразилія успішно розвивалася, увійшов-
ши за загальним рівнем ВВП в десятку провідних економік світу. Завдяки зу-
силлям свого лідера, сьогодні країна є одним з надійних економічних і політич-
них партнерів на світовому рівні, а досвід реформування слугує наочним при-
кладом для трансформаційних економік на зразок української [5]. 

Нещодавно віце-прем’єр-міністр України з питань економіки С.Тигіпко 
на брифінгу заявив, що зовнішній борг України на сьогодні становить 316 млрд 
грн (тобто майже 40 млрд дол.), або 36% ВВП. Для України ця цифра є критич-
ною з точки зору здатності держави обслуговувати борг. Подальше його зрос-
тання призведе до стрибка інфляції та девальвації національної валюти. 

Після отримання від МВФ першого траншу нового кредиту за програмою 
«stand by» обсягом 1,25 млрд Спеціальні права запозичення (SDR), Україна на-
ростила обсяг боргу перед Фондом до 8,25 млрд SDR (близько 12,6 млрд дол.) і 
стала таким чином другою країною у світі за цим показником після Румунії. 
Крім того, за даними Світового банку, Україна входить до десятки найбільших 
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боржників Банку з показником боргу 3,22 млрд дол. За даними експертів, пік 
зовнішніх виплат МВФ припаде на 2013 рік, коли Україна повинна буде повер-
нути Фонду 6,3 млрд дол., що становитиме близько 4% ВВП. У разі неспромо-
жності влади вивести країну з економічної кризи, Україна, а також багато окре-
мих українських бізнес-структур постануть перед загрозою банкрутства [6]. 

Українська влада і корпорації в період з 1 липня 2010 року по 1 липня 
2011 року мають виплатити за зовнішніми зобов’язаннями (без урахування від-
сотків) 42,1 млрд доларів. 

Це в середньому понад 3,5 млрд доларів щомісяця, повідомляє на своєму 
веб-сайті Національний банк України [7]. 

Таким чином, за останні роки валовий зовнішній борг України зріс майже 
у чотири рази і на кінець 2010 р. за даними НБУ, перевищив 100 млрд дол. 
США. За показником рівня боргового навантаження – відношення валового зо-
внішнього боргу до ВВП – Україна перевищила допустимий рівень, що негати-
вно впливає на міжнародний імідж держави, на оцінювання її кредитоспромож-
ності та інвестиційну привабливість. Вирішення боргової проблеми має важли-
ве значення для України в плані підтримки макроекономічної стабільності та 
забезпечення економічного зростання в країні, а також визначення її місця у 
світовій економіці. 
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РЕГІОНАЛЬНА БАНКІВСЬКА СИСТЕМА УКРАЇНИ 

В економіках країн світу, включаючи Україну, банківські системи є посе-
редниками, через яких проходять основні фінансові потоки. Крім того, комер-
ційні банки є головними кредиторами як держави в цілому, так і суб’єктів його 
господарювання. Визначення термінів «регіональна банківська система» або 
«банківська система регіону» трапляється дуже рідко. З цього приводу україн-
ські вчені зазначають, що поява поняття «регіональна банківська система» ви-
кликана необхідністю наукового аналізу функціонування банківської системи 
через призму збалансованості її розвитку в Україні. При цьому повинен вивча-
тися ступінь участі банків у задоволенні потреб економічного і соціального 
розвитку територій [2].  

На рівні регіону будь-якої країни банківська система має особливе при-
значення та виконує особливі завдання, а «специфіка банківської системи в ре-
гіоні як функціонального компонента його господарського комплексу полягає в 
тому, що стан цієї системи, її динаміка, і, відповідно, надійність визначаються 
передусім рівнем і темпами розвитку соціально-економічного потенціалу регіо-
ну» [1]. Потужна банківська система є необхідною умовою забезпечення стало-
го економічного зростання. В економіках країн світу, включаючи Україну, бан-
ківські системи є посередниками, через яких проходять основні фінансові пото-
ки. Швидка зміна умов функціонування, відкритість зовнішньому середовищу, 
схильність до внутрішніх перетворень спонукають до виникнення змін у бан-
ківській системі як в цілому, так і на регіональному рівні.  

Банківська система повинна бути розвинена адекватно реальному сектору 
економіки і потребам населення та забезпечувати високу стійкість функціону-
вання. Регіональна банківська система повинна бути здатною забезпечувати 
попит промислових, торгівельних підприємств і організацій, малого бізнесу, 
потреби населення в усьому спектрі форм банківського обслуговування і ресур-
сах. Особливо ефективно вона повинна виконувати функцію трансформації за-
ощаджень в інвестиції на рівні регіону. Ресурси господарюючих суб’єктів регі-
ону повинні бути мобілізовані в регіоні навіть в тому випадку, якщо деякий час 
вони будуть працювати у фінансовій сфері. В результаті прибуток від таких 
операцій буде в банків регіону, стимулюючи винятково важливий процес капі-
талізації банківської системи, який необхідний для стійкого проведення інвес-
тиційних операцій. Звідси і випливає головна роль та специфіка діяльності бан-
ківської системи на рівні регіону. Негативними факторами розвитку регіональ-
ної банківської системи України є певні диспропорції в територіальному розви-
тку банківської системи. Банки, що діють, – юридичні особи – розміщені тільки 
в 15 областях країни, в основному в східній і західній її частинах. У 10 областях 
банків, що діють, – юридичних осіб немає взагалі, банківські послуги в цих ре-
гіонах надають тільки філії і без балансові відділення. Зменшення територіаль-
них диспропорцій і підвищення ефективності діяльності банків сприяє стабіль-
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ному розвитку банківської системи України і посиленню її впливу на соціально 
– економічне зростання в кожному регіоні. 
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АУТСОРСИНГ ЯК ЗАСІБ ДОСЯГНЕННЯ  

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ 
В умовах трансформаційної економіки промислові підприємства стика-

ються з безпрецедентним тиском з боку ринку. Виживають і домагаються успі-
ху ті, хто веде свій бізнес найбільш ефективним способом, домагаючись зни-
ження операційних витрат при збереженні високої якості товарів і послуг. Од-
нією з найбільш сучасних і успішних бізнес-моделей, що дозволяють досягти 
реальних конкурентних переваг, є аутсорсинг. Актуальність розвитку аутсор-
сингу обумовлена передбачуваним вступом України до Євросоюзу. Очевидно, 
що промисловим підприємствам країни доведеться конкурувати з кращими за-
рубіжними виробниками. Для успішної конкуренції необхідно сконцентрувати 
ресурси та зусилля на ділянках, що визначають конкурентоспроможність про-
дукції та підприємства в цілому. Саме це і досягається за допомогою застосу-
вання аутсорсингу. В даний час великі підприємства мають допоміжні вироб-
ництва, робота яких цілком залежить від стану основного виробництва, і, якщо 
є труднощі зі збутом основної продукції вони також зазнають труднощів. Зви-
чайно, наявність на підприємствах повного виробничого циклу дозволяє забез-
печити високий ступінь надійності роботи, але зовсім не підходить для роботи 
на відкритому ринку. Наявність неповних виробничих потужностей не дозволяє 
сформувати конкурентоспроможні ціни на кінцеву продукцію підприємства. І 
саме завдяки аутсорсингу промислові підприємства отримують можливість 
концентрувати свої зусилля на найбільш прибуткових секторах виробничої дія-
льності, відсікаючи при цьому здійснення другорядних функцій. У зв’язку з 
цим, з точки зору визначення профільності діяльності підприємства і передачі 
непрофільних процесів підприємствам малого бізнесу, є доцільним організація і 
проведення інвентаризації діяльності підприємства [4]. У сучасній економіці 
під аутсорсингом розуміють виконання окремих функцій (виробничих, сервіс-
них, інформаційних, фінансових, управлінських і ін.) або бізнес-процесів (орга-
нізаційних, фінансово-економічних, виробничо-технологічних, маркетингових) 
зовнішньою компанією, що має в своєму розпорядженні необхідні для цього 
ресурси, на основі довгострокової угоди. Це зручно для обох сторін, оскільки 
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кожна з них може зосередити власні ресурси на розвитку конкурентних переваг 
і перспективних напрямів діяльності [2].  

У загальному вигляді під аутсорсингом розуміють передачу іншій компа-
нії функції виробництва або частини завдань, пов`язаних з виробництвом про-
дукції. Як правило, аутсорсинг передбачає, що стороння компанія може вико-
нати роботу більш дешево, або з вищою якістю. 

 Відповідно, якщо у підприємства є можливість передачі деяких функцій 
за умов досягнення одного з вказаних критеріїв (або двох одночасно), це при-
водить до суттєвого скорочення витрат на виробництво кінцевого продукту, 
оскільки кожна сторона виконує саме ту роботу, яку краще всього може вико-
нати, не прикладаючи додаткових зусиль і не вкладаючи додаткових коштів в 
освоєння нового виду діяльності. Тобто аутсорсинг є однією з ефективних стра-
тегій зменшення витрат. Реалізація процесу аутсорсингу на підприємстві пе-
редбачає проходження послідовності ряду етапів (рис. 1). 

 
 
Рис. 1 – Послідовність етапів процесу аутсорсингу [1] 
 
У цій послідовності етапів описується процес визначення ключової ком-

петенції та непрофільних процесів на підприємстві. Це питання ми пропонуємо 
реалізувати в межах проведення бенчмаркінгового аналізу, зокрема такі його 
завдання, як виявлення ключових компетенцій підприємства, опис засобів їх-
нього розвитку й використання.  

Процес реалізації аутсорсингу на підприємстві складається з певних ор-
ганізаційно-економічних аспектів. 

1. Дослідження ринку послуг аутсорсингу 

2. Вибір оптимального аутсорсера 

4. Розробка кількісних і якісних вимог до процесів намі-
чених для передачі на аутсорсинг 

8. Оцінка ефективності застосування аутсорсингу на під-
приємстві 

3. Визначення та оцінка можливих ризиків передачі на 
аутсорсинг непрофільних процесів підприємства 

7. Розробка й впровадження системи моніторингу й конт-
ролю якості виконання процесів, переданих на аутсорсинг 

6. Розробка й впровадження управлінських рішень, 
пов’язаних з аутсорсингом 

5. Укладення контракту на аутсорсинг 
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Дослідження ринку послуг аутсорсингу проводиться за наступними на-
прямками:  

– аналіз потенціалу ринку послуг аутсорсингу по задоволенню попиту на 
виконання функції в необхідному обсязі;  

– аналіз можливості формування конкурентного ринку послуг аутсорсин-
гу по виконанню функції;  

– аналіз готовності потенційних аутсорсеров (наявність технологічного, 
кадрового, адміністративно-управлінського й фінансового ресурсу); 

– уточнення ринкової вартості функцій, переданих на аутсорсинг;  
– прогноз розвитку ринку послуг аутсорсингу. 
У числі перспективних напрямів розвитку аутсорсингу можна назвати: 

проведення ремонтних робіт виробничого обладнання, будівель, споруд; утилі-
зацію застарілого обладнання; транспортні послуги; оренда обладнання та 
транспортних засобів; клінінгові послуги та ін. 

З метою підвищення конкурентоспроможності промислових підприємств 
на основі розвитку аутсорсингу можна запропонувати такі заходи: 

– проведення дослідження ефективності різних організаційних форм вза-
ємодії малого і великого бізнесу; 

– розробка методичних рекомендації з організації аутсорсингу та взаємо-
дії великих і малих підприємств; 

– видання довідника комерційних та інвестиційних пропозицій малих і 
великих підприємств в галузі аутсорсингу; 

– проведення семінарів за участю малих і великих підприємств, аналітич-
них, маркетингових, венчурних і лізингових фірм з метою вивчення і порівнян-
ня ефективності різних інститутів взаємодії, в т.ч. і зарубіжного досвіду; 

– розробка пропозиції щодо вдосконалення нормативно-правової бази в 
галузі розвитку субконтрактінгових і аутсорсингових відносин у промисловос-
ті [2]. 

Таким чином, аутсорсинг надає можливість не збільшуючи масштаби 
підприємства, підвищити ефективність виробництва, скоротити витрати, позба-
витися від необхідності підготовки власних кадрів, підвищити конкурентосп-
роможність продукції, прискорити виведення продукції на ринок і забезпечити 
своєчасний випуск необхідного обсягу продукції, можливість швидко реагувати 
на зміни вимог ринку. 

На сьогоднішній день конкурентоспроможність фірми більшою мірою 
зумовлюється швидкістю реакції на зміни, що відбуваються. Сучасна фірма 
змушена працювати в умовах високого ступеня рухливості зовнішнього сере-
довища. Адекватність реакції фірми на різні модифікації зовнішнього світу, а 
також уміння своєчасно передбачити майбутній потенціал розвитку нових сег-
ментів ринку призводять до необхідності здійснення змін організаційної струк-
тури бізнесу. 

Використання підприємствами прогресивних методів організації госпо-
дарської діяльності породжує стійку тенденцію – виведення зі складу підпри-
ємства певних видів діяльності і передача їх на контрактній основі іншим ком-
паніям – аутсорсинг. 
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Вітчизняна практика показує, що виведення зі складу підприємства окре-
мих видів діяльності і передача їх на базі контракту іншим компаніям дозволяє 
досягти значної економії виробничих та трансакційних витрат. Конкурентна 
боротьба за лояльність споживчої аудиторії робить життєво важливим для ви-
робника здійснення масованих інвестицій у просування бренду. Обмеженість 
ресурсів і необхідність направлення значних фінансових ресурсів на управління 
брендом, породжує поділ сфер виробництва і просування товару. Сучасні під-
приємства-виробники почали застосовувати контрактне виробництво, тобто 
розміщувати замовлення на виробництво у інших промислових підприємствах. 
Поява на ринку компаній, послуги яких є менш затратними, ніж підтримка ана-
логічних процесів всередині підприємства, призводить до того, що на аутсор-
синг передаються не лише допоміжні функції, а й основне виробництво [5]. 

Таким чином, на світовому ринку залишається все менше підприємств, 
які мали б у своїй структурі повний відтворювальний цикл, а також різнопрофі-
льні бізнес-одиниці. Наприклад, практично відсутні підприємства, які мають у 
своєму складі ремонтні, інструментальні, ливарні цехи і виробництва, останні 
давно витіснені за межі підприємств, часто в менш розвинені країни. Усвідом-
люючи, що економічно невигідно, та й просто неможливо робити все однаково 
добре, все більше світових фірм використовують переваги спеціалізації і коопе-
рації.  

Таким чином, завдяки застосуванню аутсорсингу відбувається підвищен-
ня ефективності функціонування виконавця замовлення, що одержує можли-
вість більшою мірою зосередитися на конкретних виробничих питаннях. Замо-
вник знаходить конкурентну перевагу завдяки створенню оригінальної ідеї, 
розробки бренду, здійсненню проектів з просування продуктів. Аутсорсинг ви-
ступає фактором підвищення конкурентоспроможності фірми в сучасних умо-
вах. 
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ПРОБЛЕМИ РІВНЯ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ 
В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ 

Будь-яка держава світу в процесі свого економічного розвитку має, в пе-
ршу чергу, створювати сприятливі умови для того, щоб життя людей було дов-
гим, здоровим і наповненим творчістю. Економічний розвиток країни визнача-
ється досягнутим рівнем і якістю життя населення. Але кожна країна (регіон) 
має свої особливості в плані територіального розташування, ресурсів, фінансо-
во-економічного стану, устрою, тому між ними є значні відмінності в рівні та 
якості життя. Це змушує замислитися над тим, яке непросте коло проблем має 
розв’язати людство на шляху до спільного процвітання і злагоди. Тому пробле-
ма рівня та якості життя є однією з найбільш актуальних проблем суспільного 
розвитку.  

Розвиток сучасної держави неможливий без ефективної економічної полі-
тики, яка орієнтована на підвищення матеріального добробуту населення й ду-
ховного рівня його життя, тобто на підвищення рівня і поліпшення якості життя 
населення, що є суттєвим компонентом регіонального розвитку. Показники рі-
вня і якості життя населення покликані відображати міру розвитку соціально-
економічних відносин у країні.  

Життя людини – багатогранне соціально-економічне явище, яке можна 
охарактеризувати за допомогою двох понять «рівень» і «якість» життя населен-
ня. Ці поняття – різнопланові, вони характеризують різні аспекти життя люди-
ни. Так, рівень життя населення – це кількісна і якісна характеристики ступеня 
досягнення компонент життя людини, а якість життя – якісна характеристика 
ієрархії значення задоволення його складових компонентів. 

Своєрідність категорії «рівень життя» полягає у тому, що вона не може 
бути охарактеризована якимось одним показником, а розкривається їх систе-
мою, що характеризує досягнутий рівень реальних доходів та майнової забез-
печеності населення, споживання матеріальних благ, культурних і побутових 
послуг, ступінь забезпечення населення належними умовами у виробництві і 
побуті, сферах фізичного, духовного та соціального розвитку, розкриває якісні 
характеристики життєвого рівня, рівень існуючих суспільно-правових гарантій 
населення, а також надійність забезпечення політичних свобод і прав громадян 
у суспільстві [1]. 

Визнаним у всьому світі інтегральним показником стану соціально-
економічного розвитку країни, що відображає досконалість соціально-трудових 
відносин, виступає індекс людського розвитку (ІЛР). В основі концепції людсь-
кого розвитку лежить принцип, згідно з яким економіка існує для розвитку лю-
дей, а не люди – для розвитку економіки. Дана концепція розглядає розвиток 
людини як мету і критерій суспільного прогресу та пропонує наступні способи 
оптимізації зв’язку між економічним зростанням та людським розвитком: збі-
льшення інвестицій в освіту, охорону здоров’я, професійну підготовку; справе-
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дливий розподіл доходів і національного багатства; збалансованість соціальних 
витрат і зміцнення економічної бази соціальної сфери; розширення можливос-
тей людей здійснювати свій вибір у політичній, соціальній та економічній сферах. 

Певна річ, на сучасному етапі розвитку економіки України важко говори-
ти про якість життя населення. Це зумовлено тим, що ця категорія виникає за 
умови достатньо високого рівня життя людей. Крім того, в підсвідомості людей 
склався стереотип споживчої поведінки, орієнтований на першочергове задово-
лення максимально можливого рівня матеріальних потреб, відповідно на дру-
гому плані залишилися такі важливі для розвитку особистості цілі, як освіта, 
підтримка здоров’я, культурне дозвілля, участь у суспільному житті.  

Але Україна розвивається в контексті європейської інтеграції, тому соціа-
льно-економічна політика має бути спрямована на забезпечення гідного рівня 
життя людини, задоволення основних життєвих потреб усіх соціальних верств і 
груп населення, а утвердження в суспільстві соціальної справедливості. Соціа-
льно-економічна політика української держави має ґрунтуватися на засадах 
міжнародних, зокрема європейських, стандартів якості життя.  

Показники людського розвитку в Україні різко погіршилися протягом се-
редини 90-х років, ІЛР з 0,773 у 1992 р. зменшився до 0,721 у 1997 р., тобто на 
5,6%, що було зумовлено передусім безпрецедентним падінням обсягу ВВП, а 
також суттєвим зменшенням тривалості життя. З 1998 р. ІЛР в Україні почав 
покращуватися, і у 2007 році досяг значення 0,796 [3]. 

Стратегічний курс України на побудову високорозвиненої, демократичної 
і правової держави, яка прагне інтегруватися у світовий та європейський еко-
номічний простір, передбачає пріоритетність досягнення соціальних цілей, орі-
єнтацію на людські цінності, що визначають отримання нової якості життя гро-
мадян країни, запровадження соціальних, економічних, демократичних станда-
ртів життєдіяльності людини. Нині людина, яка є основним джерелом праці, 
носієм державних економічних відносин, повинна мати відповідний рівень до-
ходів, належні умови проживання, культурний розвиток, соціальні права та га-
рантії. Тому на сьогодні головним завданням соціальної політики уряду Украї-
ни є забезпечення належного і підвищення наявного рівня життя населення кра-
їни в умовах глобалізаційних процесів. 

В умовах глобалізації економіки і бурхливого розвитку НТП перед Укра-
їною, як ніколи, стоїть завдання підвищення рівня життя населення. Його під-
вищення є головним завданням не тільки нашої країни, а будь-якого прогресив-
ного суспільства в цілому. Для покращення життєвого рівня громадян необхідні 
чіткі та виважені кроки всіх гілок влади, які ґрунтувалися б на детальному і 
глибокому аналізі широкого спектру показників, що характеризують різні аспе-
кти рівня життя населення. 

В основі державної політики подолання бідності та підняття рівня життя 
населення має бути визнання того, що цієї мети не можна досягти виключно 
шляхом підтримки знедолених. Необхідні комплексні підходи, орієнтовані як 
на бідні, так і на відносно забезпечені верстви суспільства. Зусилля держави 
щодо підвищення рівня життя населення незалежно від їх матеріального поло-
ження мають спиратися на забезпечення сталого економічного зростання, мак-
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симально повне використання трудового потенціалу країни, поліпшення ситуа-
ції на ринку праці [2]. 

На початку XXI століття чинники глобалізації економіки суперечливо 
впливають на якість життя. Так, зміна характеристик ринку праці та перехід до 
занятості з високим рівнем освіти, мобільності і гнучкості знов вивели пробле-
му праці та забезпечення зайнятості всього населення на перше місце. У конце-
пції якості життя зайнятість розглядається не лише як джерело доходів, але і як 
участь в суспільному житті, а безробіття – як соціальна ізоляція. Особливо 
складні проблеми в цій сфері виникли в країнах з перехідною економікою, де 
зниження рівня і якості життя торкнулося практично всіх соціальних груп, а 
низький рівень життя властивий навіть постійно працюючому населенню. 

Однак саме по собі економічне зростання ніде і ніколи не вирішувало со-
ціальних проблем. Цілком імовірною (особливо в Україні) видається ситуація, 
за якої плодами економічного зростання скористається дуже обмежене коло. 
Цей прошарок буде прискореними темпами накопичувати в своїх руках багатс-
тво, а бідні так і лишатимуться бідними.  

Необхідно подолати вкрай негативну тенденцію соціальної поляризації 
суспільства, забезпечити зниження економічної нерівності шляхом запрова-
дження гнучкої податкової політики, раціональних соціальних трансфертів, 
стимулювання малого та середнього бізнесу, захисту прав дрібних акціонерів, 
легалізації тіньової діяльності і незареєстрованих доходів.  

Другий напрям має стосуватися безпосередньо соціально вразливих 
верств населення. Передусім, необхідно запровадити дієву систему соціального 
страхування, яка запобігатиме втраті доходу внаслідок безробіття, захворюван-
ня чи старості. В цьому контексті першочерговим завданням є проведення пов-
номасштабної пенсійної реформи, оскільки тільки так можна докорінно поліп-
шити становище сьогоднішніх пенсіонерів при стимулюванні економічної ак-
тивності населення працездатного віку. Необхідно запровадити – спочатку доб-
ровільну, а через кілька років і обов’язкову – накопичувальну систему пенсій-
ного забезпечення. Це буде стимулювати населення реєструвати свої доходи і 
сплачувати внески до пенсійних фондів, забезпечить необхідний зв’язок між 
характером трудової діяльності та матеріальним забезпеченням на старість, і 
врешті-решт не тільки запобігатиме бідності населення похилого віку, а й за-
безпечить входження значної частини пенсіонерів до середнього класу. 

Необхідна також реформа системи соціальної підтримки вразливих 
верств населення. Говорячи про ефективність надання соціальної допомоги, не-
обхідно підкреслити два основних її прояви: максимальне охоплення всіх нуж-
денних і мінімальне надання допомоги тим, хто на них не потребує. В умовах 
існування різноманітної системи підтримки доходів населення важливо забез-
печити спрямованість допомоги саме на бідні верстви суспільства. 

Адресність потребує передусім точної ідентифікації бідних, яка в прин-
ципі може досягатися кількома способами. Базою ідентифікації є оцінка рівня 
доходів (споживання) сімей (домогосподарств). Безумовною перевагою такого 
підходу є максимально точна спрямованість допомоги. Але є і цілий ряд про-
блем, пов’язаних насамперед з невідповідністю реального рівня життя доходам. 
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Орієнтація ж на рівень споживання при наданні адресної допомоги ускладню-
ється тим, що ця характеристика рівня життя не підтверджується документаль-
но і відповідно не може використовуватись безпосередньо у процедурі призна-
чення допомоги.  

Значною мірою запобігти розпилу коштів може так званий механізм само-
ідентифікації або само адресності. Його ідея зводиться до формування таких 
видів допомоги, які прагнуть отримувати тільки дійсно бідні верстви населення. 
Прикладом, прийнятним для працездатних верств суспільства, можуть бути 
програми громадських робіт з оплатою не вище порогу бідності [2]. 

Таким чином, з погляду концепції людського розвитку актуальним для 
України є зменшення соціальної диференціації, подолання бідності, попере-
дження неграмотності серед молоді, приборкання темпів розповсюдження тяж-
ких хвороб (в тому числі соціальних), покращення екологічної ситуації. 
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ПРОБЛЕМИ ТА ТЕНДЕНЦІЇ РИНКУ ПРАЦІ 

В УКРАЇНІ В УМОВАХ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ 
Ринок праці є одним з основних і найскладніших елементів ринкової еко-

номіки. Він формується як органічна ланка ринкової системи, яка являє собою 
сукупність взаємопов’язаних ринків, що охоплюють різноманітні сфери людсь-
кої діяльності. Ринок праці сприяє підвищенню ефективності виробництва, при-
скоренню науково-технічного прогресу, втіленню нових технологій, що покра-
щують умови праці.  

Розглядаючи вплив кризи на український ринок праці, можна стверджу-
вати, що найбільшою мірою він проявився стосовно економічно активного на-
селення. З початком кризи в державі скоротились попит на робочу силу та за-
йнятість населення в легальному секторі, до небезпечних масшабів зросла не-
повна зайнятість, що є формою прихованого безробіття. У 2009 році чисель-
ність працівників, які працювали за скороченим робочим днем (тижнем), стано-
вила 919 тис., а тих, що перебували у вимушених відпустках, – 311 тис. осіб. 

Не подоланий значний дисбаланс між попитом на робочу силу і професіями, 
яких набувають молоді люди у професійно-технічних та вищих навчальних закладах. 
Існує також проблема масштабного безробіття серед молоді, спричинене низь-
кою мотивацією до праці, недостатньою конкурентоспроможністю на ринку 
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праці, відсутністю професійних навичок, зокрема у випускників навчальних за-
кладів. Так, у 2008 році рівень безробіття серед молодих людей віком від 25 ро-
ків у два рази перевищував цей показник серед усього населення [1, 6]. 

За рік із початку кризи в Україні середньооблікова чисельність найманих 
працівників, які одночасно є платниками податків та внесків на загально-
обов’язкове державне соціальне страхування, зменшилась майже на 1 млн осіб. 
Це позначилося на формуванні доходів бюджетів усіх рівнів. Відповідно, це 
зменшує можливості фінансування превентивних та активних програм сприян-
ня зайнятості населення за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового дер-
жавного соціального страхування України на випадок безробіття [2, 14]. 

 На сьогодні в Україні питома вага витрат на робочу силу у собівартості 
виробництва перебуває в межах 9%, тоді як у країнах Західної Європи – до 
45%, у США – 75%. За інформацією національних статистичних відомств за 
2006-2008 рр. і з перерахуванням зарплат за курсом на 28 січня 2009 р. середня 
зарплата у США становила 3705 дол., у Франції – 3425 дол., у Німеччині – 3424 
дол., у Великій Британії – 3086 дол., у Чехії – 1122 дол., у Польщі – 900 дол., у 
Туреччині – 683 дол., в Росії – 613 дол., в Україні – 256 дол [3, 222]. На сього-
днішній день спостерігаются певні позитивні зрушення у динаміці рівня безро-
біття в Україні. На рисунку зображена динаміка рівня безробіття у І півріччі 
2009-2010 рр. [4]. 

За даними Всесвітнього економічного Форуму 2009 р. Україна посідає 72 
місце, тоді як Росія знаходиться на 51 місці. За останні 17 років Україні так і не 
вдалося відновити втрачені після розпаду Радянського Союзу позиції: у 1993 р. 
індекс людського розвитку становив 0,844, зараз – 0,788 [5, 10]. Економіка 
України вимагає системи гнучких та ефективних трудових взаємин, які дозво-
ляли б роботодавцям і працівникам швидко адаптуватися до мінливих умов на 
ринку. Основною перешкодою для формування більш гнучкого ринку праці в 
Україні залишається непомірне оподаткування фонду заробітної плати, яке має 
бути знижене і частково перерозподілене між працівником і роботодавцем. Та-
кий крок має бути підкріплений законодавчими заходами для впровадження на-
копичувальної пенсійної системи та страхування [5, 10-11]. 

 
Рис. 1 – Динаміка рівня безробіття у І півріччі 2009-2010 рр. 
Сучасна ситуація у сферах регулювання ринку праці та управління трудо-
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вими ресурсами в країні є результатом існування проблем, які тривалий час не 
вирішувались. Зокрема, встановлено, що існує висока залежність економічної 
сфери від політичної кон’юнктури, короткострокова орієнтованість економічної 
діяльності, мають місце негативні демографічні тенденції, диспропорції попиту 
та пропозиції на ринку праці, незбалансованість існуючих трудових ресурсів та 
робочих місць, невідповідність сфер професійної освіти потребам ринку праці, 
низький рівень заробітної плати. 

На основі проведених досліджень, можна запропонувати такі пріоритети 
реформування ринку праці та зайнятості населення: удосконалення трудового 
законодавства та законодавства про зайнятість населення, удосконалення сис-
теми моніторингу та прогнозування ситуації на ринку праці, забезпечення зба-
лансованості професійної освіти та попиту на робочу силу для забезпечення 
відповідності структури професійної освіти потребам ринку, підвищення якості 
робочих місць. 

Розв’язання питань зайнятості, підвищення рівня життя і соціального за-
хисту людей можливо тільки при умові виходу держави з економічної кризи.  

Таким чином, дослідивши ринок праці України, можна сказати, що існує 
багато невирішених проблем. Скоротились попит на робочу силу, до небезпеч-
них масштабів зросли неповна зайнятість, зайнятість у тіньовому секторі еко-
номіки. Існує також проблема безробіття серед молоді та осіб передпенсійного 
віку. В цілому на українському ринку праці спостерігається нерівновага між 
попитом та пропозицією робочої сили, а також значна диференціація доходів, 
що може призвести до значних негативних наслідків. 
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ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНКИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ  
НА ПІДПРИЄМСТВАХ 

Говорячи про визначення вартості ІВ, не можна обмежуватися тільки 
описом методів оцінки. Оцінка ІВ – процес досить складний і вимагає, крім ре-
алізації того чи іншого методу, виконання цілого ряду додаткових дій. У цілому 
алгоритм визначення вартості ІВ, встановлений оціночної практикою, може бу-
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ти виражений такими стадіями, пропонованими нами до більш глибокого роз-
гляду. 

1. Підготовча стадія. 
2. Розрахункова стадія. 
3. Складання звіту про проведення оцінку та рекомендацій щодо його за-

стосування.  
Відзначимо, що реалізація кожної з цих стадій також припускає виконан-

ня певної послідовності дій.  
Підготовча (інформаційна) стадія оцінки ІВ. На самому початку необ-

хідно визначити дату і мету оцінки, а потім перейти безпосередньо до збору ін-
формації.  

На наш погляд, інформаційне забезпечення оцінки ІВ – запорука прави-
льності та об’єктивності визначення вартості даного активу промислового під-
приємства. Саме оцінювальна інформація обумовлює можливість використання 
того чи іншого методу оцінки. У процесі підготовки необхідних даних варто 
врахувати певні вимоги, яким повинна відповідати інформація:  

- Достовірність (дані повинні достовірно відображати процес викорис-
тання ІВ, діяльність підприємств-аналогів, взятих за основу при обчисленні до-
даткового прибутку від використання ІВ, а також ринкову ситуацію);  

- Релевантність (інформація повинна стосуватися тільки забезпечення 
процесу оцінки, стосуватися конкретних цілей та методів оцінки – зайва інфор-
мація обтяжує процес її аналізу);  

 – Комплексність (інформація повинна комплексно враховувати особли-
вості функціонування об’єкта ІВ).  

Інформація, необхідна для здійснення процесу оцінки, ділиться на зовні-
шню і внутрішню.  

Зовнішня інформація відображає реакцію виробництва, що використовує 
оцінюваний об’єкт ІВ, на зміну макроекономічної ситуації, а також включаючи 
стан та перспективи розвитку галузі, в якій використовується оцінюваний 
об’єкт. Зовнішня інформація включає в себе наступні дані:  

 – Рівень інфляції;  
 – Темпи економічного розвитку країни;  
 – Зміна процентних ставок;  
 – Зміна курсу валют;  
 – Рівень політичної стабільності;  
 – Відомості про ринки збуту;  
 – Відомості про умови конкуренції;  
 – Відомості про діючу нормативно-правовій базі.  
Джерелами зовнішньої інформації можуть бути урядові програми, інфор-

маційні агентства, періодична преса, аналітичні огляди різних агентств, дані 
комітету статистики, інформаційно-галузеві бюлетені, законодавство, дані під-
приємства, що використовує інтелектуальну власність, особисті контакти та ін.  

Внутрішня інформація характеризує використання об’єкта ІВ на промис-
ловому підприємстві і містить у собі:  
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 підвищення ступеню об’єктивності оцінки ІВ. Однак застосування ком-
плексного підходу досить часто є просто неможливим (звичайно, в силу відсут-
ності необхідної інформації), у зв’язку з чим доводиться вдаватися до викорис-
тання двох або одного підходу. У оціночній практиці склалася певна перевага 
використання того чи іншого підходу, яка виглядає таким чином:  

 – Найбільш кращий дохідний підхід;  
 – Менш – ринковий;  
 – Найменше – витратний.  
Однак, на нашу думку, вибір методу оцінки грунтується не тільки на на-

данні переваги, більш розширений список факторів, що впливають на вибір ме-
тоду оцінки, виглядає наступним чином:  

- Мета оцінки;  
- Наявність інформації, необхідної для оцінки;  
- Витрати на інформаційне забезпечення оцінки;  
 – Можливість прогнозування;  
- Вид об’єкта ІВ;  
Розрахункова стадія. Зібравши інформацію і вибравши метод (методи) 

оцінки, можна приступати безпосередньо до розрахунків. Слід зазначити, що 
використовуючи дохідний підхід, оцінювач може застосовувати різні сценарії 
прогнозного розвитку фінансово-господарської діяльності промислового під-
приємстві. Зазвичай використовується три сценарії: оптимістичний – найбільш 
сприятливий, найбільш вірогідний сценарій і песимістичний – найменш сприя-
тливий сценарій. Далі, провівши оцінку по кожному з них, необхідно визначити 
ймовірність настання того чи іншого сценарію. Виходячи з цих ймовірностей 
визначають вартість об’єкта ІВ і довірчий інтервал. 

 Якщо застосовується кілька підходів при оцінці ІВ на промисловому під-
приємстві,то підсумкова вартість визначається за наступною формулою:  

 Воів = а 1 * Воів1 + а 2 * Воів2 + а 3 * Воів3 (1), 
 а 1 + а 2 +а 3 = 1 
 де Воів1, 2, 3 – вартість об’єкта інтелектуальної власності, отримана різни-

ми методами, грош. од.; а 1, 2, 3 – коефіцієнт, відображають реалістичність оцін-
ки тим чи іншим методом.  

Взагалі методики визначення величини а для кожного методу не існує, 
значення цього коефіцієнта може грунтується на здоровому глузді і особистому 
досвіді оцінювача. Однак у теоретичному аспекті розглянутої нами проблеми 
можна запропонувати формулу для розрахунку коефіцієнта а. На нашу думку, 
основними складовими даної величини є:  

 – Перевагу методу;  
 – Інформаційне забезпечення методу;  
 – Відповідність мети;  
 – Реальність прогнозу.  
 З урахуванням зазначених складових, формула для розрахунку коефіціє-

нта реалістичності буде виглядати наступним чином:  
 а1 = Кпм1 * Кізм1 * Квм1 , (2), 
 ∑ Кпм1 * Кізм1 * Квм1 = 1  
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де Кпм – коефіцієнт переваги 1-го методу оцінки:  
 – Прибутковий підхід – 1; Ринковий підхід – 0,66; Витратний підхід – 0,33.  
 К ізм1 – коефіцієнт інформаційного забезпечення 1-го методу оцінки:  
 – Максимально достовірна інформація – 1;  
 – Є незначні сумніви – 0,66;  
 – Значні сумніви в достовірності – 0,33.  
Значення достовірності коригуються значеннями повноти інформації в 

тій же пропорції: брак незначних даних, часткова нестача інформації, розраху-
нки здійснені за припущеннями.  

Квм1 – коефіцієнт відповідності меті 1-го методу оцінки: повне, часткове.  
На наш погляд, розглядаючи розрахункову стадію визначення вартості 

ІВ, слід звернути увагу і на облік ризиків, що впливають на результат оцінки, 
проаналізувати які можливо, використовуючи ряд найбільш поширених методів:  

- Метод коригування ставки дисконту. Суть методу полягає у коригуванні 
деякою норми дисконту, рахованої мінімально ризикованою і прийнятої за ба-
зову. Далі до цієї ставки додається премія за ризик. Чим вище ступінь ризику, 
обумовленого використанням об’єкта ІВ, тим, відповідно, вище повинна бути і 
величина премії. Відповідно, із зростанням ступеня ризику при використанні 
об’єкта ІВ, знижується ціна ліцензії. Причому величина премії за ризик може 
визначатися формальними методами, внутріфірмовими процедурами або експе-
ртним шляхом. Перевагою цього методу є простота розрахунків. Разом з тим 
він має ряд недоліків: не дозволяє оцінити імовірнісні розподілу майбутніх по-
токів платежів, передбачає збільшення ступеня ризику в часі з постійним кое-
фіцієнтом, але ж при використанні об’єктів ІВ ступінь ризику поступово зни-
жується в процесі використання нововведення. 

 – Метод коефіцієнтів достовірності. При використанні цього методу вра-
хування ризику коригується очікуване значення потоку платежів за допомогою 
спеціальних понижуючих коефіцієнтів, визначених для кожного періоду вико-
ристання об’єкта ІВ:  

 φ = CCFt / RSFt , (3), 
де CCFt – обсяг чистих надходжень від безризикової операції в період t, 

грош. од.; RSFt – обсяг чистих надходжень, очікуваних при використанні в 
об’єктах ІВ в період t грош. од.  

 Зауважимо, що ця формула відображає лише теоретичну можливість ви-
значення понижуючого коефіцієнта. Суть цього методу полягає в тому, щоб 
привести заплановані надходження до розмірів платежів, отримання яких не 
повинно викликати особливих сумнівів, і є можливість з достатнім ступенем 
точності та достовірності визначити значення цих безризикових надходжень. 
На практиці значення понижувальних коефіцієнтів встановлюють найчастіше 
методом експертних оцінок. Причому понижуючий коефіцієнт у цьому випадку 
відображає ступінь впевненості експерта у достовірності надходження очікува-
ного платежу, тобто помноживши очікуваний грошовий потік на знижуючий 
коефіцієнт, ми отримуємо достовірну величину цього грошового потоку. Кори-
гування результатів. Коригування результатів відбувається виходячи з дії фак-
торів, в результаті вартість об’єкта ІВ може бути підвищена або знижена.  
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 Складання звіту. Складання звіту про оцінку об’єкта ІВ є заключним 
етапом оцінного процесу, причому етапом дуже серйозним.  

Адже успіх виконану роботи буде багато в чому залежатиме від обсягу, 
змісту і логіки даного документа.  

Для того, щоб правильно скласти звіт про оцінку об’єкта ІВ необхідно 
вирішити ряд важливих завдань, а саме:  

 1. Логічно і структуровано викласти загальний зміст.  
 2. Виявити та позначити особливо важливі аспекти оцінки ІВ.  
 3. Скласти звіт так, щоб він був зрозумілий для замовника.  
 Інформація, викладена у звіті, повинна мати властивість релевантності і 

при необхідності підтверджуватися документально. Дуже важливо приділити 
увагу логіці і стилем викладу матеріалу – в цьому випадку сприйняття інфор-
мації про оцінку полегшується. Слід зауважити, що стиль викладу може орієн-
туватися на замовника оцінки. Структура звіту така: 

1. Введення:  
- Дата складання та порядковий номер звіту;  
- Підстави для проведення оцінки, реквізити договору;  
- Відомості про оцінювача;  
- Характеристика об’єкта оцінки; 
- Відомості про правовласника;  
- Мети проведення оцінки об’єкта ІВ;  
- Вид оцінюваної вартості об’єкта ІВ.  
2. Економічний розділ:  
- Характеристика галузі;  
- Характеристика промислового підприємства, що володіє об’єктом ІВ;  
- Аналіз фінансового стану промислового підприємства, що володіє оці-

нюваним об’єктом ІВ;  
 3. Методи оцінки:  
- Обгрунтування вибору того чи іншого методу оцінки;  
 – Послідовність оцінки об’єкта ІВ;  
 – Висновок підсумкової вартості.   
 4. Додатки:  
 – Копії документів;  
 – Таблична інформація.  
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ДОБРО – ПРОВІДНА ІДЕЯ МОРАЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ 
Існує вислів: «Краса врятує світ!». Я б додала: «Краса і доброта врятують 

світ!». Адже справжня людина – це людина добра, мудра, щира і сердечна, ще-
дра і світла, яка вміє любити і співчувати, поважати і порадити, людина з доб-
рим серцем і доброю душею. 

 Людство існує багато тисячоліть і взаємовідносини між людьми 
формувалися протягом дуже довгого часу. У кожному суспільстві існували но-
рми, які регулювали ці взаємовідносини, відповідно до їх суспільних інтересів. 
Багато норм – правил знайшли свої відображення насамперед у священних пи-
саннях: 

Буддизм: «Не причиняйте іншим того, що самим здається боляче»[1, 320]. 
Іудаїзм: « Що ненависно вам, не робіть ближньому своєму[1, 186].» 
Християнство: « Як хочете, щоб з вами поводилися люди, так поводьте-

ся і ви з ними» [1, 654]. 
Мусульманство: «Не робіть іншим того, чого не хочете, щоб вони роби-

ли вам» [1, 430]. 
Тож можна зробити висновок, що у всіх релігіях однакове поняття про 

мораль. А мораль – це сукупність уявлення людей про те, що добре, а що пога-
но, як треба чинити в тому чи іншому випадку, які людські вчинки заслугову-
ють на осуд, а які на повагу. 

У чому ж найбільша мета життя? Думаю, що у примноженні добра. Добро 
– це насамперед щастя всіх людей. Велика мета добра починається з малого – з 
бажання добра своїм близьким. Як часто в потоці щоденної метушні ми забува-
ємо, що поруч з нами живуть самотні люди, залишені дітьми, одинокі, для яких 
елементарний вияв нашої уваги,  добре слово, привітна усмішка є своєрідним 
рятівним колом у буднях. Не соромтеся малому розміру допомоги, яку ви мо-
жете дати в тому чи іншому випадку. Нехай вона виразиться подачею склянки 
свіжої води, товариським привітом, словом співчуття. 

У наш час, зла і жорстокості, на жаль, не поменшало, вони на кожному 
кроці чатують на юні людські душі. Зло - багатолике, воно проявляється як его-
їзм, душевна черствість, байдужість, жорстокість. Це страшні хвороби сучасно-
сті. І зароджуються вони тоді, коли дитина робить усвідомлені кроки в житті. 
Жорстокість, садизм підлітків – це вже квіточки, а коріння – у дитинстві. «Лю-
дяність, сердечність, чуйність – це моральний імунітет проти зла здобувається 
лише тоді, коли людина в ранньому дитинстві пройшла школи доброти, справ-
жніх людських стосунків, бо людину можна виховати лише добром», - писав 
В.Сухомлинський. Для того, щоб перемогти жорстокість, треба зібрати для бо-
ротьби з нею в одне єдине всі цінності людського духу. Адже намагання зали-
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шитися людиною, зберегти совість у різних ситуаціях – це не тільки свідчення 
духовної сили людини, але і намагання врятувати її від духовної смерті, що ча-
сто страшніше від смерті фізичної. Тому не треба бути слабкодухими, безприн-
циповими, байдужими та жорстокими, виганяти зі своїх душ егоїзм, заздрість – 
корені безвілля, страху, бездуховності. 

Милосердя і доброта, як два крила, на яких тримається людство. Чому ж 
сьогодні милосердя втратило свою цінність? Невже для того, щоб відкрити до-
броту з наших сердець, потрібні землетрус чи чорнобильська катастрофа?  Ми 
почали цуратися людяності. Боїмося відкрито виразити свої почуття, які нас 
переповнюють, ми часто боїмося кращого в собі, і це краще, не знаходячи ви-
ходу, вмирає, як вогнище, засипане сміттям. Кожна людина живе лише один 
раз, і хочеться залишити добрий слід на згадку. І щоб не сталося у кожного з 
нас у житті, завжди треба пам’ятати, що ми живемо на планеті Земля і носимо 
ім’я «людина».  

Отож творіть на землі добро, примножуйте кількість щасливих людей. 
Відкривайте свої серця і душі навстіж, поспішайте робити добро, ставайте доб-
родіями! Слідуйте духовним заповідям Матері Терези: «Якщо ти робиш добро, 
люди звинуватять тебе в таємній корисливості і самолюбстві. І все ж твори до-
бро! Добро, зроблене тобою, завтра ж забудуть! І все ж твори добро! Люди по-
требують допомоги, але ж вони стануть дорікати тобі це. І все ж допомагай лю-
дям! Віддай світу найкраще, що маєш, і натомість одержи жорстокий удар. І все 
ж віддай світу найкраще, що в тебе є! 
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ФІЛОСОФСЬКА РЕТРОСПЕКТИВА КОНЦЕПЦІЙ СТАНУ ЛЮДИНИ 

Феномен «стан людини» набуває особливого значення в контексті антро-
поцентричності сучасної гуманітарної парадигми знання, а тому викликає жва-
вий інтерес представників різних наукових дисциплін. Як форма співвідно-
шення душі й тіла він є об'єктом філософських розвідок, як форма відбиття 
дійсності стан людини належить до сфери компетенції психології, а як фактор, 
що значною мірою впливає на пізнавальну й мовленнєву діяльність, зокрема, 
на процеси сприйняття, засвоєння, зберігання й трансферу інформації, стан лю-
дини викликає невпинний інтерес лінгвістів. 

Універсальний феномен "стан людини" є комплексним багатоаспектним 
психофізіологічним утворенням, що в певний період часу визначає характер та 
інтенсивність людської діяльності (трудової, пізнавальної, мовленнєвої). Від-
биваючись у свідомості, він заломлюється крізь призму етнопсихологічної оці-
нки та набуває культуросгіецифічних рис, що фіксуються мовою. Вивчення он-
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тологічної сутності, гносеологічної ролі та аксіологічного статусу феномену 
"стан людини" належить до сфери компетенції філософії, психології, психо- та 
власне лінгвістики. 

Філософська ретроспектива концепцій стану людини, що складає ме-
ту даної розвідки, дозволить по-новому розглянути одвічне питання філо-
софії психофізіологічну проблему, яка полягає в суперечливому витлумаченні 
відношення психічних явищ до фізичних, чим зумовлюється актуальність 

цього доробку. 
Вивчення особливостей філософського трактування онтологічних, гно-

сеологічних та аксіологічних параметрів стану людини, а також з'ясування кри-
теріїв і форм розмежування психічних (душевних) і фізичних (тілесних, сома-
тичних) станів, їх ціннісної кваліфікації, функціональної специфіки тощо окрес-
люють коло завдань. 

Проблема «стану людини» як форми співвідношення душевних (психіч-
них) переживань і тілесних (фізичних, соматичних) відчуттів привертала до 
себе увагу мислителів усіх часів. Онтологічні, гносеологічні й аксіологічнІ па-
раметри цого феномену постають у нерозривній єдності, оскільки непредмет-
ний характер стану людини, з одного боку, та його висока цінність для 
процесу самопізнання людини, з іншого, є причиною виникнення великої 
кількості суперечливих концепцій, що мають на меті пояснити природу цьо-
го психофізичного явища. 

Історія філософської думки виявляє розмаїття концепцій стану людини, 
які по-різному витлумачують його онтологічну сутність залежно від домі-
нуючої позиції щодо вирішення психофізичної проблеми. Інтегральними ж 
ознаками цих концепцій є: розмежування психічних (душевних) і фізичних 
(тілесних) станів людини; постулат про взаємозумовленість психічних і фізи-
чних станів людини; виокремлення інваріантних станів задоволення й неза-
доволення, по відношенню до яких усі інши психічні й фізичні стани є якіс-
ними різновидами, і витлумачення стану людини як мотиваційного базису 
людської поведінки. 

Гносеологічні параметри феномену «стан людини» визначаються йо-
го роллю в пізнавальному процесі. Як об'єкт пізнання стан людини являє со-
бою фрагмент дійсності, на який націлена пізнавальна активність суб'єкта, 
тому пізнання внутрішніх станів може мати форму самопізнання, що постає 
як спосіб здійснення контролю за власними почуттями, уникнення їх негатив-
ного впливу на людську діяльність та досягнення життєвого щастя. Як фор-
ма пізнання стан людини являє собою, з одного боку, фактор, що визначає 
мотивацію, характер, інтенсивність і продуктивність пізнавальної діяльності, а 
з іншого, - призму, крізь яку заломлюється сприйняття й оцінка суб'єктом на-
вколишнього світу. 

Аксіологічні параметри феномену «стан людини» визначаються його мі-
сцем в загальній системі цінностей (сенс життя, кінцева мета діяльності тощо), 
а також позитивною або негативною оцінкою власне душевних переживань 
або тілесних відчуттів. Кваліфікація стану людини як приємного або неприємного 
здійснюється за критерієм задоволення або незадоволення вітальних і духов-
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них потреб людини. Такі позитивні стани людини, як щастя, любов (кохання) і 
здоров'я відносяться філософами різних епох до ключових життєвих орієнтирів 
людини, її абсолютних цінностей. Стани ж страху, розпачу, досади тощо поста-
ють як "антицінності", негативна оцінка яких однак не применшує їх значущості 
для життєдіяльності й самовизначення людини. 

Підбиваючи підсумок, необхідно зазначити, що загальні положення обсте-
жених філософських концепцій сформували основу психологічних і лінгвістич-
них розвідок стану людини. З'ясування онтологічних, гносеологічних та аксіоло-
гічних параметрів цього феномену значною мірою сприяє аналізу когнітивно-
дискурсив-ної специфіки мовної репрезентації стану людини, оскільки, з од-
ного боку, проливає світло на особливості концептуалізації й категоризації стану 
людини в свідомості носія мови, а з іншого, уможливлює моделювання відпо-
відних ментальних структур, визначаючи їх вміст. 
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ЛЮДИНА У ПОШУКАХ ЩАСТЯ 
 

Наше щастя чи наше нещастя залежить тільки від нас самих  
  Монтень  

Яка дивна штука – життя. Дивна, цікава, різноманітна і неповторна. У 
плинності днів ми часто забуваємо про те, що життя у нас одне. Як же ми мо-
жемо так безцеремонно розтрачувати його на порожні буденні турботи, 
непотрібні переживання, безглузді образи? Ми постійно прагнемо забезпечити 
собі «гідне» життя, оточуємо себе безліччю речей, багатствами... 

Невже в цьому і полягає людське щастя, про який всі так мріють? 
Щастя неможливо описати словами воно або є, або його немає. Інколи 

людина маючи все – нещасна, а людина в якої здавалось немає нічого – щасли-
ва. От, наприклад, дивлячись на бідних ми жаліємо їх, а насправді вони 
щасливіші від нас, в них немає обов’язків, вони не бояться втратити щось так, 
як втрачати нічого, вони роблять що хочуть не боячись суспільного призирства. 
Інколи буває так, що Ви вже маєте сім’ю, дітей, дім, престижну роботу і, зда-
ється, Ви зробили все щоб тільки досягнути щастя, але відчуваєте, що чогось не 
вистачає, а не вистачає його… Задуматись що таке щастя – це важливий крок 
будь-кого з нас, для кожного воно своє, унікальне і осмисливши його ми може-
мо прямувати йому на зустріч вже зараз. 

Щастя – це стан цілковитого задоволення життя, відчуття глибокого вдо-
волення й безмежної радості [1]. 
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Стан щастя можна вивчати за допомогою доступних методів медичного 
обстеження. Так було встановлено [2], що за стан щастя відповідає активність 
кори лівої передлобної частки головного мозку. Також йдеться про «гормони 
щастя»  – так  звані ендорфіни. 

Говорючи про щастя неможливо не згадати філософські роздуми Григо-
рія Савича Сковороди, адже його постать у давній українській літературі була 
однією з найпомітніших. 

Однією з найкращих байок Сковороди є «Пчела и шершень». У моралі 
автор вчить людей жити щасливою. Щастя це досягалося завдяки моральному 
самовдосконаленню, душевному спокою і незалежності від пристрастей навко-
лишнього світу, умінню користуватися тим, що є, не прагнучи до неможливого. 
Однак стан душевного спокою не означав бездіяльності, навпаки. Улюблена 
справа – обов’язкова умова щастя. Філософ відстоює думку, що кожна людина 
може бути щасливою, якщо переможе  інстинкти волі і йтиме шляхом добра. 

Чим є для людини щастя? Для деяких – це великі гроші, для інших – це 
досягнення великої мети. Часто щаслива людина егоїстична, бо, створюючи 
світ, Господь перш за все наділив її любов’ю до себе. Сподівався, мабуть, на те, 
що, поважаючи себе, людина навчиться любити та оберігати інших. Але ба-
жання людини самій бути щасливою часто перемагає всі інші почуття. 
Щастя – це біла сторінка нашого життя, коли все добре, і ніщо, здається, не 
може перешкодити цьому. Для мене щастя це коли навколо мене є люди, яким 
можна довіритись, коли є причини для цієї радості, яка породжує щастя, коли я 
не відчуваю нестачі в спілкуванні, коли на душі спокійно і вона співає. 
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ПРОБЛЕМА ЦИВІЛІЗАЦІЇ У ФІЛОСОФІЇ 

У своєму походженні, як незмінно відзначається, термін "цивілізація" по-
ходить від латинського слова civilis, що належить до якостей громадянина як 
міського жителя. До нашого часу це значення збереглося в слові цивільний, 
який має на увазі (в західних мовах) якості, належні громадянину, − чемність, 
люб'язність, привітність і звичність до міського середовища. Етимологія слова і 
його раннє використання дуже відрізняється від тих смислів, які воно набуло 
згодом. 

Прийнято вважати, що вперше це слово вживає маркіз де Мірабо у 
відомому трактаті “Друг законів” (1757 р.). За його визначенням, “цивілізація є 
пом’якшення моралі, чемність, ввічливість і знання, поширювані для того, щоб 
дотримуватися правил пристойності і щоб ці правила грали роль законів гурто-
житку”. 
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Цим словом у його виразно просвітницькому сенсі все впевненіше кори-
стуються П. А. Гольбах, Ж. А. Кондорсе і інші мислителі, надаючи йому 
"піднесене" значення. З приближенням революції слово “цивілізація” стає 
більш вживаним у Європі. Вже у 1798 р. воно вперше пробивається в “Словник 
Академії”, який до тих пір його ігнорував [1]. 

На Заході, особливо у Франції, воно набуло широкого поширення в XIX 
ст., що було пов'язано з великими громадськими перетвореннями після того, як 
відбулися на континенті буржуазні революції. З тих пір про цивілізації стали 
судити у контексті прогресу в таких сферах життя, як виробництво, добробут, 
освіта, культура, демократія [2]. 

Перше вживання його зафіксовано в 1767 р. Вважається, що це стало ре-
зультатом зусиль англійських просвітителів [1]. Феномен “цивілізація”, який і 
сьогодні, в умовах глобалізацій них перетворень, залишається досить актуаль-
ною філософською проблемою, розуміється наукою як певний історичний тип 
суспільства. В глобальному, загальнолюдському розумінні, цивілізація може 
класифікуватися в рамках культурно-історичних типів або самобутніх 
цивілізацій. 

В хронологічному порядку, по Данилевському, це такі типи, як 
єгипетський, китайський, ассірійсько-вавилоно-фінікійскій, холдейский, або 
давньо-семітичний, індійський, іранський, єврейський, грецький, римський, но-
во-семітичний, або аравійський, і германо-романський, або європейський. 

Керуючись тимчасовим чинником, виділяють і характеризують 
цивілізації: до-індустріальну (аграрне або землеробське суспільство), 
індустріальну (техногенну) та постіндустріальну (сучасні розвинені країни 
Західної Європи, США, Японія, Канада). Світові релігії служать підставою для 
поділу народів, країн і територій на такі цивілізації, як християнська і мусуль-
манська, в минулому європейська. 

Відносно самостійне значення має обґрунтоване Я. Г. Морганом тракту-
вання цивілізації як періоду у розвитку людства, наступного за епохами дикун-
ства та варварства. За його класифікацією, дикість становила перший етап 
людської історії − від появи людини до виникнення гончарного виробництва. 
Варварство починається з гончарства, а завершується винаходом писемності, 
коли в новий кам'яний вік завершується перехід до цивілізації. 

Сучасні історики первісного суспільства, продовжуючи вишукування 
Моргана, можливо, внесуть поправки в запропоновану американським 
істориком і етнографом XIX ст. схему періодизації найдавнішого часу, а також 
її трактовку Ф. Енгельсом. 

Він розглядав цивілізацію як щабель суспільного розвитку, на якій “поділ 
праці і товарне виробництво досягають повного розквіту і виробляють перево-
рот у всьому колишньому суспільстві”. 

Виділяючи щабель товарного виробництва, з якою починається 
цивілізація, Енгельс вказував на його економічні риси. До них були віднесені: 
введення металевих грошей, а разом з тим грошового капіталу, відсотка і лих-
варства; появи купців; виникнення приватної власності на землю та іпотеки; 



 320 

поява рабської праці; остаточне затвердження панування чоловіка над жінкою; 
оформлення держави; закріплення протилежності між містом і селом. 

Як самостійна і тривало існуюча історична ступінь розвитку цивілізація 
виникла не скрізь, а спочатку там, де для цього були сприятливі передумови. Це 
відноситься не тільки до створення фонетичного алфавіту (Єгипет, Фінікія), але 
і до таких великих досягнень, як приручення тварин, відкриття хлібних злаків, 
винахід способу плавлення залізної руди та ін.  

Ця обставина є підставою для розмежування проблематики цивілізації на 
локальну та світову цивілізацію [2]. Світова цивілізація − тривалий, 
багатовіковий історичний цикл розвитку людства, що володіє сукупністю особ-
ливих якісних характеристик. Більш детально світові цивілізації вивчав Ю. В. 
Яковець. Автор розглядає структуру цивілізації у вигляді усіченої піраміди, 
підставою якої є людина (сім’я), а вершиною − суспільна свідомість (духовний 
світ). 

Локальні цивілізації висловлюють культурно-історичні, етнічні, релігійні, 
економіко-географічні особливості окремої країни, групи країн, етносів, 
пов'язаних спільною долею [3]. 

У 80−90-і рр. XVIII ст. відомий німецький філософ і історик І. Г. Гердер у 
своєму великому соціальному дослідженні “Ідеї до філософії історії людствa” 
вказував на такі етапи в розвитку історії, як варварство, азіатська цивілізація, 
культура Єгипту і античності, епоха Відродження, культура “Нового часу”,  
майбутній стан гуманності. 

Приблизно в цей же час соціально-історична тематика національних 
цивілізацій розроблялася англійським представником географічної школи в 
соціології Г. Т. Боклем. 

Найбільш повно і всебічно сучасну концепцію локальних цивілізацій, їх 
історичного кругообігу розробив А. Дж. Тойнбі. 

Тойнбі виділяв 37 земних цивілізацій трьох поколінь. З них 21 була де-
тально вивчена протягом всієї писаної історії людства, а “живі цивілізації” ос-
таннього покоління були віднесені до сучасного періоду. Це в нинішніх кордо-
нах західне суспільство; візантійське суспільство в Південно-Східній Європі та 
Росії; ісламське суспільство, що тягнеться на території від Північної Африки і 
середнього Сходу до Великої китайської стіни; індуїстське суспільство в 
субтропічному і помірному районах Південно-Східної Азії. 

XX ст. стало історичним періодом становлення та інтенсивного розвитку 
світової цивілізації. Матеріальною основою єдності цього процесу є підйом 
великої машинної індустрії, що розгортається на значно більшому, ніж раніше, 
географічному просторі. Цей фактор зумовив перехід людства від стану, коли в 
світі діяли локальні, відносно замкнуті цивілізації, до нового стану, при якому 
вони, зберігаючи свої основні національні та інші особливості, поступово фор-
мують всесвітнє співтовариство людей як щось єдине, рід людський. 

Світову цивілізацію формують локальні цивілізації, але в глобальному 
співтоваристві їх роль не становить постійної величини. Реально вона 
змінюється в процесі суперництва. Боротьба за оволодіння вирішальними 
позиціями на основі нерівномірності економічного, політичного та військово-
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технічного розвитку країн, регіонів і континентів здатна привести до 
катаклізмів, небезпечним найсильнішими загальноісторичними потрясіннями. 

На сьогодні, відповідно до концепції “зіткнення цивілізацій”, яку висунув 
видатний американський політолог, директор Інституту стратегічних 
досліджень при Гарвардському університеті С. Хантінгтон в 1993 р., існує нова 
парадигма, або моделі сучасного світового розвитку. Вони визнаються автором 
нереальними ні сьогодні, ні в доступному для огляду майбутньому [2]. 
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ҐЕНЕЗА ВИБОРЧОГО ПРАВА В УКРАЇНІ (В Х — XVII СТОЛІТТЯХ) 
У сучасному розумінні, за Конституцією та законами України, вибори є 

виявленням демократії, формою прямого народовладдя, яка є волевиявленням 
народу щодо формування конституційного якісного і кількісного складу пред-
ставницьких органів державної влади та органів місцевого самоврядування. 
Виборче законодавство України має витоки ще з часів Київської Русі та пройш-
ло тривалий історичний шлях становлення та формування. Виборчий процес в 
Україні був і є фактором формування правової культури українського народу, 
ментальних характеристик народовладдя. Сучасний розвиток виборчого зако-
нодавства в Україні потребує врахування історично здійсненої правової куль-
тури, яка має внутрішній «порив» розвитку. Саме тому ґенеза виборчого права 
в Україні у Х — XVII століттях важлива для історії держави та права, оскільки 
відображає процес саморозвитку виборчого народовладдя українського народу.  

Україна в Х–XVII століттях пережила декілька етапів державотворення: 
Київська Русь, Галицько-Волинське князівство, Запорозька Січ. Кожен з дослі-
джених етапів становлення виборчого права в Україні в Х–XVII століттях мав 
свої особливості і відмінні характеристики системи політико-правового устрою 
і виборчого процесу зокрема. 

Вибори надають змогу народові формувати владу, здійснювати контроль 
за виконанням її функцій. Вони є основним джерелом легітимізації влади [1, 
422]. Порядок виборів передбачений правовими нормами, які в сукупності ста-
новлять виборче право. Для осмисленого орієнтування в політико-правовому 
устрої і розгляду виборчих процесів цього періоду необхідно з’ясувати базові 
поняття, такі як: «виборче право», «виборчий процес», «виборча система». 
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Виборче право – це система правових норм, які регулюють процес фор-
мування представницьких органів і обрання службових осіб. Виборчий процес 
– це інтегральна категорія, за допомогою якої надається загальна характеристи-
ка всього комплексу політичних подій, пов’язаних з виборами, що розгорта-
ються в державі. Виборча система – це система суспільних відносин, 
пов’язаних із формуванням складу представницьких органів шляхом виборів. 

Вибори були відомі вже за первісно-родового устрою, де загальними 
зборами роду обиралися старійшини, а пізніше й воєначальники.  

За часів Київської Русі способом такого волевиявлення було народне 
зібрання - віче, в якому брали участь усі чоловіки, окрім холопів. Віче було ор-
ганом широких мас: кожний мав тут голос, а маси народу мали на вічі чисельну 
перевагу [3, 70-71]. Суб’єктом міського самоврядування виступали міські гро-
мади, які користувалися значною адміністративною, господарською і судовою 
автономією. Найважливіші питання міського життя вирішувалися на міських 
вічах, а для розгляду поточних справ з числа вільних городян обирався війт та 
інші посадові особи міського самоврядування. 

Суб’єктом сільського самоврядування виступала сільська територіальна 
громада – верв, яка об’єднувала жителів кількох сусідніх сіл, мала землю у 
корпоративній власності, представляла своїх громадян у відносинах з іншими 
громадами, феодалами, державною владою.  

За формою правління Київська Русь була ранньофеодальною монархією. 
Основними елементами механізму реалізації політичної влади в Давньоруській 
державі були князь, боярська рада (рада при князі), та віче (збори міського на-
селення). Для вічової організації управління характерним був більш-менш 
чіткий розподіл повноважень між князем та вільним населенням регіону. Але ні 
боярська рада, ні віче в Київській Русі не дійшли парламентської форми і не пе-
ретворилися в постійні державні органи.  

Державний лад Галицько-Волинського князівства (королівства) ніби 
був схожий на устрій Київської Русі, але у функціонуванні, повноваженнях та 
компетенції роль князя, ради бояр, віча була дещо іншою, бо після надання 
місту магдебурзького права було скасовано звичаєві норми, виведені міста з-під 
юрисдикції місцевої адміністрації (феодалів, воєвод, намісників тощо) та 
відбулося запровадження власного органу міського самоврядування – 
магістрату, який складався з двох колегій – ради (адміністративний орган) та 
лави (судовий орган). Війтів обирали на міських вічах, а закріплювалося міське 
самоврядування у формі війтівства з прийняттям Литовських статутів (1529, 
1566, 1688 рр.), якими були узаконені міські віча.  

Суспільне життя і державний порядок цього часу будувались на принци-
пах територіальної громади, а станові і класові розподіли тільки почали форму-
ватися і ще не могли зруйнувати общинної єдності, змінити демократичний ха-
рактер суспільних і державних інститутів [2, 607]. 

В Запорозькій Січі вибори мали демократичний характер, оскільки вони 
формували цілісність та єдність усіх основних функцій гілок влади: отаман, 
військовий суддя, військовий писар, військовий осавул, курінні отамани, війсь-
кова старшина, військові чиновники. Органом прямої демократії за Козацької 
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доби виступала козацька рада, але вона не була представницьким органом. Раду 
могли скликати гетьман, митрополит, а у воєнний час – просте козацтво і навіть 
сторонні особи. Посади як полкової, так і сотенної старшини формально вважа-
лися виборними. Однак на практиці на полковництво та важливі уряди полкової 
старшини гетьман призначав самостійно чи за згодою Старшинської ради. 

Таким чином, розвиток виборчого права, виборчої системи та виборчих 
органів в Україні протягом Х–XVII століттях є еволюційним процесом розвит-
ку виборчого права: від звичаєвого до офіційного, від обмеженого звичаєвим 
вічем, та рівнем міського самоврядування до формування основ цілісного де-
мократичного устрою а саме: в Київській Русі виборче право існувало на рівні 
місцевого і характеризувалося волевиявленням народу у формі віча, в Галиць-
ко-Волинському князівстві міські віча юридично закріплювалися нормами Ли-
товських статутів, а у Запорозькій Січі формується вже цілісна система вибор-
чого права, оскільки вибори набувають демократичного характеру і простежу-
ється хоч і не чітке, але певне розмежування гілок влади.  
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ПРОБЛЕМА МОРАЛЬНОГО ЗЛА 

Страждання мука, біль; мн. (душевні) мука серця, переживання – стан не-
спокою, напруженості [1]. 

Одні страждання спричинюються природними катастрофами і захворю-
ваннями, за які людство не відповідає або відповідає лише частково, хоч опосе-
редковано воно могло якісь із них спровокувати. 

Проте є страждання, за які людство несе пряму відповідальність. І вони 
величезні, оскільки пов’язані з несправедливістю в політиці і бізнесі, з корупці-
єю, експлуатацією, агресією, жорстокістю, убивствами, насильством, знущан-
ням над дітьми, зрадництвом, придушенням свободи, геноцидом. Буває, що 
люди зазнають і менш помітних страждань, викликаних дрібними підлістю й 
обманом.  

Однак саме такі, на перший погляд, незначні образи, завдані нам близь-
кими людьми, є найбільш поширеним джерелом зла у світі. Ми називаємо про-
блему, викликану подібного роду стражданнями, «проблемою морального зла», 
на відміну від страждання, спричиненого природними катаклізмами. 



 324 

Зло – поняття моральності, протилежне поняттю добра, означає навмисне, 
умисне, свідоме заподіяння кому-небудь шкоди, збитку, страждань [2]. 

Щоб оцінити рівень морального зла у світі, не має жодної потреби загли-
блюватися в історію. Достатньо подумати про те, скільки людей стали жертва-
ми таких подій минулого століття. Це мільйони убитих солдатів і мирних жите-
лів, котрі постраждали від воєнних дій, сотні тисяч людей загинули від голоду, 
були знищені в газових камерах і концентраційних таборах. Сюди відносяться 
ні в чому не винні люди, котрі були знищенні в Камбоджі, В’єтнамі, Руанді та 
Югославії. Це також жертви релігійних конфліктів і переслідувань на етнічно-
му ґрунті. 

Розв’язати проблему морального зла нелегко з тієї причини, що мірку-
вання людей з приводу цієї проблеми залежить від їхніх зітхань зі злом та від 
страждань, до яких ці зітхання призводять. 

Якщо, наприклад, як жертва морального зла, ви зазнаєте фізичних і духо-
вних страждань або вас гнітить почуття страшної несправедливості, то суто ін-
телектуальне вирішення проблеми навряд чи вас улаштує. Ви будете болісно 
шукати такі рішення, які полегшать ваш біль, пом’якшать моральне обурення, 
додадуть мужності і сили для подальшої діяльності. 

Більш того, коли люди випробовують на собі вплив зла, вони часто звер-
таються до Бога і просять Його, щоб Він втрутився й полегшив їхню долю. Не 
відчувши Божого втручання, вони зазвичай перестають вірити в Нього. 

Формування проблеми зла, яке зазвичай починається з нарікання відносно 
морального зла і закінчується висновком про те, що Бога не існує, фактично 
безглузде, бо воно ґрунтується на вихолощеному розумінні зла. Інакше кажучи, 
обурення з приводу морального зла передбачає, що існує якесь реальне мірило 
добра і ми міркуємо про щось як про моральне зло відповідно до мірила добра, 
кажучи, що так не повинно бути. Але якщо все існуюче – це несвідомі частки, 
то де підстава для реальності норми добра? Якщо не існує морального зла чи 
добра або якоїсь моральної норми, то обурення з приводу зла абсурдне, і так 
звана проблема морального зла розчиняється в потоці байдужої до всієї матерії. 

З еволюцією суспільств моральні правила також еволюціонували. Іноді їх 
зміни здійснювалися вольовим рішенням державних діячів, іноді на підставі за-
гальної згоди народу. Є надія, що, кінець кінцем, добра воля і соціальні інстин-
кти суспільства в цілому приведуть до того, що моральне зло буде зовсім вико-
рінене.  

Моральна еволюція без усякого божественного втручання, керівництва чи 
допомоги приведе до загального раю й гармонії. 
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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЕКОТУРИЗМУ: ПРИРОДООХОРОННІ 

ТЕРИТОРІЇ ТА ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНА СПАДЩИНА 
Для будь-якої держави туризм має колосальне значення, з огляду на те, 

що це серйозна стаття фінансових прибутків і фактор, який залучає до вироб-
лення туристичного продукту більшість галузей вітчизняної економіки та 
стимулює їх розвиток. 

Екологічний туризм або екотуризм набуває дедалі більшого поширення у 
світі, в тому числі в Україні. Основна причина виникнення такого порівняно 
нового поняття полягає в недостатній відрегульованості відносин у системі 
«суспільство-природа» або в туристичній інтерпретації – «туризм-екологія». 
Саме орієнтацією на екологічну складову можна пояснити підвищену увагу в 
останні роки до відвідування місць з незміненим та мало зміненим природнім 
середовищем. 

Важливо, що природні туристичні ресурси не відновлюються, тому еко-
туризм обов'язково має містити в собі елементи усвідомленого позитивного 
ставлення до навколишнього природного середовища, а не тільки його викори-
стання, нехай навіть в активних формах. 

В Україні екологічний туризм перебуває на початковій стадії розвитку. 
Екотуристичні мандрівки організовуються переважно на самодіяльному рівні, 
комерційна діяльність у цьому напрямку лише зароджується. Проте уже 
помітне виділення двох шляхів розвитку екологічного туризму «американсько-
го» та «європейського». Перший формується у вигляді організації спортивно-
туристських подорожей в екстремальних природних умовах, другий – у формі 
організованого відпочинку у сільській місцевості із залученням до традиційної 
місцевої культури. Найперспективнішими для нашої країни на сьогоднішній 
день напрямками екологічного туризму є природо-пізнавальний та 
реабілітаційний туризм.  

Особливостями туристичної практики для України є необхідність 
організації охоронних природних територій (ОПТ) – об’єднань національних 
парків, заповідників, охоронних природніх ландшафтів, які б забезпечували 
збереження максимальної різноманітності та нормативного функціонування 
вітчизняних екосистем.  

Поряд із проблемами розвитку екотуризму в тій самі площині лежить і 
питання охорони історико-культурної спадщини України, що на сьогодні є од-
ним з найболючіших  через зниження рівня самосвідомості та культурної 
грамотності суспільства. Виховання належного ставлення до культури, історії 
держави, вираженої в пам'ятниках археології, історії, архітектури і 
містобудування, садово-паркового та монументального мистецтва, забезпечило 
б формування покоління, здатного зробити необхідний внесок у процес станов-
лення національної свідомості особи. 
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Слід також відмітити, що недостатнє фінансування роботи організацій 
охорони історико-культурної спадщини країни, система оподаткування без вра-
хування специфіки пам'яткоохоронної справи і реставрації зокрема, відсутність 
механізму заохочення тих, хто фінансово підтримує або здійснює роботи на 
пам'ятках, відбились не лише на стані реставраційних організацій, а й призвели 
до значного погіршення стану пам'яток, а в окремих випадках – до безповорот-
них втрат. 

Останніми роками з'явилася ще одна проблема: спроба приватизації ряду 
історико-культурних об'єктів, яким належить бути у власності виключно дер-
жави. Часто такі спроби увінчуються успіхом, тому виникла необхідність у 
законі, згідно з яким визначається реєстр пам'ятників культурної спадщини, що 
не підлягають приватизації. 

Таким чином, сьогодні Україна, маючи багаті та різноманітні природні 
ресурси, велику кількість пам’ятників історії та культури, не приділяє належної 
уваги до розвитку одного з найперспективніших для неї шляхів економічного 
зростання – туризму. 
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КСЕНОФОБІЯ В УКРАЇНІ: ПРИЧИНИ І НАСЛІДКИ 
У цій статті ми поговоримо про таке розповсюджене явище в суспільстві, 

як ксенофобія. Вперше цей термін зустрічається у словнику Вебстера, виданого 
у 1841р. у США. Позначає певний стан людини, що виявляється у нав'язливому 
страху стосовно чужинців чи просто чогось незнайомого, чужоземного. У 
словнику Вебстера ксенофобія - це «страх або ненависть до незнайомців, чи 
іноземцiв, або до того, що дивно або чуже». Літературне значення слова 
передбачає, що ксенофоби - це люди, які не люблять усіх чужинців, їх 
«інакшість». Такі визначення показують, що головним об'єктом ксенофобії 
завжди були незнайомці або чужинці (xenos - сторонні, іноземці). Причини тут 
прості: історично так складалося, що поява чужаків, як правило, не віщувало 
нічого доброго. У гіршому випадку вони претендували на поля і пасовища, на 
майно, на дружин. У кращому випадку - впроваджувалися в суспільство, при-
носячи з собою зміни. Хороші чи погані, глобальні чи незначні - це інше питан-
ня, але чужинці представляли реальну загрозу сформованому образу життя. 
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Загальний рівень ксенофобії в Україні зростає. Візьміть будь-яку країну, 
що починає свій розвиток, в ній починають бурхливо розвиватися різні проце-
си, в тому числі, і національні. Все одно найближчими до українців ці всі роки 
залишаються росіяни. Проблема в іншому: місце «чужих» залишається в 
соціальній психології народу. І нині його займають вихідці з Південно-Східної 
Азії та Африки». 

Ксенофобія в Україні може буде подолана цензуруванням написів на 
сувенірній продукції.  

«Потворні речі відбуваються в Україні. Рівень нетерпимості українців до 
росіян та росіян до українців в Україні зріс у два з половиною рази. 
Непослідовна, іноді навіть екстремістська, політика держави у національному 
питанні призвела до певних наслідків: сувеніри з написом: «Дякую тобі, Боже, 
що я не москаль» продаються на Хрещатику, на Андріївському узвозі і кори-
стуються попитом. Давайте тоді будемо виробляти й інші сувеніри: «Дякую 
тобі, Боже, що я не хохол» – може просто зійти лавина, яку ми не встигнемо зу-
пинити!» 

Розрізняють дві основні форми ксенофобії. Перша спрямована на групу 
всередині суспільства, що вважається чужою та шкідливою для суспільства, на-
приклад, нові іммігранти, біженці, трудові мігранти, євреї, цигани, 
гомосексуалісти. Об'єктом другої форми ксенофобії є головним чином культурні 
елементи, що вважаються чужими. Усі культури підпадають під чужоземний 
вплив, але культурна ксенофобія є часто вузьконаправленою на певні прояви та-
кого впливу, наприклад, поширення нетрадиційної для даної країни релігії. 

Расизм у загальному випадку розглядають як форму ксенофобії. 
Ксенофобія передбачає наявність віри в те, що об'єкт ворожості є чужим. 

З точки зору біосоціології, ксенофобія є суспільною проекцією інстинкту 
самозбереження певної національно-економічної формації. 

Незначні прояви ксенофобії є цілком природними і нешкідливими для 
суспільства в цілому, але таке твердження багато хто ставить під сумнів. 

Ксенофобія в Україні породжена прибічниками націонал-патріотичних 
ідей, а її прояви спрямовані проти російськомовного населення. 

Одним з видів ксенофобії є українофобія. В незалежній Україні найниж-
чий рівень ксенофобії був у перші роки після проголошення незалежності, зі 
середини 1990-х цей показник почав зростати і зараз рівень нетерпимості до 
іноземців та національних меншин є найвищий за останні 15 років. 
Найтолерантнішою групою в Україні є молодь — люди до 30 років. 

Проте не слід плутати такі поняття, як ксенофобія та патріотизм. Широко 
поширена ілюзія про те, що патріотизм - це майже те саме, що й ксенофобія. 
Хіба тема патріотизму не широко популярна? Це стосується кожного громадя-
нина - кожен або патріот, або антипатріот. Або йому байдуже. Якщо байдуже - 
то це антипатрiот. 

Чи є в Україні ксенофобія? Є. І буяє ця ксенофобія щоденними міазмами 
окупаційної отрути. Штучно, як і в 1932-33 роках, створено хлібну кризу, за-
криваються українські газети, титульна нація демонстративно принижується 
знущальними зарплатами, пенсіями, нахабно зневажається засобами масової 
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інформації, і ось вже 4 мільйони українців змушені полишити батьківщину. 
Гасло ксенофобів – “Україна  без українців”. Складається враження, що у ХХІ 
столітті Україну обрано плацдармом для страхітливого експерименту з етноци-
ду корінної нації. У ХХ ст. був геноцид, нині – етноцид. Доказом є реалії. Опо-
середкованим доказом є Голодомор 1932-33 р.р., коли організований геноцид 
українців за національною ознакою відбувся при фактичній мовчазній згоді 
світового співтовариства. Якщо був можливим геноцид, то є можливим і етно-
цид, - винищення родової пам’яті, національної, культурної, расової 
ідентичності корінної нації. Очікувати на офіційне підтвердження етноциду так 
само реально, як і на офіційне підтвердження у 1932-33 р.р. геноциду. Тому не 
лишається нічого іншого, як називати речі своїми іменами.  

Методом етноциду є звинувачення українців в антисемітизмі, ксенофобії, 
расизмі, фашизмі. Тенденція – поступове приведення термінів “українець” та 
“антисеміт” (“ксенофоб”, “расист”, “фашист”) до рівня синонімів. По звинува-
ченню в антисемітизмі вже закрито українську дитячу пізнавальну газету 
“Джерельце” та газету захисту інтересів українських селян “Сільські вісті”. По 
звинуваченню в націоналізмі та куркульстві знищено 8 мільйонів українців у 
1932-33 роках. Жодного з терористів, на чиїх лапах кров ненароджених 
українських немовлят, не притягнуто до будь-якого (навіть адміністративного) 
покарання! Навпаки, - вони отримали нагороди, персональні пенсії, спокійно 
пережили в тилу війну.  

Націоналістичних українських дітей в 1932-33 роках заморили голодом. 
На честь їхніх комуністичних вбивць названо вулиці, їм встановлено 
пам’ятники. Фашистські українські діти 2004 року не мають змоги нормально 
харчуватися і одягатися, бо їхнім батькам навмисно не платять достатні для 
гідного існування гроші. Борці з українським антисемітизмом добре одягнуті, 
нагодовані, доглянуті, почуваються впевнено: на заводах та в КСП вони не пра-
цюють. Боротися з українським фашизмом матеріально вигідно.  

Вони не мають проблем з грошима, їм дуже добре живеться. І чим краще 
живеться борцям з українським фашизмом, антисемітизмом і ксенофобією, тим 
більше українців полишають батьківщину в пошуках роботи, тим більше на ву-
лицях наших міст нелегальних мігрантів з Азії та Африки, тим страшнішою 
стає пошесть наркоманії.  

Можливо, з точки зору політкоректності, констатація очевидного є фа-
шизмом, але від того очевидне не зникає. Тому й намагаються борці з 
українським фашизмом вбити простому люду в голову, що масова трудова 
еміграція українців є “труднощами перехідного періоду”, що нелегальні 
мігранти є “безневинними біженцями”, які повинні жити в спецтаборах на на-
ших землях, бо гроші на ці табори дає Євросоюз, а Голодомор є справою рук 
Сталіна (тобто Сталін вбив 8 000 000).  

Але вони за жодних обставин не зможуть нам пояснити, чому рівень жит-
тя в Хорватії і Сербії, які пережили війну, є вищим, аніж в цій “незалежній” 
республіці, котра розбещено вихваляється своєю злагодою - злагодою на 
цвинтарі.  
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Вони прагнуть нас переконати, що ліквідація українців як нації є бороть-
бою з антисемітизмом. Адже після закриття “Джерельця”, “Сільських вістей” 
настане черга тих українських газет, що їх досі не вдалося знищити. Українців 
привчають до дилеми – або виїжджати за кордон, або ставати подібними на 
Вєрку Сєрдючку. Інакше – смерть. Ви в це не вірите? Не вірите в смерть?  

Можна було б повірити в “хлібну кризу” десь в Ісландії чи Норвегії, де 
хліб не вирощується. Але в Україні? Хлібна криза – повторення сценарію 1932-
33 років. Борці з українським фашизмом не мають жодних проблем з хлібом. 
Як і під час Голодомору, проблеми з хлібом мають українці, трударі, які цей 
хліб вирощували своїми працьовитими руками, прості чоловіки та жінки, бабусі 
та дідусі, які донедавна читали “Сільські вісті”. В Україні, європейській 
житниці, малі діти, у яких борці з українським фашизмом і антисемітизмом 
відібрали пізнавальну газету “Джерельце”, мусять мріяти про шматок хліба. Ви 
в це не вірите? Пригадайте Голодомор. Це вже було. Ви вже готуєтесь їсти 
власних дітей?  

Вони знають: за чергове злодіяння їх знову не покарають. Жодного. Вони 
руйнуватимуть сім’ї, вбиватимуть, вони моритимуть голодом, вони створюва-
тимуть для українців нестерпні умови для проживання, і будуть пояснювати ці 
звірства “труднощами перехідного періоду”. Подолання труднощів передбача-
тиме знищення українських засобів масової інформації та вбивства українських 
патріотів. Ви не вірите у вбивства? Невже? 

Зрештою кожен обирає свій шлях сам: емігрувати, ставати посміховиськом і 
каятися чи лишатися самим собою, називаючи речі своїми іменами.  

Побутові прояви ксенофобії залежать від рівня культури людини . 
Підвищення якості освіти та культурного рівня населення є найефективнішим 
шляхом до зменшення рівня ксенофобії і додатковою гарантією того, що в 
Україні ніколи не виникне конфліктів між українсько- та російськомовною гру-
пами населення. За даними Київського міжнародного інституту соціології, в 
Україні близько 8 відсотків населення виявляє екстремістську орієнтацію щодо 
інших етнічних груп і національностей. 

Найбільш розповсюдженні  дві полярно протилежні реакції – «Це гидка 
ксенофобія, з нею потрібно  всіляко боротися» і «Треба вказати цим (потрібний 
етнонім вставити), хто в домі хазяїн». І те і інше – постріли «в молоко». Перше, 
оскількі ксенофобія - почуття природне. Настороженість стосовно чужинців за-
кладена в нас, стадних тварин, на біологічному рівні. Можна «любити 
хачапурі» (як було написано на одному з плакатів під час московського мітингу 
під гаслом «Росія для всих»), але дуже складно та й навряд чи потрібно позба-
витися від поділу світу на своє і чуже, близьке й далеке в національному, куль-
турному, політичному чи іншому плані. Але культура і цивілізація змушують, 
або принаймні повинні змушувати, людей приборкувати багато своїх 
інстинктивних реакцій, в тому числі і агресію по відношенню до тих, кого він 
вважає належними до «чужої зграї». 

Література 
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КУЛЬТУРА ОСОБИСТОСТІ СТУДЕНТА XXI ст. 
В сьогоднішньому складному, інформаційному, динамічному світі ми 

можемо спостерігати цілу низку інтегруючих процесів, які докорінно змінюють 
уявлення людини про оточуючий світ та впливають практично на всі сфери су-
спільного життя. З огляду на досягнення науки, загального прогресу людської 
цивілізації, ми можемо говорити про еволюційну зміну етико-культурних та 
моральних цінностей людини, що трансформуючись з кожним десятиліттям, 
народжують принципово нову культуру сучасної особистості. 

Враховуючи складність сучасних культурних та етнічних процесів, ми є 
свідками кардинальної зміни ціннісних орієнтацій в людському світогляді 
представників сучасного покоління. Сучасна техногенна епоха та розвиток 
інформаційного суспільства розкриває перед людством нові обрії самовдоско-
налення, але в той самий час ставить під сумнів синхронне зростання та 
динаміку моральних якостей людства з досягненнями науки. 

Сучасне студентство та взагалі молоде покоління є зразком цього 
перехідного етапу – становлення нової культури особистості, яка базується на 
принципово відмінних від попередніх поколінь принципах. Однак з цілою низ-
кою переваг, сучасна молодь характеризується переліком світоглядних 
недоліків, котрі не дають змогу говорити про моральність та високий рівень 
самосвідомості. Несанкціоноване використання культурологічних досягнень та 
нехтування традиційними засобами самопізнання змінює моральні пріоритети 
та повертає вектор розвитку культури в принципово інше русло. 

Подібні тенденції доволі гостро ставлять проблему корекції та видалення 
негативних явищ сучасної молодіжної культури, котрі є величезною загрозою 
для майбутнього суспільства. Це питання дійсно є стратегічним в глобально-
політичному плані та архіважливим в філософському, бо ступінь їх складності і 
серйозність наслідків є предметом ґрунтовного аналізу та комплексу заходів 
спрямованих на вирішення окреслених проблем. 

Розглядаючи питання про формування особистості та впливу на цей про-
цес культури, просто неможливо не звернути увагу на всебічність та 
масштабність цього явища. Склавшись з перших кроків людської цивілізації та 
розвиваючись паралельно з становленням людства, культуру варто віднести до 
феноменальних суспільних явищ. 

 Подивившись в культурологічний чи філософський словник ми можемо 
побачити різнобічність підходів до визначення поняття «культура», які кінець 
кінцем можна звести до наступного: культура – визначений рівень розвитку 
суспільства і людини, виражений в типах і формах організації життя і 
діяльності людей, а також у створюваних ними матеріальних і духовних 
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цінностях. Основоположним принципом при визначенні сутності культури є її 
невід’ємний зв’язок з творчістю. Теоретично, культура це комплекс який 
поєднює і мистецтво, і накою, і релігією. 

Принципово важливим при з’ясуванні такого важливого поняття як куль-
тура є вироблення фокусу та контексту дослідження цього явища. Сьогодні, з 
огляду на цілу низку суспільних процесів, ми можемо говорити, що культура – 
це складне і, що найголовніше – багаторівневе явище. Тобто культуру можна 
розглядати через призму різних масштабних структур, наприклад культура 
нації, культура покоління, культура особистості і т.д. Подібний підхід 
формується з огляду на дуалізм культури: з одного боку це колективне загаль-
нолюдське явище, а з іншого – чисто індивідуальне, бо кожна окрема людина є 
носієм власної системи та структури цінностей, що в сукупності дають змогу 
говорити про власну культуру особистості. 

В той самий час для структурного підходу до цього питання культура 
особистості може розглядатися через призму об’єднуючих факторів, котрими 
можуть виступати соціальний та вікових фактор. В даному випадку, ми можемо 
говорити про аналіз узагальненою культури особистості, яка характерна для 
певної групи людей, об’єднаних цілою низкою соціокультурних чинників, які в 
сукупності дають схожість принципів, ціннісних орієнтацій, глобальних 
позицій та ін. Звісно, що такий підхід включає чималу вірогідність 
суб’єктивізму, однак комплексне бачення певної соціальної групи є надзвичай-
но цінним з наукової точки зору і дає змогу побачити те різномаїття 
взаємозв’язків та закономірностей між суб’єктами певної соціальної верстви та 
створити філософський та культурологічний портрет їх культури особистості. 

Культура особистості студента залежить від величезної сукупності 
чинників, які в той чи інших мірі впливають на її становлення. Перш ніж де-
тально розглянути вплив кожного з цих факторів на предмет нашого 
дослідження, варто з’ясувати сутність та значення цих понять. 

Система вищезазначених в заголовці компонентів не випадкова, бо саме 
взаємозв’язок та взаємообумовленість виховання та моралі, багато в чому 
диктує становлення особистості будь-якої епохи. Останнє словосполучення 
розкриває головну сутність цього взаємозв’язку, бо будь-який історичний 
період характеризується тісною взаємодією виховання та моралі. Ідея 
спадковості культури багато в чому об’єктивна, бо саме вона є рушійною си-
лою історії, однак є певні особливості для окремих історичних умов. Це умови 
кардинальних історичних та суспільних змін, котрі народжують, відповідно,і 
процес зміни діючого культурного ладу. 

Сучасне молоде студентське покоління народилося саме під час таких 
змін, котрі нанесли неабиякий відбиток на їхньому майбутньому. Сучасне мо-
лоде покоління фактично стало трансформатором старої культури в нову і, 
відповідно, першим носієм нової культурної моделі. В даному контексті процес 
виховання потребував надзвичайної обережності та продуманості, бо нехтуван-
ня етичними принципами з боку батьків та неповне виконання ними своїх 
функцій ризикувало вилитися в катастрофічні наслідки. 
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Це викликано тим, що, по-перше низький рівень підготовки інтеграції ди-
тини в нові суспільні умови, які були малозрозумілими та знайомими батькам, 
відкривали вірогідність підміни етичних понять та формування девіантних чи 
недосконалих моральних перетворень в структурі особистості дитини. По-
друге, нові умови життєдіяльності майбутньої молоді потребували від батьків і 
нових підходів до виховання, зорієнтованих на захист молоді від можливих 
етичних маніпуляцій, котрі раніше входили до компетенції державної політики. 

З огляду на те, що багато зазначених позицій не були використанні в 
повній мірі, сучасне студентство багато в чому піддалося процесу протистав-
лення цінностей, викликаних трансформацією культури. Мається на увазі, що 
стара система виховання була неадаптована під нові виклики зовнішнього сере-
довища, що збільшило кількість засвоєння негативної інформації новим 
поколінням. Недосконалість початкових фаз соціалізації особистості в умовах 
переходу нашого суспільства на новий лад, в поєднанні з новими каналами 
інформації, відсутність фільтрації котрих відкривало окрім нових можливостей 
ще і низку спокус та викликів нової епохи, які розвивали в молоді деструктивні 
тенденції та відсутність моральності вчинків. 

Інтеграція до суспільства супроводжувалася величезною кількістю поми-
лок, а байдужість і анархічність функціонування державних установ, викликала 
прецедент, коли відкритість молоді до таких явищ як насильство, ненависть, 
жорстокість формувалося раніше ніж це потрібно. Несформована дитяча 
психіка мало знаходити власні пояснення тим чи іншим явищам, що відкривало 
величезний обрій для неадекватного сприйняття та хибних уявлень. Звісно, 
подібні процеси були доволі складними для молодих батьків, для яких вихо-
вання було справою побічною від забезпечення сімейного статку. 

Відсутність межі між добром та злом, справедливістю та 
несправедливістю, благодійністю та жорстокістю дізорієнтовувало майбутніх 
студентів, котрі ще в дитинстві під дією стереотипів, образів та хибних 
авторитетів мали самі визначати цю межу для себе. 

Подібні тенденції сформували передумови для деструктивного впливу на 
суспільну мораль, котра будучи неготовою до подібних метаморфоз трансфор-
мувалось в сучасну молодіжну мораль, яка має як свої переваги так і величезні 
недоліки, які ставлять багато питань над сучасною культурою особистості сту-
дентства. 

Повертаючись до питання визначення моралі, варто звернути увагу на 
цілу низку компонентів, котрі утворюють його сутність. Перш за все, це систе-
ма поглядів та почуттів, що складають загальну структуру уявлень людини на 
світ. Не дивлячись на величезний вплив зовнішніх факторів на формування цих 
феноменів, вони проходять складний етап трансформації та фільтрації через 
внутрішній світ людини, що роблять їх в певній мірі унікальними. В той самий 
час, ціла низка об’єктивних факторів розкриває закономірності цього процесу, 
котрий залежить від характеру умов життєдіяльності людини та факторів, які 
впливають на його свідомість. 

Розглядаючи сучасний психологічний та філософський портрет студента, 
багато дослідників посилаються на зростання тенденції до аморальності. Однак, 
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мораль це все-таки об’єктивне явище, яке характеризується переліченою низ-
кою компонентів, інше питання, що ці компоненти трансформуються і, 
відповідно, виступають опозицією до відмінної моралі. 

Зростання впливу зовнішнього фактору та зниження ролі виховання є од-
нією з центральних тенденцій в цьому процесі. Сучасна молодь вже не стика-
ється з таким явищем як спадковість моральних якостей, вона сама створює 
свою модель моралі. 

З іншого боку, ми не можемо говорити виключно про негативні явища в 
моральному становленні молоді, бо деякі її аспекти заслуговують на позитивні 
відгуки. Зокрема, це демократизації, індивідуалізація, плюралістичність мора-
льних цінностей, котрі є незалежними від ідеологічних, та політичних умов. В 
той самий час межу для цих процесів надзвичайно необхідно встановлювати, бо 
в іншому випадку подібні трансформаційні дії в молодіжній моралі призводять 
до вищезазначених негативних тенденцій. 
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