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УДК 620.22: 669.017 
 

WEARFIRMNESS TERMIT CAST IRON 
 

ZHYHUTS YURIJ, LAZAR VASYLJ 2, KRAINIAY IVAN 1 
Uzhhorod National University 1 
Mukachevo State University 2 

 

The important problem for modern production is not only making up new materials and improving the 
properties of traditional ones but also supplying of the production with spare parts and tools of non-common 
applying, the need of self-propagating of those appears at small enterprises and in the shops where required 
base is absent. Deep studying of the question makes it possible to consider that the problems mentioned above 
can be solved successfully when using as machine-building alloys the materials got by the process of burning of 
exothermic powder mixtures. This method can be successfully used also for metal economy at the plants of large 
scale and mass production of machine-building parts and tools. 

Key words: properties of materials, metallotermy, thermite alloys, cast iron, structure, technology. 
 

Introduction. That is why the synthesis of materials on the basis of metallothermic 
processes as well as the investigation of the influence of new technological methods of 
getting metal on microstructure, chemical composition, mechanical properties of 
manufactured castings got great practical importance. Metallothermic reactions further and 
further become of great appliance in science and technology. Under the lack of energetic and 
raw basis, of special melting and cast equipment such technological processes of creating the 
materials become economically expedient, and their usage in already existed methods of 
casting production e. g. in technique of producing steel and cast iron castings with termite 
addition greatly rises the efficiency of production. Creating of the alloys on the basis of 
combined (metallothermic+SHS) processes allows getting materials with new technological 
properties the study of which has both scientific and practical importance. 

2. The methods of experiment. While organizing the process of synthesis of steels and 
cast irons classic [1] termite reactions based on oxidation of aluminium and renovation of 
iron are used: 

 

Fe3O4+Al→Fe+Al2O3. 
 

The task was to work up the method of calculating of burden composition on the basis 
of stoichiometric relationship of reaction components with the introduction of suitable 
coefficients taking into account the component activity and the coefficients of its adoption by 
metal. The method allows to establish the composition of metallothermic burdens and to 
calculate adiabatic temperature of its combustion. The main condition of the process is the 
necessity to have real temperature of burden combustion higher than the temperature of slag 
melting [2, 3] (for Al2O3 2400 K). The main structure components in termite cast irons that 
influence greatly the wear resistance are the carbides. First of all these are cementite and 
more wear resistanceable carbides Cr, W, Mo, Ti and others. 

If we assume that synthesized termite cast irons of carbide class have one-type phase 
composition, then to determine its ware resistance will be possible using the scheme: the 
more is their hardness, the more is the wear resistance. But while investigating the 
components of the structure and their influence on wear resistance it is necessary to use the 
principle of Sharpi-Bochvar, and, taking into account the necessity to shape the construction 
part the technological form (we mustn't forget that the rise of hardness leads simultaneously 
also to the deterioration of machining by cutting). Metal base of the alloy must contain a hard 
component and must prevent brittle break. Wear resistance of synthesized cast irons under 
abrasive wear resistance depends on microhardness, form, replacement and quantity of 
structural components. 
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3. The directions of studies. Synthesized termite wear resistant cast irons in analogy 
with the cast irons dot by ordinary methods, can be divided into the following groups: grey, 
white, including non-alloyed, low-alloyed, nickel-chromium-plated; martensite and high 
chromium-plated. 

Grey special thermite cast irons. It is the most convenient to get grey cast irons by 
metallotermic or combined (metalloterming+SHS) methods because of the high temperature 
within the zone of reacting of the components that leads under synthesis of alloys in 
conditions of micromelting to fast cooling and that in its turn gives the speeds of cooling 
higher than the critical ones and simultaneously martensite or needle-shape microstructure. 
These are the structures that are of the highest wear resistance. Grey termite cast iron is being 
manufactured very well by cutting, much better than chilled and white cast irons. The burden 
composition for synthesis, chemical composition and components of the burden for getting 
wear resistant termite cast iron and its mechanical properties are shown in table 1 and 2. 
Within cast irons 1, 2 martensite is formed just during metallothermic melting without certain 
termomanufacturing which is furthermore connected with replacement of critical point 
regarding alloying of Ni. 

Cast irons 4, 5 (table 2) contain great amount of austenite but after tempering we get the 
structure of martensite of tempering with hardness being 280-310 HB. Cast iron 3 is being got 
with substantial chilled layer of material. Martensite in grey cast iron is being got without 
additional termomanufacturing (tempering) and this effect decreases with the increasing of 
mass of the burden for melting [4-7]. In fact, it gives the possibility for termite micromelting 
to decrease greatly the content of alloyed elements (Mn and Mo) not making tempering 
cracks while doing this. 

 

Table 1. Chemical composition of the burden for synthesis of grey termite cast iron 

№ 
Electrode 
powder, per cent 

Ferrosilicium 
(ФС 75) 

Ferro-
manganese 
(ФМн 75) 

Ni powder Ferrochrome 
Ferroalu-
minium 
termite 

1 4,0–4,2 1,6–2,0 1,3–1,6 4,2–4,8 0,4–1,1 FeCr The rest 
2 4,0–4,2 3,3–3,8 1,0–1,5 4,0–4,5 0,7–1,4 FeCr The rest 
3 4,0–4,2 1,6–2,0 3,8–4,3 4,8–5,3 0,9–1,6 FeCr The rest 
4 4,0–4,2 1,6–6,0 4,0–4,3 5,5–6,1 – The rest 
5 4,0–4,2 2,0–2,7 4,3–5,1 5,5–6,0 0,7–1,4 FeMo The rest 

 

Table 2. Chemical composition and hardness of martensite grey cast iron 

№ 

Element content, per cent HB 

С Si Mn S P Ni 
Cr and Mo In alloyed 

state 
After 
tempering
1 

1 3,0–3,2 1,2–1,5 1,0–1,2 0,05 0,1 4,2–4,8 0,3–0,8 Cr 390–430 – 
2 3,0–3,3 2,5–2,8 0,7–1,1 0,05 0,1 4,0–4,5 0,5–1,0 Cr 370–440 – 
3 3,0–3,2 1,2–1,5 2,7–3,2 0,1 0,1 4,8–5,3 0,7–1,2 Cr 270 390–400 
4 3,0–3,2 1,2–1,5 3,0–3,2 0,1 0,1 5,5–6,1 – 280–292 – 
5 3,0–3,3 1,5–2,0 3,2–3,8 0,05 0,1 5,5–6,0 0,5–1,0 Mo 290–310 – 

1Tempering was being done under 550ºC during 12 hours 
 

Wear resistance of manufactured cast irons may be compared using table 3. Cast iron 
manufactured by termite method may to some extend be classified as a grey iron not lower 
than «CЧ 30», and after tempering in cast irons 4 and 5, the limit of tension strength has been 
established at the level not less than 500 MPa. 
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Table 3. Wear resistance of special cast irons 
№ Termite material Conditional value of resistance 
1 Carbon steel (analogue of steel «У8») 100 
2 Termically manufactured termite alloyed cast iron 85 
3 Martensite termite cast iron 50 
4 Alloyed Mn and Mo martensite cast iron  40 

 

Table 3 data witness the increasing of conditional resistance for martensite termite cast 
irons and rather great increasing for termically manufactured cast iron. Under the synthesis of 
white termite cast iron the necessity to get high temperature in the zone of reacting of burden 
components is considered, that is why Cr and Mn are introduced not in the shape of 
ferroalloys but like oxides Cr2O3, CrO2, MnO, MnO2. Pearlite matrix of such cast iron 
contains carbides Cr and Fe. Under considerable gradient of temperatures under termite 
conditions micromelting white cast iron is produced in large measure simply, simultaneously 
it is the cheapest among the cast irons mentioned above, but its wear resistance is less then 
that of the alloyed one. Introducing additionally into the burden even a small quantity of 
chromium in powder state or in the state of low carbon ferrochromium using breakage of 
graphite electrodes increase greatly wear resistance of mentioned cast iron. Using 
roentgenostructural analysis method in the structures of these cast irons carbides Fe3C and 
(Fe,Cr)3C as well as carbides (Fe,Cr)C3 and others were detected, that provides the hardness 
of ~ 15000MPa. Microhardness of carbides (FeCr)3C – HV 10000–10500 MPa, (FeCr)7C3 
and (Fe, Cr)23C6 14500–17500 MPa. Chemical composition of burden and composition of 
ingots, the properties of some marks of termite cast irons are shown in tables 4, 5 and 6. It is 
necessary to mention that mechanical properties of termite cast iron are better than the 
properties of highly-chromium cast iron because of additional microalloying by aluminium, 
which must be introduced into the burden composition. 

 

Table 4. Chemical composition of burden for synthesis of grey termite cast iron 

Mark 
Electrode 
powder, 
per cent 

Ferrosili-
cium 
(ФС 75) 

Ferromag-
nese 
(ФМн 75) 

Powder 
Ni, B, Cu 

Ferrochromium 
(ФХ 100А); 
Ferrotitanium 
(ФТи 055А) 

Ferroalumi-
nium termite 

OИ-1 2,6–3,1 1,6–2,4 0,2 0,1–0,4 – The rest 
OИ-3 2,6–3,1 1,3–2,0 0,7–1,3 0,1–0,4 2,0–2,6 FeTi The rest 
ИЧХ4Г7Д 2,6–3,1 2,0–2,6 8,0–10,0 0,8Ni, 

Cu 
10,0–12,9 FeCr The rest 

 

Within cast irons with a considerable content of manganese disregarding high 
temperatures of synthesis one can see the aggravation of fluidity under the keeping of 
shrinkage within the range of 1,6–2,2 per cent. One must bear in mind that the treatment of 
cast irons with high content of chromium is complicated though it is on satisfactory level. 

Cast irons «ИЧX15M3», «ИЧX12M» and «ИЧX12Г3M» are annealed (for getting the 
structure of grain perlite) with further hardening. Cast irons «ИЧX28H2M2» and 
«ИЧX12Г5» with the structure of alloyed austenite are hardened in an open air and 
«ИЧX28H2» are treated under the medium-temperature tempering. High speed of cooling 
under getting of not big castings or the castings with wall thickness to 25-30 mm allow to get 
at once austenite-martensite structure. 
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Table 5. Chemical composition and the properties of medium alloyed termite cast irons 

Mark 
Element content, per cent Mechanical properties 

С Si Mn S P Cr Ni B Ti Cu в, 
MPa 

u, 
MPa 

Hard-
ness 

OИ-1 
2,5
–
3,0 

1,2–
1,8 0,1 0,1 

0,
1 

– – 
0,1
–
0,4 

– – 230 
550–
710 

47–
52 
НRC 

OИ-3 
2,5
–
3,0 

1,0–
1,5 

0,5–
1,0 

0,1 
0,
1 

– – 
0,1
–
0,4 

0,7
–
0,9 

– 
210–
250 

580–
700 

47–
52 
НRC 

ИЧХ4Г7Д 
3,0
–
3,5 

1,5–
2,0 

6,0–
7,5 

0,0
5 

0,
1 

3,5
–
4,5 

0,
5 

– – 0,
7 

175 370 
500–
550H
B 

ИЧХ3ТД 
2,5
–
3,0 

1,0–
1,5 

0,5–
1,0 

0,0
5 

0,
1 

2,0
–
3,0 

– – 
0,5
–
0,9 

0,5
–
0,9 

250 510 
500–
570 
HB 

 

Table 6. Mechanical properties of termite highly-alloyed cast irons 
Mark1 HRC u, MPa 

И4Х12М1 65–67 670 
ИЧХ12Г51 64–66 680 
ИЧХ28Н2 53–57 620 
ИЧХ2Н4 (nickhard) 60–62 660 

1After proper thermal treatment 
 

In other cases, the loading into furnace after hardening of casting at temperature 950ºC, 
endurance 2–3 hours and cooling together with furnace or hardening in an open air is used. 
Machining and wear resistance of some marks of investigated white termite cast irons are 
given in tables 7. The probability of graphitization of castings from nickhard under synthesis 
of alloy by aluminotermic way decreases considerably because of considerable gradient of 
temperatures and high speed of heat abstraction, i.e. getting of martensite structure under 
casting goes considerably simpler.  

 

Table 7. Termite alloyed cast iron workability 
№ Mark HRC Velocity of cutting3, m/min 
1 «ИЧХ28Н21» 57–59 9,2 
2 «ИЧХ12М2» 38–40 24,8 
3 «ИЧХ2Н41» 58–62 10,1 
1 «ИЧХ28Н21» 57–59 9,2 

1Tempering at 350 oC, 3 hours 
2Unnealing 
3Cutting velocity at 90-minute resistance of cutting tool at S=0,3 mm/rev; t=2mm 
 

Hardness of these cast irons is in the limits of 9300–12000 MPa (per HV). 
4. Conclusion and recommendations. Thus we may make a conclusion that 

aluminothermic ways can be used for producing of special termite alloyed cast irons expect 
for high-chromium cast irons during the synthesis of those the problems of technological 
character appear. Other types of special cast irons have in some cases even better properties 
than in cast irons produced by ordinary methods. 

Designed compositions of termite mixtures are also suitable for technology of termite 
casting additives of high-temperature gradient. The work that has been carried out allows 
making a conclusion that for their mechanical properties synthesized specialized cast irons 
don't yield to "common" and the methods themselves are available for synthesis in principle 
of any black alloy. 
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АННОТАЦИЯ 
 

ИЗНОСОСЙКИЕ ТЕРМИТНЫЕ ЧУГУНЫ  
Важной проблемой для современного производства является не только создание новых 

материалов и улучшение свойств традиционных, но и обеспечение производства запасными частями и 
инструментами нестандартного применения, необходимость обеспечения которыми проявляется на 
малых предприятиях и на производствах, где необходимая технологическая база отсутствует.  
Глубокое изучение вопроса позволяет установить, что упомянутые выше проблемы могут быть 
успешно разрешены использованием в качестве машиностроительных сплавов материалов, полученных 
в процессе сжигания экзотермических порошковых смесей. Этот метод может быть успешно 
использован также для экономии металла на заводах крупносерийного и массового производств 
деталей и инструментов для машиностроения. 

Ключевые слова: свойства материалов, металлотермия, термитные сплавы, чугун, структура, 
технология. 

 
АНОТАЦІЯ 

 
ЗНОСОСТІЙКІ ТЕРМІТНІ ЧАВУНИ 

Важливою проблемою для сучасного виробництва є не лише створення нових матеріалів та 
поліпшення властивостей традиційних, але й постачання виробництва запасними частинами та 
інструментами індивідуального застосування, необхідність самозабезпечення якими, проявляється на 
малих підприємствах і на виробництвах, де відсутня потрібна технологічна база. Глибоке вивчення 
питання дозволяє встановити, що згадані вище проблеми можуть бути успішно вирішені при 
використанні у ролі машинобудівних сплавів матеріалів, отриманих у процесі спалювання екзотермічних 
порошкових сумішей. Цей метод може бути успішно використаний також і для економії металів на 
заводах крупносерійного та масового виробництв машинобудівних деталей та інструментів. 

Ключові слова: властивості матеріалів, металотермія, СВС, комбіновані процеси, термітні  
сплави, структура, технологія. 
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УДК 685.34.013.021.3 
 

ПРИНЦИПИ СТВОРЕННЯ ВНУТРІШНЬОЇ ФОРМИ ВЗУТТЯ. 
ПОВІДОМЛЕННЯ №2. УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДУ РОЗРАХУНКУ 
РОЗМІРНО-ПОВНОТНОГО АСОРТИМЕНТУ ВНУТРІШНЬОЇ ФОРМИ 

ВЗУТТЯ. 
 

ШУМЕЙКО В.М. 
Київський національний університет технологій та дизайну 

 
Актуальність теми обумовлена тим, що при розрахунку асортименту взуття не враховується 

ряд основних антропометричних, методичних особливостей стоп і технологічних та конструктивних 
характеристик пов’язаних з формами і розмірами деталей, напрямком моди, маркетингом, віком людей, 
а також необхідністю заміни ручного способу розрахунку на сучасний – з використанням 
математичної статистики та комп’ютерних технологій. 

Метою статі є: навести приклад розрахунку розмірно-повнотного асортименту стоп /колодок, 
взуття / молоді України віком 17-23 років на основі використання результатів досліджень та методів 
комп’ютерної технології. Проведений розрахунок та наведена таблиця розмірно-повнотного 
асортименту взуття /колодок / для молоді. 

Методика: використання методів математичної статистики та антропометричних 
досліджень. 

Результати роботи: при розрахунку розмірно-повнотного асортименту стоп дівчат віком 17-23 
років брали за основу нове визначення довжини колодки Ly отримане в результаті експериментальних 
досліджень та визначення закономірностей в розмірах, за законом нормального розподілу по довжині 
та логнормальному розподілу по обхвату в пучках. Використовуючи методику, що показано в попередніх 
дослідженнях і статтях проведено покроковий розрахунок складових виразів загальної комп’ютерної 
формули проектування розрахунків ростовок: як розмірного, по довжині, так і повнотного ,за 
обхватами, асортименту. У результаті розрахунків нової кількісної характеристики ростовочного 
асортиметну встановлено, що вона не співпадає з рекомендаціями ГОСТ 3927 “Колодки обувные”. 

Наукова новизна досліджень полягає в тому, що вперше з використанням закономірностей у 
розмірах стоп в поєднанні з алгоритмом комп’ютерного варіанту наведено розрахунок стоп колодок 
молоді віком 17-23 років. 

Практична значимість полягає в тому, що розгорнутий алгоритм розрахунку можна легко 
перетворити в модуль комп’ютерної програми для іншої групи людей /колодок, взуття/. Крім того 
матеріал статті показує, що існуюча система визначення розмірно-повнотного асортименту не 
раціональна (оптимальна) і вимагає удосконалення. 

Ключові слова: стопа, колодка, взуття, асортимент, припуски. 
 

Швидкий плин часу, а загалом зміни моди, вносять свої корективи у художню 
складову кінцевого продукту – взуття. Що відображається у конструкторських 
рішеннях виробу (формі носкової частини, методу закріплення на стопі, висоті каблука, 
матеріалі заготовки, методі кріплення низу взуття…). Швидкі зміни цих характеристик 
є одними з причин неспівпадіння внутрішньої форми взуття з анатомічними потребами 
стопи споживача. Що спричинене застарілістю статистичних даних по стопі, 
неврахування вищенаведених характеристик взуття, недосконалістю методик 
узагальнення по переносу стопи – колодка, та в кінцевому результаті недостатньо 
точним розрахунком РПА. 

Об’єкти та методи досліджень. Актуальність теми обумовлена тим, як 
показано в повідомленні №1[1], що при розрахунку асортименту взуття не 
враховується ряд основних антропометричних, методичних особливостей стоп і 
технологічних та конструктивних характеристик пов’язаних з формами і розмірами 
деталей, напрямком моди, маркетингом, віком людей, а також необхідністю заміни 
ручного способу розрахунку на сучасний – з використанням математичної статистики 
та комп’ютерних технологій. 
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Постановка завдання. Метою статі є навести приклад розрахунку розмірно-
повнотного асортименту стоп /колодок, взуття/ молоді України віком 17-23 років на 
основі використання результатів досліджень та методів комп’ютерної технології. 
Проведений розрахунок та наведена таблиця розмірно-повнотного асортименту взуття 
/колодок/ для молоді. 

Огляд попередніх досліджень. Розглядаючи проблему удосконалення методу 
розрахунку розмірно-повнотного асортименту внутрішньої форми взуття 
проаналізовано та взято до уваги ряд попередніх антропометричних досліджень 
КНУТД [4,5]. Розглянуто роботи проведені Коновалом В.П. [2], Фарниева О.В. [3]. 
Встановлено, що запропоновані розрахунки РПА не повністю враховують ряд 
корегуючих елементів таких, як маркетинг, вид взуття, сезон, висота каблука тощо. 
Вище зазначені проблеми по дослідженню розрахунків цих складових елементів 
висвітлювались у роботах [1,7,8], і довели необхідність дослідження покрокового 
розрахунку складових виразів загальної комп’ютерної формули проектування 
розрахунків ростовок. 

Результати досліджень. Асортимент взуття може бути різним: за видом, 
найменуванням та призначенням. 

Вихідною інформацією для розрахунку асортименту взуття є: 
середньоарифметичне значення розмірних ознак за довжиною і обхватом пучків стоп; 
середньоквадратичне відхилення; розмах коливань розмірів: за довжиною –  ; за 
обхватом –∑. 

     ,     (1) 
де, r – коефіцієнт кореляції. 
Все вищевідмічене, в повідомленні №1 [1], а також практичне співвідношення 

внутрішньої довжини взуття (устілки) і довжини стопи ставлять задачу знаходження 
нового алгоритму визначення розмірно-повнотного асортименту взуття різних вікових 
і статевих груп в залежності від регіонів, виду взуття, висоти каблука тощо. 

По перше, була звернута увага на результати випробування пропозицій 
В.П.Коновала за новим варіантам розрахунків [2]. В роботі наводиться удосконалений 
варіант такого розрахунку, початком якого є визначення довжини устілки колодки  
(взуття). 

   (2) 

де, – довжина пленарної ділянки стопи, мм.. 
Багаторічні дослідження на кафедрі КТВШ КНУТД показують, що для взуття 

(колодок) для молоді довжину устілки важливо отримувати з врахуванням 
нижченаведених корегувань формули (9) повідомлення №1 [1], з доповненням . Слід 
враховувати що: 

 – коефіціент маркетингу, що залежить від випуску, виду, попиту, ціни, Нк, 
конструкції, тощо. Так при низькому та середньому каблуці і малому випуску взуття 

=1, для модельного взуття на високому каблуці =0,8. 
 – залежить від висоти каблука (наприклад: при Нк-20мм. (-2мм.), при Нк-

60мм. (від -6 до -9мм.)); 
 – залежить від форми носка колодки (овал, каре 5-10мм., подовжений  від 

20мм.); 
 – залежить від зміни довжини стопи при русі що залежить від виду взуття, але 

min для літнього 5мм., зимового і іншого < 10мм.; 
 – залежить від товщини «внутрішнього взуття» (панчохи, шкарпетки, тощо) 

від 2 до 4мм.; 
 – залежить від віку (при віці 17-23 років (-3мм.), 50-70 років (від 6 до 9мм.)); 
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 – залежить від коефіцієнту деформації матеріалу верху у носковій та п’ятковій 
частині взуття (наприклад: опойок хромового дублення К=1,14% від товщини); 

 – зсув у п’ятковій частині плантограми (при проекційній довжині ); 
          (3) 
де,  – висота каблука.  
Використовуючи її при розрахунку РПА для молоді 17-23 років приймаємо для 

розрахунку середнє арифметичне довжини стопи, по результатам досліджень, 
 [1]. Провівши деяку математику складових рівняння формули, 

отримаємо нову довжину колодки середнього номеру,  
     
Але для розрахунків беремо 265мм з врахуванням прийнятого градацією в ГОСТ 

3927-88 “Обувные колодки” [6] та випуску фабриками діючих колодок проводимо 
наступні дії. 

Користуючись матеріалами попередніх досліджень [4] використовуємо 
закономірності розмірів стоп і загальну формулу комп’ютерного розрахунку ПА 
визначаємо. 

Середнє арифметичне відхилення по довжині , корегуємо з врахуванням 
фактору попиту 

         (4) 
де,  – приймаємо =1 
Тоді . 
Проводимо розрахунок асортименту по довжині. Кількість розмірів в 

асортиментній групі по довжині вибираємо з урахуванням розмаху 3  і межі 
байдужості мм з урахуванням приросту за формулою: 

             (5) 

 – інтервал 5 мм.(у нашому випадку прийнята межа байдужості по довжині – 
5мм, але може бути 7,5мм. Для професійного взуття та 2,5 для дитячого взуття). 

Визначаємо нормований інтервал між розмірами  

          (6) 

де,  інтервал між номерами взуття по довжині, який дорівнює 5 мм. 

          

При розрахунку відносної частоти окремого розміру запропоновано 
використовувати формули щільності нормального розподілу частот в інтегральній 
формі:  

       (7) 

де, – пошуковий розмір в загальній групі (середній) стоп;  – const для усіх 
розмірів. 

За нормованого інтервалу довжини стопи   формула частоти для групи 

стоп молоді 17-23 років має вигляд  

       (8) 

де, - об’єм вибірки молоді віком від 17-23 років, що дорівнює 300 осіб. 
Ймовірність частоти розмірів взуття з довжиною колодки Д1  (від 245 до 280), які 
входять в розрахунок здійснюється сумуванням частини всієї групи молоді віком 17-23 
років за формулою 
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      (9) 

де, -відносна частота даного розміру з довжиною колодки  в даній групі. 

Значення  є константою для всіх розмірів групи. Воно змінюється тільки при 
переході до розрахунку наступного вікового розподілу і враховується Nо - загальний 
обсяг усіх вікових груп.  

Складова     змінюється для кожного розміру взуття, тобто її значення  
визначає частоту  в загально сумарній сукупності. 

Далі розраховуємо суму  за коефіцієнтом приведення М=  і формуємо 

таблиці співвідношення розмірів для промисловості (Таблиця 1). 
 

Таблиця 1.  
Розмірний асортимент для статево-вікової групи (17-23 р.) в парах. 

NN 245 250 255 260 265 270 275 280 
Всього 
100 пар 

10 10 14 17 20 17 6 6 

 
При визначені повнотного асортименту враховується відхилення обхвату в 

пучках 

 , крім цього враховується співвідношення обхвату стопи і 

внутрішньої форми взуття (колодки) за формулою  
       (10) 
де  – середнє значення обхвату стопи; 

 – коефіцієнт, що враховує зміну обхвату при ходьбі ( , допустимий тиск 
взуття на стопу –ƍ. 

 вираховується за формулою: 

        (11) 

Наприклад: по результатам досліджень КНУТД [5] 
мм – збільшення обхвату при русі 

мм – річна зміна розміру стоп у віці 17-23 років 
ƍ=3мм 

 
 – коефіцієнт, що враховує деформацію верху взуття після зняття з колодки 

( 5% ); 
 – коефіцієнт, що враховує вплив виду взуття ( =1); 
 – коефіцієнт, що враховує деформаційні властивості матеріалів (наприклад, 

для опойка – 1,14%). 
Так як розрахунок частот повнот для усіх розмірів складно проводити за 

формулою логнормального розподілу [3] проводимо їх за спеціальною структурою 
алгоритму із складовими: 

- розрахунок відношення   ; 

- розрахунок  ln  та ½ ln цього відношення; 
- вводимо значення Оп кол. для цієї повноти та знаходимо ln Оп кол.; 
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- вводимо середнє значення М(ок) – 254 мм, та находимо його ln; 
- проводимо розрахунки значень. 

ln Оп кол. - ln М(ок) +  ln  

- робимо розрахунок  , 
де  – значення середини интервалу обхвату колодки для цієї повноти; 

- розраховуємо  

- робимо розрахунок цих складових та відтворюємо їх у відсотках. 
- проводимо розрахунки сумми та коефіцієнта приведення.  
 
Висновки. При розрахунку розмірно-повнотного асортименту стоп дівчат віком 

17-23 років, брали за основу нове визначення довжини колодки Ly отримане в 
результаті експериментальних досліджень та закономірностей в розмірах за законом 
нормального розподілу по довжині та логнормальному розподілу по обхвату в пучках.  

Використовуючи методику, що показано в попередніх дослідженнях і статтях 
проведено покроковий розрахунок складових виразів загальної комп’ютерної формули 
проектування розрахунків ростовок: як розмірного, по довжині, так і повнотного, за 
обхватами, асортименту.  

Нова кількісна характеристика ростовочного асортиметну не співпадає з 
рекомендаціями ГОСТ 3927-88 “Колодки обувные”. 
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АННОТАЦИЯ 

 
ПРИНЦИПЫ СОЗДАНИЯ ВНУТРЕННЕЙ ФОРМЫ ОБУВИ. СООБЩЕНИЕ №2. 

УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДА РАСЧЕТА РАЗМЕРНО-ПОЛНОТНОГО 
АССОРТИМЕНТА ВНУТРЕННЕЙ ФОРМЫ ОБУВИ. 

Актуальность темы обусловлена тем, что при расчете ассортимента обуви не учитывается 
ряд основних антропометрических, методических особенностей стоп, технологических и 
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конструктивних характеристик связанных с формами и размерами деталей, направленим моды, 
маркетингом, возрастом людей, а также необходимостью замены ручного способа расчетана на 
современный – с использованием математической статистики и компьютерных технологий. 

Целью статьи является: привести пример расчета размерно-полнотного ассортимента стоп 
/колодок, обуви /молодежи Украины возрастом 17-23 лет на основе использования результатов 
исследований и методов компьютерноїй технологии. Проведенный расчет и приведення таблица 
размерно-полнотного ассортимента обуви /колодок/ для молодежи. 

Методика: использование методов математической статистики и антропометрических 
исследований. 

Результаты работы: при расчете размерно-полнотного ассортимента стоп девушек возрастом 
17-23 лет брали за основу новое определение длины колодки Ly полученое в результате 
экспериментальных исследований и определения закономерностей в размерах, по закону нормального 
распределения по длине и логнормальному распределению по обхвату в пучках. Используя методику, что 
показано в предыдущих исследованиях и статьях проведен пошаговый расчет составных выражений 
общей компьютерной формулой проектирования расчетов ростовок: как размерного, по длине, так и 
полнотного, за обхватами, ассортимента. В результате расчетов новой количественной 
характеристики ростовочного асортиметна установлено, что она не совпадает с рекомендациями 
ГОСТ 3927 «Колодки обувные». 

Научная новизна исследований заключается в том, что впервые с использованием 
закономерностей в размерах стоп в сочетании с алгоритмом компьютерного варианта приведен 
расчет стоп колодок молодежи возрастом 17-23 лет. 

Практическая значимость заключается в том, что развернутый алгоритм расчета можно легко 
превратить в модуль компьютерой программы для другой группы людей /колодок, обуви/. Кроме того 
материал статьи показывает, что существующая система определения размерно-полнотного 
ассортимента не рациональна (оптимальна) и требует усовершенствования. 

Ключевые слова: стопа, колодка, обувь, ассортимент, припуски. 
 

SUMMARY 
 

THE DESIGN PRINCIPLES OF THE INNER FORM OF THE SHOE. REPORT NO. 2. 
IMPROVEMENT OF THE CALCULATION METHOD OF THE SIZE AND WIDTH ASSORTMENT 

OF THE INNER FORM OF THE SHOE. 
The relevance of the topic depends on the fact that during the calculation of the shoes assortment, a 

number of key anthropometric and methodologic peculiarities of foots are not taken into account, as well as 
technological and design characteristics that are influenced by the form and size of materials, fashion trends, 
marketing, people’s age and the need to replace the manual mode of calculation with a modern method using 
mathematical statistics and up-to-date computer technologies. 

The purpose of this article is to give an example of calculation of the size and width assortment of the 
foot/shoe lasts and shoes of the youth of Ukraine aged from 17 and up to 23 years old using the study results of 
the technique-computer technology.  The calculation was conducted, and the table of the size and width 
assortment of shoes / shoe lasts/ for youth was prepared.  

Methodology: the usage of techniques of mathematical statistics and anthropometric studies.  
Results of the study: when calculating the size and width assortment of foots of females aged from 17 up 

to 23 years old, a new definition of the Ly shoe last was used as a base for the study. This new definition was 
received upon the results of the experimental researches and the establishment of patterns in sizes, according to 
the principles of normal distribution in the length and lognormal distribution in the circumference in foot 
fascicles. Applying this technique, which is described in previous studies and articles, a step-by-step calculation 
of compound expressions by the general computer formula of calculations design of roll sizes was conducted. 
The calculation covered both the size (in the length) and width (in the circumference) assortments. The study of 
calculations of a new quantitative characteristic of the roll size assortment found that it doesn’t match the 
recommendations of the GOST 3927 “Shoe Lasts”.  The novelty of the study is that the calculation of foot lasts 
of youth aged from 17 up to 23 years old for the first time was conducted using the foot sizes patterns combined 
with the computer calculation technique.  

The practical importance of the study is that the extensive calculation algorithm can be easily converted 
into the computer programme module for the other group of people / lasts and shoes. Moreover, this articles 
demonstrates that the existing system of determining the size and width assortment is not reasonable (most 
suitable) and needs further improvement. 

Key words: foot, last, shoes, assortment, allowances. 
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УДК 621.01 
 

АНІМАЦІЯ КРИВОШИПНО - ПОВЗУННОГО МЕХАНІЗМУ В СИСТЕМІ 
MATHCAD 

 
ІГНАТИШИН М. І. 

Мукачівський державний університет, Україна 
 

Досвід викладання теорії механізмів і машин, зокрема, показує, що однією з основних проблем 
при вирішенні задач механіки, є недостатній розвиток уяви студентів. Процес опису механічної 
системи передбачає передбачення напрямків можливих рухів системи і, виходячи з цього, подальшого 
вибору способу її опису.  

Уява в найпростішому розумінні цього слова - процес викликання образів з пам'яті. У 
продуктивному сенсі під уявою розуміється процес переструктурування образів пам'яті з минулого 
досвіду і перш сформованих образів в нові конструкції. Тобто уява розглядається як творче і 
конструктивне мислення. 

Анімація складних механічних систем з повторюваними рухами сама по собі представляє 
інтерес з точки зору активізації уяви, її тренінгу, будучи засобом вирішення протиріччя між очікуваним 
рухом і рухом системи на екрані. Інтерактивні елементи, що дозволяють змінювати параметри 
системи і, тим самим, характер руху, служать додатковим каталізатором роботи уяви. 

Суттєве місце в викладанні фундаментальних та технічних дисциплін займає візуалізація 
учбового матеріалу. 

Сучасні системи комп’ютерного забезпечення відкривають великі можливості для візуалізації 
учбового матеріалу і інтенсифікації учбового процесу на аудиторних заняттях. 

Бібліотеки Компас, Autocad, SolidWorks дозволяють імітувати рухи складових частин вироба в 
процесі реальної роботи. 

Застосування комп’ютерних пакетів: MatLab, Maple, Mathematica, MathCad приводить до 
необхідності здійснення принципових змін в методиці проведення практичних занять та змісті 
лекційного матеріалу.  

Математична модель кривошипно-повзунного механізму складається з рівнянь, які описують 
положення точок та ланок досліджуваного важільного механізму від кута, що визначає положення 
вхідної ланки, - кривошипа.  

У даній роботі  викладено побудову анімаційної моделі кривошипно-повзунного механізму в 
пакеті Mathcad 2001 Professional. З точки зору методики викладання теорії механізмів і машин 
доцільно використати саме  MathCad, оскільки цей пакет передбачає трансформацію математичної 
моделі механізму у візуальну модель. 

Ключові слова: кривошипно-повзунний механізм, анімація, mathcad. 
 

У наш час  одержали широке застосування такі потужні пакети математичного 
моделювання, які не вимагають спеціальних знань в програмуванні, це Maple, MatLab, 
Mathcad, SolidWorks тощо [1, 2]. Полегшуючи розв’язання складних математичних 
задач, такі системи дозволяють зняти психологічний бар’єр при вивчені механіки, 
математики, опору матеріалів, теорії механізмів і машин, а також роблять цей процес 
більш цікавим і простим, значно підвищують ефективність праці різних спеціалістів. 
Грамотне їх використання у навчальному процесі дозволяє підвищити рівень 
математичної та технічної освіти [3, 5]. 

Об’єкт та методи дослідження. 
Об’єктом дослідження є кривошипно-повзунний механізм, що складається з одної 

нерухомої ланки, - стояка, і трьох рухомих ланок: кривошипа, шатуна, повзуна. 
Кривошип здійснює обертальний рух, шатун приймає участь у двох рухах, 
поступальному та обертальному зі змінною кутовою швидкістю, повзун рухається 
поступально.  

Для дослідження кінематики механізму застосовано метод комп’ютерного 
моделювання та анімації в пакеті Mathcad 2001 Professional. 

Постановка завдання.  
Для кривошипно-повзунного механізму, рис.1., скласти програми, в системі 
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Mathcad, для анімації та обчислення основних кiнематичних параметрiв механiзму, 
побудувати діаграми лінійних переміщень, швидкостей та прискорень вихідної ланки 
3. Нульовим положенням механізму прийняти крайнє ліве положення ланки 3. 

 
Рис. 1. Кривошипно-повзунний механізм (1- кривошип, 2 – шатун, 3 - повзун). 

 
Результати та їх обговорення.  
Початок програми 1 «Аналіз кінематики кривошипно-повзунного механізму». 
Вихідні дані: 
r 0.05  м, l 0.25  м, e 0.01  м,  n 95   об/хв   - кутова швидкість кривошипа. 
Розрахунок.  



30

n      9.948  рад/с. 

Початковий кут  

0  asin
e

l e






 ,  0 3.183  рад,  0
180


 182.388  град 

Початкове положення ланки 3 

x0 = a0 l e( )2 e2 ,  a0 0.24 м, a0 10
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 a0 103 239.792 мм, 

Залежнісь кута шатуна від кута кривошипа 
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e r sin 1 0 

l









  

 
Лінійне переміщення точки В ланки 3 

xB 1  r cos 1 0  l cos 2 1 0    

0 60 120 180 240 300 360

0.15

0.3

xB  1 

 1
180




 
Рис. 2. Залежність координати ланки 3 від кута повороту вхідної ланки 1. 
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Аналог кутової швидкості шатуна, ланки 2 

 2 1 
1

2 1 d

d
  

0 60 120 180 240 300 360

0.4

0.4

2  1 

 1
180




 
Рис. 3. Залежність кутової швидкості ланки 2 від кута повороту вхідної ланки 1. 

 
Аналог кутового прискорення шатуна, ланки 2 
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d
  

Аналог швидкості точки В, ланки 3 

VB 1 
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Аналог прискорення точки В, ланки 3 
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Швидкість точки В, ланки 3 
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t
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Рис. 4. Зміна швидкості, м/с, ланки 3  в часі, с. 

 
Прискорення  точки В, ланки 3 
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t
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Рис. 5. Зміна прискорення, м/с2, ланки 3  в часі, с. 

 
Кінець програми 1. 
Початок програми 2 «Анімація кінематики кривошипно-повзунного механізму». 
Вихідні дані: 
r 50  мм, l 250   мм, e 10   мм, n 95   об/хв    
Розрахунок  
Координати точки A 
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Рис. 6. Мить анімації при φ = 45º/  

Кінець програми 2. 
 

Висновки. 
У роботі застосовано методи  теорії механізмів і машин, обчислювальної 

математики та моделювання в системі Mathcad. Отримані, в системі Mathcad, програми 
та анімація  [6] можуть застосовуватись на практичних, лекційних заняттях, при  
розрахунку, конструюванні та дослідженні кривошипно – повзунного механізму [7, 8]. 

Подальший напрям роботи передбачає комп’ютерну анімацію векторів 
швидкостей, прискорень та динамічних навантажень ланок досліджуваного механізму. 
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АННОТАЦИЯ 

 
АНИМАЦИЯ КРИВОШИПНО - ПОЛЗУННОГО МЕХАНИЗМА В СИСТЕМЕ MATHCAD 
Опыт преподавания теории механизмов и машин, в частности, показывает, что одной из 

основных проблем при решении задач механики, является недостаточное развитие воображения 
студентов. Процесс описания механической системы предполагает предвидение направлений 
возможных движений системы и, исходя из этого, дальнейшего выбора способа ее описания. 

Воображение в простом понимании этого слова - процесс вызывания образов из памяти. В 
продуктивном смысле под воображением понимается процесс переструктурирования образов памяти 
из прошлого опыта и прежде сложившихся образов в новые конструкции. То есть воображение 
рассматривается как творческое и конструктивное мышление. 

Анимация сложных механических систем с повторяющимися движениями сама по себе 
представляет интерес с точки зрения активизации воображения, ее тренинга, будучи средством 
разрешения противоречия между ожидаемым движением и движением системы на экране. 
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Интерактивные элементы, позволяющие изменять параметры системы и, тем самым, характер 
движения, служат дополнительным катализатором работы воображения. 

Существенное место в преподавании фундаментальных и технических дисциплин занимает 
визуализация учебного материала. 

Современные системы компьютерного обеспечения открывают большие возможности для 
визуализации учебного материала и интенсификации учебного процесса на аудиторных занятиях. 

Библиотеки Компас, Autocad, SolidWorks позволяют имитировать движения составных частей 
изделия в процессе реальной работы. 

Применение компьютерных пакетов: MatLab, Maple, Mathematica, MathCad приводит к 
необходимости осуществления принципиальных изменений в методике проведения практических 
занятий и содержании лекционного материала. 

Математическая модель кривошипно-повзунного механизма состоит из уравнений, описывающих 
положение точек и звеньев исследуемого рычажного механизма от угла, определяющего положение 
входного звена, - кривошипа. 

В данной работе изложены построение анимационной модели кривошипно-повзунного механизма 
в пакете Mathcad 2001 Professional. С точки зрения методики преподавания теории механизмов и 
машин целесообразно использовать именно MathCad, поскольку этот пакет предусматривает 
трансформацию математической модели механизма в визуальную модель. 

Ключевые слова: кривошипно-ползунный механизм, анимация, mathcad. 
 

SUMMARY 
  

ANIMATION OF CRANK-SLIDING MECHANISM IN MATHCAD SYSTEM 
The experience of teaching the theory of mechanisms and machines, in particular, shows that one of the 

main problems in solving the problems of mechanics is the lack of development of students' imagination. The 
process of describing the mechanical system involves predicting the directions of possible movements of the 
system and, on this basis, further choosing a method for its description. 

Imagination in the simplest sense of the word is the process of drawing images from memory. In a 
productive sense, imagination refers to the process of re-structuring memory images from past experience and 
pre-formed images into new designs. That is, imagination is seen as creative and constructive thinking. 

The animation of complex mechanical systems with repetitive motions in itself represents an interest in 
terms of animation of the imagination, its training, as a means of solving the contradiction between the expected 
movement and the motion of the system on the screen. Interactive elements that allow changing the parameters 
of the system and, thus, the nature of the movement, serve as an additional catalyst for the work of the 
imagination. 

An essential place in the teaching of fundamental and technical disciplines is visualization of educational 
material. 

Modern computer software systems provide great opportunities for visualizing educational material and 
intensifying the teaching process in classes. 

Libraries Compass, Autocad, SolidWorks allow simulating the movements of parts of the product in the 
process of real work. 

The use of computer packages: MatLab, Maple, Mathematica, MathCad leads to the need for 
fundamental changes in the method of conducting practical classes and the content of the lecture material. 

The mathematical model of the crank-sliding mechanism consists of equations that describe the position 
of the points and parts of the investigated lever mechanism from the angle determining the position of the input 
link - the crank. 

In this paper, the construction of an animation model of the crank-sliding mechanism in the package 
Mathcad 2001 Professional has been presented. From the point of view of the technique of teaching the theory 
of mechanisms and machines it is expedient to use MathCad, since this package involves the transformation of 
the mathematical model of the mechanism into a visual model. 

Keywords: crank-sliding mechanism, animation, mathcad. 
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УДК 685.34.02 
 

НЕПРЯМИЙ МЕТОД ВИЗНАЧЕННЯ МЕХАНІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ 
РЕОЛОГІЧНОЇ МОДЕЛІ  МАКСВЕ́ЛЛА  

 
ІГНАТИШИН М. І., ПЕТРУС Б. Б. 

Мукачівський державний університет 
 

Реологічні моделі мають широке застосування в нафтовидобутку, нафтохімії, біохімії, харчовій, 
косметичній і лакофарбової промисловості, застосовуються для моделювання механічних властивостей 
біологічних тканин. На теперішній час існує більше 20 реологічних моделей, що описують взаємозв'язок 
між сталими значеннями напруг і швидкостей зсуву. Різноманіття реологічних моделей сприяє появі 
великої кількості робіт, присвячених не тільки гідродинамічним і механічним розрахункам. Актуальним 
є питання визначення реологічних параметрів моделі.  

Апроксимація реограм, як правило, проводиться шляхом перевірки на відповідність моделей і 
вибору тієї, яка дає найменшу похибку. враховуючи складність визначення параметрів моделей, 
користуються найпростішими моделями Шведова-Бингама і Оствальда, що призводять до значної 
похибки апроксимації. 

Автором запропоновано застосувати непрямий метод визначення механічних параметрів 
реологічної моделі. 

Мета дослідження,-побудувати математичний апарат для реалізації експериментального 
визначення механічних параметрів реологічної моделі непрямим методом.  

Сформульовано задачу знаходження механічних параметрів реологічної моделі в загальному виді 
та конкретно для моделі Максвелла.  

Розглянуто розв’язок відповідного однорідного диференціального рівняння першого порядку, що 
відповідає моделі  Максвелла при ізотонічному експерименті, тобто при сталому напруженні та 
нульовій деформації в початковий момент. 

В роботі застосовано системи нелінійних рівнянь для визначення параметрів реологічної моделі 
Максвелла непрямим методом.  

Застосовано метод найменших квадратів для обробки результатів ізотонічного експерименту 
та програмний пакет MATHCAD для розрахунку розв’язків системи нелінійних рівнянь, значень 
механічних параметрів реологічної моделі Максвелла .  

Побудовано програму в пакеті MATHCAD для розрахунку механічних параметрів реологічної 
моделі Максвелла. 

Основним результатом даної роботи є перевірка адекватності реологічної моделі системі, що 
моделюється. Перевірка здійснена шляхом розрахунку механічних параметрів моделі. Якщо в даному 
часовому інтервалі система нелінійних рівнянь має розв’язок то модель адекватно описує систему, 
якщо ні, - модель необхідно міняти. 

Ключові слова: реологічна  модель, нелінійні рівняння, модель Максвелла. 
 

Реологія (від грец. Rheos - протягом і logos - вчення) - наука про деформації і 
перебіг реальних суцільних середовищ (напр., неньютонівських рідин із структурною 
в'язкістю, дисперсних систем, що є пластичні). 

Реологія розглядає процеси, пов'язані з необоротними залишковими 
деформаціями речовини (релаксацію напружень, післядія пружна, повзучість 
матеріалів і т. п.). В основі Реології лежать основні закони гідромеханіки, теорії 
пружності і пластичності (в т. ч. закони Ньютона, про опір руху в'язкої рідини, Нав'є – 
Стокса, - рівняння руху нестискуваної в'язкої рідини, Гука, - закон опору пружного тіла 
та ін.). 

Реологичними моделями користуються також при вивченні механічних 
властивостей полімерів, внутрішнього тертя в твердих тілах і ін. властивостей реальних 
тіл. 

Враховують реологічні властивості рідин в каналах грунту [1]. Застосовано 
реологічне моделювання при дослідженні магнітострикційного перетворювача [2]. 
Ступницький В. В. та Долиняк Я. В [3] розглянули формоутворення поверхонь деталей 
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з конструкційних сталей застосувавши реологічну картину впливу різних чинників на 
процес. Резніков С.І., Гуць В.С. дослідили реологічні властивості м’яса. 

Ряд авторів досліджують вплив різних факторів на поведінку реологічних систем. 
Сиромятніков В.Г., Масленнікова Л.Д. та Ануфрієв В.А. розглядають вплив 
молекулярних взаємодій в сумішах полімерів [6] на реологічну поведінку системи. 
Масленнікова Л.Д. та Фабуляк Ф.Г. досліджували вплив карбонату кальцію на 
реологічну течію і молекулярні взаємодії з латексом [7]. Реологічні властивості 
клейової мастики досліджено в праці [8]. Масленнікова Л.Д. розглянула реологічні 
особливості в’язких водних систем [9] в присутності карбонату кальцію. Смачило О. В. 
[10] визначала вплив обробки в органічних розчинниках на механічні характеристики 
одягових шкір. У пакувальних процесах проведено аналіз реологічних моделей в'язко-
пружно-пластичних матеріалів [11]. 

В процях [12] та [13] розглянуто математичний апарат, побудовано програми в 
системі Mathcad для  обробки експериментальних даних дослідження реологічної 
моделі шкіри та моделі Фойгта відповідно. 

Актуальним є експериментальне визначення параметрів реологічних моделей, що 
застосовуються для математичного моделювання пружно-пластичних властивостей 
матеріалів.. 

Об’єкт та методи дослідження. Об’єктом дослідження є моде́ль Максве́лла 
(тіло Максвелла) — реологічна модель пружнов'язкого тіла, утворена послідовним 
сполученням пружного і в'язкого елементів, запропонована Д. Максвеллом 1867 року. 

Якщо цю систему швидко навантажити, то в'язкий елемент не встигне зрушити з 
місця і буде поводити себе, як заморожений, а деформацію візьме на себе пружина — і 
модель буде поводити себе як пружне тіло. Навпаки, у разі повільного навантаження, 
наприклад, сталою силою, до деякої невеликої постійної деформації пружини 
додається в принципі необмежено зростаюча деформація в'язкого елемента, тобто 
модель поводить себе як пружна рідина, яку називають рідиною Максвелла (а також 
тілом або моделлю Максвелла). Ця рідина не описується законом в'язкості Ньютона і 
тому належить до неньютонівських рідин. 

Ця модель якісно справедлива для в'язких матеріалів, що мають пружність 
(пружнов'язкі тіла) і добре описує повзучість багатьох матеріалів, наприклад, бетону та 
полімерів. Для точнішого опису повзучості лінійна залежність замінюється нелінійною, 
зберігаючи при цьому головне — послідовне сполучення елементів. Для твердих тіл із 
внутрішнім тертям (в'язкопружні тіла) модель Максвелла не описує повзучість, яка 
згасає. При релаксації напруження в елементах прямують до нуля, хоча в реальних 
твердих тілах цього не спостерігається. У цьому випадку застосовуються складніші 
моделі. 

Застосуємо метод математичного опису моделі Максве́лла, рис. 1. Нехай ε1 — 
деформація пружного елементу, а ε2 — деформація в'язкого. У разі послідовного 
з'єднання напруження в кожному елементі σ однакове. Якщо бути точним, то 
однаковими, є зусилля, тому для простоти припускається, що перерізи елементів 
моделі є однаковими. Можна записати дві очевидні залежності: 

E

 1    

 2  (1) 

,де: E — модуль Юнга,  η — динамічна в'язкість. 
Звідси, враховуючи що: 

   

 

E


 21  (2) 

випливає рівняння Максвелла: 
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 E

dt

d
E

dt

d
  (3) 

Рис. 1. Схематичне зображення моделі Максвелла. 
 
При ізометричному експерименті const рівняння (3) приймає вид: 

   


 E

dt

d
 ,  (4) 

а при ізотонічному,  const  відповідно, - 

   




dt

d
 (5) 

Для визначення параметрів моделі Максвелла E  та   необхідно провести 
послідовно обидва досліди. 

Застосуємо метод планування фізичного експерименту, що дасть можливість 
об’єднати два експерименти в один, для цього розглянемо експеримент в якому 

забезпечено const
dt

d



. 

Постановка завдання. Метою дослідження є побудова математичного апарату 
для визначення механічних параметрів реологічної моделі непрямим методом з 
обробкою експериментальних даних в системі Mathcad. 

Отже, нехай const
dt

d
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l

v

l

l

00




  (6) 

де: Δl — абсолютна деформація, м; l0 — початкова довжина, м;  v — швидкість 
деформаціі експериментального зразка, м/с, t — час. 

Підставимо (6) в (3), одержимо 

   
0l

v
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Якщо   00   маємо: 
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Результати та їх обговорення.  
Застосуємо метод найменших квадратів та складемо систему рівнянь відносно 

невідомих параметрів E  та   реологічної моделі Максвелла: 
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Складемо програму для обробки експериментальних даних і непрямого 
визначення параметрів реологічної моделі, рис. 1, а саме, E  та  , за результатами  
експерименту. Програма складена в системі MATHCAD. 

Початок програми. 
Таблиця1.  

Вхідні дані (умовні значення) 
τi, с 0 0,8 1,6 2,4 3,2 4 4,8 5,6 6,4 7,2 
σi 0 0,381 0,513 0,722 0,781 0,875 0,902 0,944 0,956 0,975 

Час, τi, в секундах, σi – нормальне напруження напруження, 0,10 l  м – довжина, 

0,01v  м/с – швидкість навантаження  досліджуваного зразка. 
Орієнтовні значення шуканих параметрів: 
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Рис. 2. Зміна нормалого напруження реологічної моделі Максвелла (рис.1)  та 

«експериментальні» значення для інтервалу 0 – 8 сек. 
Фактичні значення шуканих параметрів: 

сПа 946.9  ;   Па088.5E . 
Кінець програми. 
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Висновки. Основним результатом даної роботи є: 
 побудова математичного апарату та програми в системі Mathcad для обробки 

експериментальних даних,  
 планування експерименту, що передбачає  вимірювання нормального 

напруження в досліджуваному зразку матеріалу при рівномірній абсолютній 
деформації, 

 перевірка адекватності реологічної моделі системі, що моделюється.  
Перевірка здійснюється шляхом розрахунку механічних параметрів моделі, E  та 

  за умовними даними. Якщо в даному часовому інтервалі система нелінійних рівнянь 
(9) має розв’язок то модель адекватно описує систему, якщо ні, - модель необхідно 
міняти. 

Розглянута нами реологічна модель, рис.1.,  адекватно описує систему на 
ділянках від 0 до 8 сек.  

Подальше дослідження передбачає побудову дослідної установки для реалізації 
описаної вище математичної моделі експерименту. 
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АННОТАЦИЯ 
 

КОСВЕННЫЙ МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕХАНИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ 
РЕОЛОГИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ МАКСВЕЛЛА 

Реологические модели имеют широкое применение в нефтедобыче, нефтехимии, биохимии, 
пищевой, косметической и лакокрасочной промышленности, применяются для моделирования 
механических свойств биологических тканей. В настоящее время существует более 20 реологических 
моделей, описывающих взаимосвязь между постоянными значениями напряжений и скоростей сдвига. 
Многообразие реологических моделей способствует появлению большого количества работ, 
посвященных не только гидродинамическим и механическим расчетам. Актуальным является вопрос 
определения реологических параметров модели. 

Аппроксимация реограммы, как правило, проводится путем проверки соответствия моделей и 
выбора той, которая дает наименьшую погрешность. учитывая сложность определения параметров 
моделей, пользуются простейшими моделями Шведова-Бингама и Оствальда, приводящих к 
значительной погрешности аппроксимации. 

Автором предложено применить косвенный метод определения механических параметров 
реологической модели. 

Цель исследования,- построить математический аппарат для реализации экспериментального 
определения механических параметров реологической модели косвенным методом. 

Сформулирована задача нахождения механических параметров реологической модели в общем 
виде и конкретно для модели Максвелла. 

Рассмотрено решение соответствующего однородного дифференциального уравнения первого 
порядка, которое соответствует модели Максвелла при изотоническом эксперименте, то есть при 
постоянном напряжении и нулевой деформации в начальный момент. 

В работе применены системы нелинейных уравнений для определения параметров реологической 
модели Максвелла косвенным методом. 

Применен метод наименьших квадратов для обработки результатов изотонического 
эксперимента и программный пакет MATHCAD для расчета решений системы нелинейных уравнений, 
значений механических параметров реологической модели Максвелла. 

Построено программу в пакете MATHCAD для расчета механических параметров реологичесойх 
модели Максвелла. 

Основным результатом данной работы является проверка адекватности реологической модели 
системы моделируемой системе. Проверка осуществлена путем расчета механических параметров 
модели. Если в данном временном интервале система нелинейных уравнений имеет решение то модель 
адекватно описывает систему, если нет - модель необходимо менять. 

Ключевые слова: реологическая модель, нелинейные уравнения, модель Максвелла. 
 

SUMMARY 
 

INDEPENDENT METHOD OF DETERMINATION OF MECHANICAL PARAMETERS OF 
MAXWELL RELOLOGICAL MODEL 

Rheological models have been widely used in petroleum, petrochemicals, biochemistry, food, cosmetics 
and paint industry, used to model the mechanical properties of biological tissues. At present there are more than 
20 rheological models describing the relationship between voltage and constant shear rate. The variety of 
rheological models contributes to the emergence of a large number of works devoted not only hydrodynamic and 
mechanical calculations. An urgent question is the definition of rheological model parameters. 

Approximation rheogram usually done by checking for compliance models and choosing the one that 
gives the smallest error. Given the complexity of determining the parameters of the models are the simplest 
models Shvedova-Bynhama and Ostwald, leading to significant error of approximation. 

The author proposed to use an indirect method of determining the mechanical parameters of rheological 
models. 

The purpose of the study, build mathematical tools for the implementation of experimental determination 
of mechanical parameters of rheological model indirect method. 

The problem of mechanical parameters of rheological models in general form and model specific 
Maxwell. 
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We consider the solution of the corresponding homogeneous differential equation of the first order, 
corresponding with isotonic Maxwell model experiment, ie at constant stress and strain to zero at the initial 
time. 

The paper used a system of nonlinear equations to determine the parameters of rheological models 
Maxwell indirect method. 

The method of least squares processing results of experiment and isotonic MATHCAD software package 
to calculate the solutions of nonlinear equations, values of mechanical parameters of rheological models 
Maxwell. 

Built MATHCAD program package for calculating mechanical parameters of rheological models 
Maxwell. 

The main result of this work is to verify the adequacy of rheological model system that simulated. Testing 
done by calculating the mechanical parameters of the model. If this time interval system of nonlinear equations 
has a solution model that adequately describes the system if not - the model should be changed. 

Key words: rheological model, nonlinear equations, model Maxwell. 
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THE WAYS OF USING TRADITIONAL TESTS AND ALTERNATIVE FORMS OF 
ASSESSMENT OF FOREIGN LANGUAGE COMMUNICATION SKILLS 

 
TELYCHKO NATALIA, BABITA OXANA 

Mukachevo State University 
 

One of the most challenging tasks for language instructors is finding effective ways to determine what and how 
much their students are actually learning. Instructors need to think carefully about what kinds of knowledge their tests 
allow students to demonstrate. 

This article provides guidance on ways of using traditional tests and alternative forms of assessment. Traditional 
pencil-and-paper tests ask students to read or listen to a selection and then answer questions about it, or to choose or 
produce a correct grammatical form or vocabulary item. Such tests can be helpful as measures of students' knowledge 
of language forms and their listening and reading comprehension ability. 

Traditional pencil-and-paper tests ask students to read or listen to a selection and then answer questions about 
it, or to choose or produce a correct grammatical form or vocabulary item. Such tests can be helpful as measures of 
students' knowledge of language forms and their listening and reading comprehension ability. 

However, instructors need to consider whether these tests are accurate reflections of authentic language use. 
The tests usually do not present reading comprehension and listening comprehension questions until after students have 
read or listened to the selection. In real life, however, people know what information they are seeking before they read 
or listen. That is, they have specific information gaps in mind as they begin, and those gaps define the purpose for 
reading or listening. 

Instructors also need to be careful about what pencil-and-paper tests are actually testing. A quiz on which 
students listen to a selection and then respond to written questions is testing reading ability as well as listening skills 
and will give a lower-than-appropriate score for students whose oral comprehension is stronger than their reading 
comprehension. A test on which students read a selection and then answer multiple-choice questions is testing their 
knowledge of the language used in the questions as well as that used in the selection itself. If the language used in the 
questions is not keyed to students' proficiency level, the test will not reflect their ability accurately. 

Language instructors also encounter students who do well on pencil-and-paper tests of grammar and sentence 
structure, but make mistakes when using the same forms in oral interaction. In such cases, the test is indicating what 
students know about the language, but is not providing an accurate measure of what they are able to actually do with it. 

When the goal of language instruction is the development of communicative competence, instructors can 
supplement (or, in some cases, replace) traditional tests with alternative assessment methods that provide more 
accurate measures of progress toward communication proficiency goals. This can be done by combining formative and 
summative types of assessment. 

It should be noted that the choice of forms and methods of control is determined by the purpose and objectives of 
the training and depends on the type of speech activity and the component of the foreign-language communicative 
competence that is evaluated. Methodically and content-based control provides an opportunity to objectively identify 
the level of formation of foreign-language communicative competence, to locate certain deficiencies in a timely manner 
and take the necessary measures to eliminate them. 

Key words: methodical control, content control, alternative forms of assessment, training tasks, traditional tests. 
 

Urgency of the problem. Nowadays language teaching is based on the idea that the goal of 
language acquisition is communicative competence: the ability to use the language correctly and 
appropriately to accomplish communication goals. The desired outcome of the language learning 
process is the ability to communicate competently, not the ability to use the language exactly as a 
native speaker does. 

One of the most challenging tasks for language instructors is finding effective ways to 
determine what and how much their students are actually learning. Instructors need to think 
carefully about what kinds of knowledge their tests allow students to demonstrate. 

This article provides guidance on ways of using traditional tests and alternative forms of 
assessment. Popup windows on the Alternative Assessment page illustrate the use of checklists and 
rubrics for evaluation.  

Goal setting. Traditional pencil-and-paper tests ask students to read or listen to a selection 
and then answer questions about it, or to choose or produce a correct grammatical form or 
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vocabulary item. Such tests can be helpful as measures of students' knowledge of language forms 
and their listening and reading comprehension ability. 

However, instructors need to consider whether these tests are accurate reflections of authentic 
language use. The tests usually do not present reading comprehension and listening comprehension 
questions until after students have read or listened to the selection. In real life, however, people 
know what information they are seeking before they read or listen. That is, they have specific 
information gaps in mind as they begin, and those gaps define the purpose for reading or listening. 

To make language tests more like authentic listening and reading activities, instructors can 
give students the comprehension questions before they listen to or read the selection. This 
procedure sets up the information gaps that students will then seek to fill as they listen or read [2]. 

Instructors also need to be careful about what pencil-and-paper tests are actually testing. A 
quiz on which students listen to a selection and then respond to written questions is testing reading 
ability as well as listening skills and will give a lower-than-appropriate score for students whose 
oral comprehension is stronger than their reading comprehension. A test on which students read a 
selection and then answer multiple-choice questions is testing their knowledge of the language used 
in the questions as well as that used in the selection itself. If the language used in the questions is 
not keyed to students' proficiency level, the test will not reflect their ability accurately. 

Language instructors also encounter students who do well on pencil-and-paper tests of 
grammar and sentence structure, but make mistakes when using the same forms in oral interaction. 
In such cases, the test is indicating what students know about the language, but is not providing an 
accurate measure of what they are able to actually do with it. 

When the goal of language instruction is the development of communicative competence, 
instructors can supplement (or, in some cases, replace) traditional tests with alternative assessment 
methods that provide more accurate measures of progress toward communication proficiency goals. 
This can be done by combining formative and summative types of assessment. 

Summative assessment 
- Takes place at the end of a predetermined period of instruction (for example, mid-term, 

final) 
- Rates the student in relation to an external standard of correctness (how many right 

answers are given) 
- Is the approach taken by most traditional and standardized tests 
- Formative assessment 
- Takes place on an ongoing basis as instruction is proceeding 
- Rates the student in terms of functional ability to communicate, using criteria that the 

student has helped to identify 
- Helps students recognize ways of improving their learning 
- Is the approach taken by alternative assessment methods 
Alternative Assessment 
Alternative assessment uses activities that reveal what students can do with language, 

emphasizing their strengths instead of their weaknesses. Alternative assessment instruments are not 
only designed and structured differently from traditional tests, but are also graded or scored 
differently. Because alternative assessment is performance based, it helps instructors emphasize that 
the point of language learning is communication for meaningful purposes [1]. 

Alternative assessment methods work well in learner-centered classrooms because they are 
based on the idea that students can evaluate their own learning and learn from the evaluation 
process. These methods give learners opportunities to reflect on both their linguistic development 
and their learning processes (what helps them learn and what might help them learn better). 
Alternative assessment thus gives instructors a way to connect assessment with review of learning 
strategies. 
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Introducing alternative assessment 
With alternative assessment, students are expected to participate actively in evaluating 

themselves and one another. Learners who are used to traditional teacher-centered classrooms have 
not been expected to take responsibility for assessment before and may need time to adjust to this 
new role. They also may be skeptical that peers can provide them with feedback that will enhance 
their learning. 

Instructors need to prepare students for the use of alternative assessments and allow time to 
teach them how to use them, so that alternative assessment will make an effective contribution to 
the learning process. 

Alternative assessment methods 
Effective alternative assessment relies on observations that are recorded using checklists and 

rubrics. 
Incorporating alternative assessment into classroom activities 
Instructors should plan to introduce alternative forms of assessment gradually, in conjunction 

with traditional forms of testing. Using a combination of alternative assessments and more 
traditional measures allows the instructor to compare results and obtain a more comprehensive 
picture of students' language performance than either alternative or traditional measures alone 
would provide. 

At first, the instructor should use checklists and rubrics to evaluate student performance but 
not ask students to do self and peer evaluation. When creating checklists and rubrics, instructors can 
ask students to provide input on the criteria that should be included in each. This approach gives the 
instructor time to become more comfortable with the use of alternative assessments, while modeling 
their use for students. The process helps students understand how they will benefit from alternative 
assessment and how they can use it effectively [5]. 

Because alternative assessment depends on direct observation, instructors can most easily 
begin to use it when evaluating students' writing assignments and individual speaking tasks such as 
presentations. Once an instructor has reached a level of comfort with checklists and rubrics, they 
can also be used when observing students interacting in small groups. When doing this, however, 
the instructor needs to be aware that group dynamics will have an effect on the performance of each 
individual. 

Once students are familiar with the use of checklists and rubrics for evaluation, they can 
gradually begin to assess their own learning and provide feedback to their peers. This aspect of 
alternative assessment can easily be included in the evaluation segment of a lesson. In classrooms 
where traditional forms of assessment are required, this gives the instructor multiple ways of 
measuring progress without increasing the time students spend taking traditional tests. 

Peer and Self Assessment 
One of the ways in which students internalize the characteristics of quality work is by 

evaluating the work of their peers. However, if they are to offer helpful feedback, students must 
have a clear understanding of what they are to look for in their peers' work. The instructor must 
explain expectations clearly to them before they begin. 

One way to make sure students understand this type of evaluation is to give students a 
practice session with it. The instructor provides a sample writing or speaking assignment. As a 
group, students determine what should be assessed and how criteria for successful completion of the 
communication task should be defined. Then the instructor gives students a sample completed 
assignment. Students assess this using the criteria they have developed, and determine how to 
convey feedback clearly to the fictitious student. 

Students can also benefit from using rubrics or checklists to guide their assessments. At first 
these can be provided by the instructor; once the students have more experience, they can develop 
them themselves. An example of a peer editing checklist for a writing assignment is given in the 
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popup window. Notice that the checklist asks the peer evaluator to comment primarily on the 
content and organization of the essay. It helps the peer evaluator focus on these areas by asking 
questions about specific points, such as the presence of examples to support the ideas discussed [3] . 

For peer evaluation to work effectively, the learning environment in the classroom must be 
supportive. Students must feel comfortable and trust one another in order to provide honest and 
constructive feedback. Instructors who use group work and peer assessment frequently can help 
students develop trust by forming them into small groups early in the semester and having them 
work in the same groups throughout the term. This allows them to become more comfortable with 
each other and leads to better peer feedback. 

Self Assessment 
Students can become better language learners when they engage in deliberate thought about 

what they are learning and how they are learning it. In this kind of reflection, students step back 
from the learning process to think about their language learning strategies and their progress as 
language learners. Such self assessment encourages students to become independent learners and 
can increase their motivation. 

Portfolios 
Portfolios are purposeful, organized, systematic collections of student work that tell the story 

of a student's efforts, progress, and achievement in specific areas. The student participates in the 
selection of portfolio content, the development of guidelines for selection, and the definition of 
criteria for judging merit. Portfolio assessment is a joint process for instructor and student. 

Portfolio assessment emphasizes evaluation of students' progress, processes, and performance 
over time. There are two basic types of portfolios: 

- A process portfolio serves the purpose of classroom-level assessment on the part of both 
the instructor and the student. It most often reflects formative assessment, although it may be 
assigned a grade at the end of the semester or academic year. It may also include summative types 
of assignments that were awarded grades. 

- A product portfolio is more summative in nature. It is intended for a major evaluation of 
some sort and is often accompanied by an oral presentation of its contents. For example, it may be 
used as a evaluation tool for graduation from a program or for the purpose of seeking employment 
[4]. 

In both types of portfolios, emphasis is placed on including a variety of tasks that elicit 
spontaneous as well as planned language performance for a variety of purposes and audiences, 
using rubrics to assess performance, and demonstrating reflection about learning, including goal 
setting and self and peer assessment. 

Portfolio characteristics: 
- Represent an emphasis on language use and cultural understanding 
- Represent a collaborative approach to assessment 
- Represent a student's range of performance in reading, writing, speaking, and listening as 

well as cultural understanding 
- Emphasize what students can do rather than what they cannot do 
- Represent a student's progress over time 
- Engage students in establishing ongoing learning goals and assessing their progress 

towards those goals 
- Measure each student's achievement while allowing for individual differences between 

students in a class 
- Address improvement, effort, and achievement 
- Allow for assessment of process and product 
- Link teaching and assessment to learning 
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Conclusion. It should be noted that the choice of forms and methods of control is determined 
by the purpose and objectives of the training and depends on the type of speech activity and the 
component of the foreign-language communicative competence that is evaluated. Methodically and 
content-based control provides an opportunity to objectively identify the level of formation of 
foreign-language communicative competence, to locate certain deficiencies in a timely manner and 
take the necessary measures to eliminate them. 
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АННОТАЦИЯ 
 

СПОСОБЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТРАДИЦИОННЫХ ТЕСТОВ И АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ФОРМ 
ОЦЕНКИ НАВЫКОВ ОБЩЕНИЯ НА ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКАХ 

Одна из самых сложных задач для преподавателей языка - найти эффективные способы определения 
того, какие знания их тесты позволяют студентам продемонстрировать. В этой статье приводятся 
рекомендации относительно способов использования традиционных тестов и альтернативных форм оценки. 
Традиционные тесты с карандашом и бумагой предлагают учащимся прочитать или послушать, а затем 
выбрать правильный вариант ответа на вопросы о той или иной правильной грамматической форме или 
лексике. Такие тесты могут быть полезны в качестве измерений знаний учащихся о языковых формах и их 
способности слушать и читать. 

Следует отметить, что выбор форм и методов контроля определяется целями и задачами обучения и 
зависит от типа речевой деятельности и компонента оцениваемой коммуникативной компетенции 
иностранного языка. Методический и контентный контроль дает возможность объективно 
идентифицировать уровень формирования коммуникативной компетенции на иностранном языке, 
своевременно выявлять определенные недостатки и принимать необходимые меры для их устранения. 

Измерения и оценки преподавателем уровня сформированности у студентов коммуникативной 
компетентности является важным и безусловным фактором как для преподавателей, так и для студентов. 
От качества контроля во многом зависит как эффективность организации процесса обучения, так и степень 
обученности студентов. Современная теория и практика предусматривают, что уровень сформированности 
иноязычной коммуникативной компетентности определяется с помощью измерения вышеупомянутых 
компонентов. Поэтому многие ученые видят решение этой проблемы во внедрении в учебный процесс 
тестовых форм контроля. Тест является той опорой, которая стимулирует интеллектуальную активность 
студентов. Благодаря тестовому контролю можно осуществлять дифференцированный подход к студентам 
и, руководствуясь новейшими методиками и мировой практикой, ранжировать студентов по группам в 
зависимости от знаний и умений. 

При составлении тестов используются различные типы тестовых заданий. При подготовке тестовых 
заданий основное внимание уделяется результативности контроля, его валидности, практичности и 
надежности. Поэтому тестовой форме контроля отводится особая роль, как форме связанной в основном с 
итоговым контролем. Поскольку реальная коммуникация осуществляется в определенных ситуациях, в том 
числе деловых, процесс обучения и контроль могут осуществляться в форме ролевой или деловой игры. Такой 
вывод базируется на том факте, что игра позволяет создавать различные ситуации делового общения, 
стимулируя использования студентами иностранного языка. Таким образом, именно в игровой форме наиболее 
полно реализуется коммуникативный подход к организации тематического контроля. С учетом 
коммуникативного подхода к контролю, такие ролевые или деловые игры обычно содержат речевые 
коммуникативные задачи (производительные и рецептивные), которые обеспечивают контроль уровня 
сформированности лингвистических, социолингвистических и прагматических компетенций студентов. 

Выбор форм и способов контроля определяется целью и целями обучения и зависит от вида речевой 
деятельности и компонента иноязычной коммуникативной компетентности. Методически и содержательно 
обоснованный контроль позволяет объективно определить уровень сформированности иноязычной 
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коммуникативной компетентности, своевременно выявить определенные недостатки и принять необходимые 
меры для их устранения. 

Ключевые слова: методический контроль, контентный контроль, альтернативные формы оценки, 
учебные задачи, традиционные тесты. 

 
АНОТАЦІЯ 

 
ШЛЯХИ ВИКОРИСТАННЯ ТРАДИЦІЙНИХ ТЕСТІВ ТА АЛЬТЕРНАТИВНІ ФОРМИ ОЦІНКИ 

ІНШОМОВНИХ КОМУНІКАТИВНИХ НАВИЧОК 
Однією з найскладніших завдань для викладачів мови є знайти ефективні способи визначення того, які 

знання їх тести дозволяють студентам продемонструвати. 
У цій статті пропонуються рекомендації щодо способів використання традиційних тестів і 

альтернативних форм оцінювання іншомовних комунікативних навичок. 
Традиційні тести з олівцем і папером пропонують учнів прочитати або послухати, а потім вибрати 

правильний варіант відповіді на питання про ту чи іншу правильну граматичну форму або лексичну одиницю. 
Такі тести можуть бути корисні в якості вимірювань знань учнів про мовні форми та їх здатність слухати і 
читати. 

Слід зазначити, що вибір форм і методів контролю визначається цілями і завданнями навчання і 
залежить від типу мовної діяльності і компонента оцінюваної комунікативної компетенції іноземної мови. 
Методичний і контентний контроль дає можливість об'єктивно ідентифікувати рівень формування 
комунікативної компетенції іноземною мовою, своєчасно виявляти певні недоліки і вживати необхідних заходів 
для їх усунення. Контроль також здійснюється у двох основних формах: суб' єктивний та об' єктивний. 
Рецептивні види мовленнєвої діяльності, зазвичай, перевіряються двома формами контролю, а репродуктивно-
продуктивні — тільки суб' єктивними формами. 

Вимірювання та оцінювання викладачем рівня сформованості у студентів комунікативної 
компетентності є важливим і безумовним чинником як для викладачів, так і для студентів. Від якості 
контролю великою мірою залежить як ефективність організації процесу навчання, так і ступінь навченості 
студентів. Сучасна теорія і практика передбачають, що рівень сформованості іншомовної комунікативної 
компетентності визначається за допомогою вимірювання вищезазначених компонентів. Тому багато хто з 
науковців вбачає розв' язання цієї проблеми у впровадженні в навчальний процес тестових форм контролю. 
Тест є тією опорою, яка стимулює інтелектуальну активність студентів. Завдяки тестовому контролю 
можна здійснювати диференційований підхід до студентів і, керуючись новітніми методиками та світовою 
практикою, ранжувати студентів по групах залежно від знань і умінь.  

При складанні тестів використовуються різні типи тестових завдань. При підготовці тестових 
завдань основна увага приділяється результативності контролю, його валідності, практичності та 
надійності. Тому тестовій формі контролю відводиться особлива роль, як формі пов' язаній в основному з 
підсумковим контролем. Оскільки реальна комунікація здійснюється в певних ситуаціях, в тому числі ділових, 
процес навчання та контроль можуть здійснюватися, на нашу думку, у формі рольової або ділової гри. Такий 
висновок базується на тому факті, що гра дозволяє створювати різні ситуації ділового спілкування, 
стимулюючи використання студентами іноземної мови. Таким чином, саме в ігровій формі найбільш повно 
реалізується комунікативний підхід до організації тематичного контролю.  

З урахуванням комунікативного підходу до контролю, такі рольові або ділові ігри зазвичай містять 
мовленнєві комунікативні завдання (продуктивні та рецептивні), які забезпечують контроль рівня 
сформованості лінгвістичних, соціолінгвістичних і прагматичних компетентностей студентів.  

Вибір форм і способів контролю визначається метою та цілями навчання і залежить від виду 
мовленнєвої діяльності та компонента іншомовної комунікативної компетентності, що оцінюється. 
Методично і змістовно обґрунтований контроль надає можливість об'єктивно визначити рівень 
сформованості іншомовної комунікативної компетентності, своєчасно виявити певні недоліки та вжити 
необхідних заходів для їх усунення. 

Ключові слова: методичний контроль, контентний контроль, альтернативні форми оцінки, навчальні 
завдання, традиційні тести. 



Науковий вісник Мукачівського державного університету 
Гуманітарні і суспільні науки 

 

Журнал наукових праць №23(18)’2017 

 

37

УДК 021.1=161.2(045) 
 

БІЮЛІОТЕКА ЯК ЕЛЕМЕНТ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ 
СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА 

 

МОРГУН А.В. 
Мукачівський державний університет 

 

Стаття присвячена проблемі трансформації діяльності бібліотеки як соціокультурного інституту в 
умовах глобалізаційних змін розвитку суспільства. Мета статті - охарактеризувати сучасну модель 
бібліотеки і перспективи її розвитку як необхідного суспільству соціального інституту. Проведено аналіз 
бібліотеки як установи, що забезпечує можливість пізнавального процесу, спадкоємність культурного 
розвитку і використання культурного надбання людства. Бібліотека трактується як адаптивна 
багатофункціональна та відкрита культурно-цивілізаційна інституція, призначення якої - сприяння обігу і 
розвитку накопиченого людством знання шляхом забезпечення вільного доступу до нього. Пошук нових форм 
та методів соціокультурної діяльності бібліотек сприяє активному поширенню досвіду реорганізації бібліотек 
з конкретним читацьким призначенням, диференціацією напрямів. Активно функціонують ділові бібліотеки, 
бібліотеки духовної літератури, бібліотеки-музеї, бібліотеки-салони, бібліотеки-театри,  центри дозвілля 
молоді, центри сучасного бестселера,  екологічні „зелені” бібліотеки  тощо. Сучасна бібліотека створює 
можливості для членів суспільства задовольняти свої інформаційні та психологічні потреби через сукупність 
документів, накопичених у фондах, а також використовувати для цих цілей інформаційні ресурси інших 
бібліотек і установ., при цьому інформаційні потреби користувачів можуть мати найрізноманітніший 
характер і стосуватися як різних сфер професійної діяльності, так і повсякденного життя. Доведено, що 
пошук нових форм та методів соціокультурної діяльності бібліотек сприяє активному поширенню досвіду 
реорганізації бібліотек з конкретним читацьким призначенням, диференціацією напрямів.  

Виходячи з того, що бібліотека є відносно стійкою формою організації соціального життя, що 
забезпечує стійкість зв'язків і відносин у суспільстві, з повною підставою вона може бути визначена як 
соціальний інститут. Бібліотека є однією з базових структур соціуму, тому зміни, що в ньому відбиваються, 
мають безпосередній вплив на бібліотеку. Громадська місія бібліотеки як соціокультурного інституту 
визначається характером розвитку цивілізації. Зміни, що відбуваються в сучасному суспільстві призвели до 
трансформації соціальних функцій бібліотеки, а її традиційні функції збагатилися новим змістом, 
розширилися можливості їх реалізації.  

Ключові слова: бібліотека, соціокультурний інститут, інформаційне середовище, інфраструктура 
суспільства. 

 

Перехід до інформаційного суспільства, значне збільшення потоків інформації, при 
цьому не завжди якісної та достовірної, супроводжуються трансформацією механізмів її 
отримання та здійснюють  значний вплив на всі соціальні інститути, які тим чи іншим чином 
пов'язані зі створенням, споживанням, зберіганням та розповсюдженням інформації. 
Бібліотека як один з таких інститутів стикається з певними труднощами і суперечностями, 
які змушують інакше поглянути на її призначення. Особлива увага при цьому приділяється 
задоволенню інформаційних потреб користувачів, реалізація яких здійснюється за 
допомогою інформаційних технологій. 

Як стверджують бібліотекознавці, на сучасному етапі розвитку суспільства бібліотека 
визнається найважливішим соціально-культурним центром, інститутом, що зумовлено 
певними закономірностями розвитку суспільства. 

Сьогодні бібліотеки стають ініціаторами розробки та реалізації програм соціальної 
спрямованості, об’єднують зусилля представників влади, політичних і громадських 
організацій та населення. Цілеспрямована діяльність бібліотек пов’язана з формуванням та 
задоволенням духовних потреб користувачів з метою всебічного й гармонійного розвитку 
особистості у просторі дозвілля. Особливої актуальності набуває бібліотека як установа, що 
забезпечує можливість пізнавального процесу, спадкоємність культурного розвитку і 
використання культурного надбання людства. 

Бібліотека як соціокультурний інститут викликає до себе дослідницьку увагу з того 
часу, коли була усвідомлена як специфічний елемент життя культурної людини. Питання 
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розвитку бібліотек як соціокультурних центрів є предметом наукових досліджень багатьох 
науковців: Н.П. Бурої, Г.В. Головіної, Є.А. Домаренко, А.Д. Жаркова, С.А. Єзової, 
В.М.Зайцева, Т.Б. Маркової, С.Г. Матліної, Р.С. Мотульського, Г.К. Олзоєвої, 
М.М. Самохіної, М.С. Слободяника, А.С. Чачко. До проблеми соціокультурної діяльності 
звертаються науковці різних галузей, серед них слід назвати А.В. Соколова, В.К. Скнарь, 
Т.Г. Кисельову, Ю.Д. Красільнікова, А.С. Ковальчук, Н.В. Шарковську, В.М.Рябкова та 
інших. 

Серед науковців триває дискусія стосовно того, яким саме соціальним інститутом є 
бібліотека – інформаційним чи культурним. Однак усі суперечності  стосовно даної 
проблеми втрачають свій сенс, тому що бібліотека фактично включена у всі структури 
суспільства і безпосередньо пов’язана із забезпеченням інтересів соціальної спільності в 
цілому. Виходячи з цього, бібліотеку слід розглядати як цілісний соціальний інститут, що 
включає інформаційні, культурні та інші компоненти.  

В останні роки значно збільшилась кількість досліджень, як на теоретичному, так і на 
практичному рівні, які мають на меті виокремлення власне соціокультурної діяльності 
бібліотеки як центру роботи з книгою та інформацією, центру спілкування і дозвілля, центру 
розвитку інтелектуального та творчого потенціалу користувачів. Як соціально-культурний 
центр бібліотека відіграє суттєву роль у розвитку суспільства, обслуговує усі категорії 
читачів, розповсюджує знання. Роль бібліотек як соціально-культурних центрів постійно 
зростає у сфері освіти та культури. 

 Мета статті-охарактеризувати сучасну модель бібліотеки і перспективи її розвитку як 
необхідного суспільству соціального інституту. Для цього необхідно: 

1. Проаналізувати сучасні тенденції суспільного розвитку, що визначають 
соціокультурні трансформації сучасної бібліотеки. 

2. Виявити основні вимоги, що пред'являються до соціального інституту бібліотеки в 
контексті формується суспільства знань. 

3. Проаналізувати соціокультурні зміни бібліотеки та бібліотечних моделей, 
представлених в практиці зарубіжних та вітчизняних бібліотек. 

Основна діяльність бібліотек завжди була обумовлена їх роллю, цілями, завданнями, 
функціями. Наприкінці ХХ століття у науковому обігу починає використовуватися термін 
місія. Тому у теоретичних працях можна зустріти підміну понять функція і місія. 

У сучасному суспільстві існують різні погляди на роль, функції і місію бібліотек. 
Умовно їх можна розділити на гуманістичні та технократичні. В основі гуманістичних 
поглядів лежить соціокультурний підхід до діяльності бібліотеки. 

Розглядаючи бібліотеку як соціокультурний інститут відтворення знань, який є 
найважливішим елементом соціокультурної інфраструктури в суспільстві, побудованому на 
знаннях, І. П. Тикунова зазначає: місія бібліотеки полягає в тому, щоб сприяти зверненню і 
розвитку широкого спектру знання, накопиченого людством, та збереженню його як 
суспільного надбання [ 11]. 

Бібліотека безперечно є  феноменом культури. І це не безпідставно. У фондах багатьох 
сучасних бібліотек окрім книг зберігаються картини і гравюри, плакати і листівки, 
грамплатівки, касети і диски з записами творів літератури, музичного та кіномистецтва. 
Рідкісні та цінні рукописні і друковані книги є гордістю бібліотечних фондів. Унікальні 
фонди регіональних і національних бібліотек різних країн світу відносяться до об'єктів 
культурного надбання людства. 

Важко уявити собі будь-яку структуру суспільства, яка могла б функціонувати, не 
спираючись на бібліотеку. Цим пояснюється виключно велика різноманітність видів 
бібліотек, які обслуговують усі без винятку соціально-демографічні прошарки суспільства - 
від дошкільнят до пенсіонерів, представників усіх професій і роду занять. 
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Термін «бібліотека» походить від грецького слова «bibliothēkē», де «biblion» означає 
«книга», а «thēkē» - «сховище». Його зміст трактувалося представниками різних  епох не 
однозначно і змінювалося разом зі зміною уявлень про місце і роль бібліотеки у житті 
суспільства. У різних мовах це слово позначає одне й те саме: книжковий дім, книжковий 
склад, книгосховище, будинок для книг і т. п., - і відображає найдавніше уявлення про 
сутність і соціальне призначення бібліотеки - збереження книг. 

Призначенням перших бібліотек і першою їхньою місією було зберігання 
документованого знання. Перші бібліотеки являли собою сховища-скарбниці здебільшого 
закритого типу, так як існуючі в них матеріали мали матеріально-ціннісне значення. З XIX 
століття її місія поповнилася новим призначенням - просвіта народу. У міру розвитку 
людського суспільства відбувався процес інституціалізації бібліотеки: до середини XX 
століття вона перетворилася на інтегрований соціальний інститут, що включає інформаційні 
та культурні компоненти. Науково-технічні, екологічні, культурні зміни, світові кризові 
явища XX століття призвели до подальшої еволюції бібліотеки. 

Як відомо, людство за всю історію свого існування пережило декілька інформаційних 
революційних переходів. Першою інформаційною революцією була поява слова - 
осмислених звуків мови як засобу комунікаційного процесу. Друга інформаційна революція 
пов'язана з винаходом графічних символів - писемного мовлення. Цей принциповий стрибок 
у розвитку суспільства призвів до появи перших інформаційних технологій в сучасному 
розумінні - інформація відірвалася від свого носія, набула предметності. Третьою 
інформаційною революцією вважається створення цифрового коду, існуючого в пам'яті 
комп'ютера. Автоматична обробка текстів стала основою нових  інформаційних технологій.  

Сьогодні світ стоїть на порозі четвертої інформаційної революції - переходу від 
автоматизованої обробки інформації до комп'ютерного подання і безпосереднього обміну 
знанням в кіберпросторі на основі створюваних метабаз, що з часом може призвести до 
виникнення так званого штучного інтелекту. 

Сучасна бібліотека створює можливості для членів суспільства задовольняти свої 
інформаційні та психологічні потреби через сукупність документів, накопичених у фондах, а 
також використовувати для цих цілей інформаційні ресурси інших бібліотек і установ. При 
цьому необхідно зазначити, що інформаційні потреби користувачів можуть мати 
найрізноманітніший характер і стосуватися як різних сфер професійної діяльності, так і 
повсякденного життя.  

Організовуючи доступ до знань, необхідних для різних видів діяльності, бібліотека тим 
самим сприяє зростанню матеріального добробуту суспільства. Інформаційно-психологічні 
ресурси бібліотек є основою для розвитку філософських, ідеологічних, релігійних, 
політичних течій, з їх допомогою формуються і розвиваються різні напрямки в культурі та 
мистецтві. Надаючи різноманітну інформацію своїм користувачам, бібліотека сприяє 
регулюванню різних видів людської діяльності і тим самим забезпечує інтеграцію людських 
прагнень, дій та інтересів. 

Надаючи можливість доступу до документів, що зберігають еталони людських 
цінностей, які забезпечують сталий розвиток суспільства, його гуманістичний характер, 
бібліотека сприяє формуванню системи цінностей суспільства у цілому і окремої особистості 
зокрема. 

Сучасний етап розвитку суспільства, як відомо, називають перехідним. Технологічна 
революція почалася понад тридцять років тому і набуває все більшого динамізму. 
Підтвердженням тому є високий рівень розвитку інформаційних технологій, поширення 
комп'ютерної техніки, вплив  яких поширюється на спосіб життя людей, їх освіту і роботу. 
«Вони стають життєво важливим стимулом для людей і суспільства ефективно 
використовувати знання з метою забезпечення сталого економічного розвитку, підвищення 
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суспільного добробуту, розвитку культурного різноманіття та загальнолюдських цінностей» 
[1]. 

Розвиток нового суспільства концептуально і практично означає формування світового 
інформаційного простору, який, по суті, є продуктом людської культури. Матеріальну 
основу інформаційного простору становлять: інформаційні ресурси (бази і банки даних, всі 
види архівів, система депозитаріїв державних інформаційних ресурсів, бібліотеки, музеї та 
інше); інформаційно-телекомунікаційна інфраструктура; система масової інформації; 
технології, засоби зв'язку, інформатизації та телекомунікації; інформаційні продукти і 
послуги; система захисту інформації. Все це функціонує для забезпечення ідеальної 
складової інформаційного простору, руху і розвитку смислів і значень, створених людською 
свідомістю [2]. 

Основна відмінна риса сучасного інформаційного простору полягає в створенні 
системи інформаційних комунікацій, що дозволяє отримати доступ соціально необхідної 
інформації у будь-якому місці та у  будь-який час. В результаті здешевлення доступу до 
мережі Інтернет інформаційні ресурси стають надбанням все більшої частини населення 
планети. Зростання популярності Інтернет-мережі, у свою чергу, сприяє тому, що дедалі 
більший масив інформації переміщається у віртуальну сферу, яка в останні роки збагатилася 
великою кількістю мультимедійних джерел, включаючи телевізійні передачі. 

В умовах загальнодоступності джерел інформації у мережі Інтернет постає проблема 
гарантованого захисту інтелектуальної власності, інноваційної цінності. Особливо це 
актуально в умовах ринкової структури. Отже, подолати існуючі суперечності можливо лише 
при наявності розвиненої інтегрованої системи соціальних інститутів, що забезпечують 
виробництво інформаційних ресурсів, вільний доступ до них, ефективність пошуку і оцінку 
релевантності його результатів. 

Інформаційний простір - це, перш за все, система відносин між виробниками, 
розповсюджувачами, хранителями та споживачами інформації, тобто між усіма учасниками 
системи інформаційних комунікацій [3]. Модифікація можливостей, виду і форми надання 
даних закономірно призводить до перерозподілу ролей у всій цій системі. Розвиток і 
пріоритет отримують ті її елементи, які здатні виробляти і обробляти інформацію, 
стимулювати і керувати психологічними процесами[6]. У зв'язку з цим специфічною рисою 
інформаційного суспільства є зростання «нового політичного класу - класу консультантів, 
експертів, чи технократів», а інтелектуальні інститути перетворюються  на провідні соціальні 
інститути [7]. 

Інформаційний простір розуміється також і як результат розвитку фази збереження та 
передачі інформації. Поняття єдиного інформаційного простору соціуму досить чітко 
асоціюється з єдиною системою суспільних відносин, що існує на певній території. Це може 
бути єдиний економічний, політичний, правовий, освітній та інший простір. Включення у 
систему комунікацій новітніх технічних досягнень, створення нових засобів тиражування і 
транспортування інформації забезпечують безперервність і розгортання інформаційного 
простору.  При цьому, сама по собі технологія не може гарантувати максимально широкий і 
вільний доступ до глобальних інформаційних мереж. Для цього потрібні зміни в політичній, 
економічній, соціальній та культурній сферах на загальносвітовому і національному рівні. 

Використання комп'ютерної техніки, нових інформаційних технологій, систем і мереж, 
можливість швидкої передачі інформації в режимі реального часу на будь-які відстані надає 
процесу інформаційного виробництва індустріальний характер. Відбувається виділення і 
відносне відокремлення нової сфери діяльності - виробництва інформації, який слід 
розглядати як четвертий за рахунком великий етап суспільного поділу праці [8]. 
Інформаційна індустрія, будучи основою інформаційного суспільства, є цивілізаційним 
явищем, яке впливає на всі сторони життя: політику, технології, освіту, культуру. 
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Важко уявити собі будь-яку структуру суспільства, яка могла б функціонувати, не 
спираючись на бібліотеку. Цим пояснюється виключно велика різноманітність видів 
бібліотек, які обслуговують усі без винятку соціально-демографічні прошарки суспільства - 
від дошкільнят до пенсіонерів, представників усіх професій і роду занять. 

На різних етапах розвитку бібліотечної справи на перший план виходили ті форми 
масової роботи, які визначались метою бібліотек як соціальних закладів. Дослідниця 
Н.П. Бура зокрема зазначає, що у двадцяті-тридцяті роки минулого століття це були: голосні 
читання, групові бесіди, лекції, вечори книги,  клуби за інтересами, конкурси, вікторини, 
різноманітні вечори, бібліотечні, Дні бібліотеки, Дні книги, Свята книги,  літературні 
читання,  літературно-музичні вечори тощо.  

Наприкінці ХХ століття у бібліотечній термінології з’явились терміни „медіа тека”, 
„інформотека”, „відеотека”, „віртуальна”, „гібридна” бібліотеки. Це по суті бібліотеки, де 
збирають різні по формі документи і надають їх користувачам на більш високому сервісному 
рівні. Безперечна вимога сьогодення – це бібліотека як інформаційний автоматизований 
центр, що обслуговує користувачів як в локальному, так і у віддаленому режимі і надає їм 
широкий комплекс послуг або, іншими словами, це електронна бібліотека  як тематично 
орієнтована чи структурована іншим чином система доступу до віддалених чи локальних 
електронних ресурсів, що здатна обслуговувати локальних чи віддалених користувачів [10]. 

Цікавим у  пошуку нових форм та методів соціокультурної діяльності бібліотек   є так 
знаний японський експеримент. Японія  ввела новий тренд - хостел-бібліотеку, який 
відкрився у Токіо. Цей незвичайний  готель  називається Book and Bed, але номерів у ньому 
немає. Book and Bed являє собою  одну велику кімнату, де замість перегородок 
розташовуються  дерев'яні книжкові стелажі, а ліжко можна закрити ширмою або ж 
сховатися у будь-якій ніші за стопками книг. Експеримент розрахований на тих, хто хотів би 
залишитися у книжковому магазині після закриття. 

Пошук нових форм та методів соціокультурної діяльності бібліотек в Україні сприяє 
активному поширенню досвіду реорганізації бібліотек з конкретним читацьким 
призначенням  та диференціацією напрямів. Мова йде про ділові бібліотеки, бібліотеки 
духовної літератури, бібліотеки-музеї, бібліотеки-салони, бібліотеки-театри, бібліотеки як 
центри національної культури, центри дозвілля молоді, центри сучасного бестселера, як 
культурні центри. В різних регіонах з’явились екологічні „зелені” бібліотеки, які пропагують 
перехід від проблем захисту природи до екології душі, відродження моральних цінностей. 
Розпочали роботу бібліотеки, які проводять бібліотерапевтичну реабілітацію людей з 
обмеженими можливостями. Розповсюдження серед практиків-бібліотекарів отримала 
бібліотека-фонотека сучасної музики з фондом грамплатівок, касет, дисків. Один із 
розповсюджених напрямів роботи бібліотек – це бібліотека сімейного читання, що сприяє 
підвищенню рівня психолого-педагогічної грамотності батьків, вихованню культури 
спілкування в сім’ї, залученню батьків до рекомендації книг своїм дітям, збагаченню їх 
читацького досвіду власними інтересами. Використовуючи даний напрямок роботи, 
необхідно враховувати, що фонд бібліотеки має задовольняти потреби в літературі як  дітей, 
так і  їх батьків. Слід зазначити, що бібліотеки як культурні центри кооперують зусилля з 
різними інститутами і організаціями. 

Таким чином, в останні роки за бібліотекою в Україні поступово все більше 
закріплюється статус соціального, освітнього, інформаційно-культурного закладу, центру 
міжособистісного спілкування та змістового проведення дозвілля. Однак при цьому слід 
наголосити, що дослідження закономірностей розвитку бібліотек як соціокультурних центрів 
в Україні потребує зусиль науковців і практиків щодо застосування у практичну діяльність 
нових інформаційних технологій, а також активізації інформаційно-просвітницької та 
соціокультурної функцій бібліотек. 



Науковий вісник Мукачівського державного університету 
Гуманітарні і суспільні науки 

 

Журнал наукових праць №23(18)’2017 

 

42 

Бібліотеки – це поліфункціональні заклади, їх повноцінний розвиток як 
соціокультурного феномену визначається багатством напрямків діяльності. Прогнозуючи 
майбутнє бібліотеки, передбачається її розвиток як соціокультурного центру, що організовує 
неформальне спілкування користувачів, зустрічі з цікавими людьми, інформує користувачів 
про літературно-художні новинки, публіцистику тощо. Розвиваючись, трансформуючись та 
адаптуючись, бібліотека залишається культурно-цивілізаційним феноменом з функціями 
соціального інституту, який включає усі досягнення культури та цивілізації. 

Висновок. На основі проведеного аналізу можна зробити висновок, що зміни, які 
відбуваються в суспільстві, є потужним факторам розвитку сучасних бібліотек. Вони в 
значній мірі впливають на вибір підходів до формування бібліотечно-інформаційних 
ресурсів та обслуговування користувачів, до розробки бібліотечних технологій і розвитку 
персоналу, модернізації традиційних та освоєння нових напрямків діяльності. 

Виходячи з того, що бібліотека є відносно стійкою формою організації соціального 
життя, що забезпечує стійкість зв'язків і відносин у суспільстві, з повною підставою вона 
може бути визначена як соціальний інститут. 

Розгляд бібліотеки в загальнокультурному, соціальному контексті дозволив виявити 
такі властивості, які є, з одного боку, наслідком глобальних змін, пов'язаних з розвитком 
суспільства знань, а з іншого - необхідною умовою розвитку бібліотеки як соціального 
інституту відтворення знань. Розуміння державами, соціальними групами і індивідами 
важливості циркуляції інформації, існуючих диспропорцій в міжнародних потоках 
інформації, а також наявність  глобальних соціальних проблем висунуло нову концепцію 
суспільного розвитку: від інформаційного суспільства до суспільства знань. 

Аналіз соціокультурних трансформацій бібліотеки показав, що сучасна бібліотека - це 
адаптивна багатофункціональна, відкрита культурно-цивілізаційна інституція, яка збирає, 
організовує і зберігає документоване знання, гарантуючи стійкість суспільного життя у разі 
соціальних потрясінь. Вона формує і задовольняє інформаційні, освітні та культурні потреби 
індивідів, забезпечуючи інтеграцію їх прагнень, дій та інтересів. Бібліотека транслює 
культурні норми і цінності від покоління до покоління, сприяючи соціальній адаптації та 
соціалізації індивідів протягом усього життя. 

Бібліотека є однією з базових структур соціуму, тому зміни, що в ньому відбиваються,  
мають безпосередній вплив на бібліотеку. Громадська місія бібліотеки як соціокультурного 
інституту визначається характером розвитку цивілізації. Зміни, що відбуваються в сучасному 
суспільстві призвели до трансформації соціальних функцій бібліотеки, а її традиційні 
функції збагатилися новим змістом, розширилися можливості їх реалізації.  
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АННОТАЦИЯ 
 

БИБЛИОТЕКА КАК ЭЛЕМЕНТ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ  
СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА 

Статья посвящена проблеме трансформации деятельности библиотеки как социокультурного 
института в условиях глобализационных изменений развития общества. Цель статьи - охарактеризовать 
современную модель библиотеки и перспективы ее развития как необходимого обществу социального 
института. Проведен анализ библиотеки как учреждения, обеспечивающего возможность познавательного 
процесса, преемственность культурного развития и использования культурного наследия человечества. 
Библиотека трактуется, как адаптивная многофункциональная и открыта культурно-цивилизационная 
организация, назначение которой - содействие обращения и развития накопленного человечеством знания 
путем обеспечения свободного доступа к нему. Поиск новых форм и методов социокультурной деятельности 
библиотек способствует активному распространению опыта реорганизации библиотек с конкретным 
читательским назначением, дифференциацией направлений. Активно функционируют деловые библиотеки, 
библиотеки духовной литературы, библиотеки-музеи, библиотеки-салоны, библиотеки-театры, центры 
досуга молодежи, центры современного бестселлера, экологические "зеленые" библиотеки и тому подобное. 
Современная библиотека создает возможности для членов общества удовлетворять свои информационные и 
психологические потребности по совокупности документов, накопленных в фондах, а также использовать для 
этих целей информационные ресурсы других библиотек и учреждений., При этом информационные 
потребности пользователей могут иметь разнообразный характер и касаться как различных сфер 
профессиональной деятельности, так и повседневной жизни. Доказано, что поиск новых форм и методов 
социокультурной деятельности библиотек способствует активному распространению опыта реорганизации 
библиотек с конкретным читательскому назначению, дифференциацией направлений. 

Исходя из того, что библиотека является относительно устойчивой формой организации социальной 
жизни, обеспечивает устойчивость связей и отношений в обществе, с полным основанием она может быть 
определена как социальный институт. Библиотека является одной из базовых структур социума, поэтому 
изменения, которые в нем отражаются, имеют непосредственное влияние на библиотеку. Общественная 
миссия библиотеки как социокультурного института определяется характером развития цивилизации. 
Изменения, происходящие в современном обществе, привели к трансформации социальных функций 
библиотеки, а ее традиционные функции обогатились новым содержанием, расширились возможности их 
реализации. 

Ключевые слова: библиотека, социокультурный институт, информационная среда, инфраструктура 
общества. 

 
SUMMARY 

 
LIBRARY AS AN ELEMENT OF THE SOCIAL AND CULTURAL INFRASTRUCTURE OF  

MODERN SOCIETY 
The article is devoted to the problem of transformation of the library activity as a social and cultural institute in 

the conditions of globalization changes in the development of society. The purpose of the article is to characterize the 
modern model of the library and the prospects for its development as a social institution of the social community. The 
analysis of the library as an institution, which provides the possibility of cognitive process, continuity of cultural 
development and the use of cultural heritage of mankind, has been carried out. The library is interpreted as an adaptive 
multifunctional and open cultural and civilization institution which purpose is to facilitate the circulation and 
development of knowledge accumulated by humanity by providing free access to it. The search for new forms and 
methods of social and cultural activity of libraries promotes the active dissemination of the experience of reorganizing 
libraries with a specific reader's purpose, differentiation of directions. There are active business libraries, libraries of 
spiritual literature, library-museum, libraries-saloons, library theaters, youth leisure centers, modern bestseller 
centers, ecological "green" libraries, etc. The modern library creates opportunities for members of society to meet their 
information and psychological needs through a set of documents accumulated in funds, as well as to use information 
resources of other libraries and institutions for these purposes, with the information needs of users can be of the most 



Науковий вісник Мукачівського державного університету 
Гуманітарні і суспільні науки 

 

Журнал наукових праць №23(18)’2017 

 

44 

diverse nature and relate to different areas of professional activities, and everyday life. It has been proved that the 
search for new forms and methods of social and cultural activity of libraries promotes the active dissemination of the 
experience of reorganizing libraries with a particular reader's purpose, differentiation of directions. 

Proceeding from the fact that the library is a relatively stable form of organization of social life, it ensures the 
stability of ties and relations in society, with good reason it can be defined as a social institution. The library is one of 
the basic structures of the society, therefore the changes that are reflected in it have a direct impact on the library. The 
public mission of the library as a socio-cultural institution is determined by the nature of the development of 
civilization. Changes occurring in modern society led to the transformation of the library's social functions, and its 
traditional functions were enriched with new content, and the possibilities for their implementation expanded. 

Key words: library, social and cultural institute, information environment, infrastructure of society. 
 
 

УДК 801.81:398.8(=161.2) 
 

УНІВЕРСАЛЬНИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ГЕНІЙ 
(ОКРЕМІ ФРАГМЕНТИ ІСТОРИЧНОГО ПОРТРЕТУ І. Я. ФРАНКА) 

 

ПАВКО А.І. 
Національна академія управління 

 
Актуальність статті обумовлена  необхідністю  аналізу життя і діяльності видатного українського 

поета, письменника, громадського діяча І.Я. Франка на основі сучасних історико-політичних та гуманітарних 
досліджень. Мета статті: здійснити аналіз  історичного портрету І.Я. Франка та його ролі у формуванні 
української державності. 

Методологія. Теоретико-методологічною основою дослідження виступають положення історичної  та 
філологічної наук щодо системного аналізу як найбільш послідовної реалізації системного підходу до вирішення 
політичних, соціально-економічних, технічних та інших проблем у різних сферах людської діяльності. На основі 
методів пошуково-аналітичного дослідження акцентується увага на  феномені І. Франка, що визначається, 
насамперед, такими його рисами як високий рівень освіченості, наявність унікальних інтелектуальних 
здібностей, доброзичливий характер, універсалізм знань і широчінь творчого діапазону. 

Результати. У статті на основі використання літературної спадщини І.Франка‚ документальних 
видань та соціогуманітарних досліджень здійснено спробу окреслити суспільний та інтелектуальний феномен 
Великого Каменяра‚ показати величність його постаті в контексті історії та сучасності. Обгрунтовано і 
такий феномен постаті І.Франка, що значною мірою визначається принциповою і безкомпромісною позицією 
«вічного революціонера» у важливих питаннях життя і творчої праці. На відміну від багатьох своїх 
ровесників та однодумців, І.Франко ніколи не зраджував власним світоглядним і життєвим переконанням. 
Наголошено, що блискуча пам’ять, ерудиція і спостережливість І. Франка були настільки винятковими, що 
давали  йому можливість писати ґрунтовні наукові праці, не маючи під руками часто найнеобхідніших джерел. 
З подивом і захопленням писали знайомі письменника про його колосальну пам’ять, називаючи її 
«феноменальною, просто несамовитою». Виявлено, що  зміна суспільно-політичних поглядів І.Франка 
відбувалась не раптово, не визначалась потребами політичної кон’юнктури, а була обумовлена їх внутрішньою 
еволюцією. Квінтесенцією еволюційних змін в ідейно-політичних поглядах І.Франка стало обґрунтування ним 
необхідності досягнення національної самостійності українським народом. 

Наукова новизна  полягає в обгрунтуванні образу І.Франка як  будівничого української державності, 
щирості і послідовності його патріотизму, відсутності будь-яких меркантильних інтересів. 

Практична значущість полягає в тому, що використання положень в освітній діяльності, обґрунтованих в 
статті, сприятимуть формуванню громадянськості та патріотизму молодого покоління. 

Ключові слова: І. Франко,  літературна спадщина‚ феномен‚ сучасність‚ талант‚ універсалізм. 
 

Об’єкти та методи дослідження 
До величної постаті Івана Франка, яка вже давно стала символом незламності і 

мужності, не згасає інтерес сучасників. У свідомості багатьох поколінь українців глибоко 
відклався відомий афоризм письменника: «Лупайте сю скалу, нехай ні жар, ні холод не 
спинить вас». Він став основним лейтмотивом життя І.Я. Франка, провідною зорею у його 
науковій, літературній, громадсько-політичній діяльності. Сучасники називали Івана Франка 
вічним революціонером неспокійного людського духу, великим каменярем поступу, титаном 
думки і титаном праці і, врешті, українським Мойсеєм. Проте він не вважав себе таким, а 
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свою скромну місію в тогочасному українському суспільстві пояснював наступними 
поетичними рядками. 

  « .. Я не геній,  
Я звичайний чоловік. 
Я для геніїв грядущих  
Поле дикеє орав…» [10, c. 5].  
Постановка завдання. Велетенська творча спадщина українського Прометея, 

квінтесенція його могутньої думки, чистої душі і невсипущої, «довгої й утяжливої» праці, і 
на початку ХХІ століття не втратили свого інтелектуального та громадського рефрену, 
наукової привабливості, морально-етичної та естетичної краси. Дослідник життя‚ творчої і 
громадської діяльності І. Франка, - В. Сімович - , розкриваючи важелі впливу Великого 
Каменяра на українське суспільство, підкреслював в одній із своїх праць, що І. Франко був 
«вчителем цілих поколінь нашого народу, по-батьківському брав за руку молодь, вів її до 
сонця. А коли з тієї молоді мужі виростали і враз із ним до роботи ставали, то все ж над ними 
спочивало люб’язне око батька, щоб часом колишні його діти зо шляху не збилися. І.Франко 
– це частина історії нашої землі. Вийшов із неї, і для неї віддав усе, що мав. А як відійшов від 
нас, на всьому, до чого він своїх рук приклав, полишилася печать його духа» [6, c. 3 - 4]. 

Мета статті: здійснити аналіз  історичного портрету І.Я. Франка та його ролі у 
формуванні української державності. 

Результати та їх обговорення. На нашу думку, феномен І. Франка визначається, 
насамперед, такими його рисами як високий рівень освіченості, наявність унікальних 
інтелектуальних здібностей, доброзичливий характер, універсалізм знань і широчінь 
творчого діапазону. Свідченням цього, наприклад‚ є те, що багатоманітна культурно-
мистецька спадщина Івана Франка є невичерпним джерелом натхнення для композиторів, 
літературною основою музичних творів найрізноманітніших жанрів і форм. Пророчі слова 
гімну І.Франка «Вічний революціонер!» вже давно стали крилатими і назавжди увійшли в 
золотий фонд вітчизняної революційної поезії. Протягом багатьох десятиліть славнозвісний 
вірш великого Каменаря звучить з музикою, створеною на його текст відомим українським 
композитором М. Лисенком‚ який своєю творчістю заклав підвалини модерної національної 
музики‚ сприяв її відродженню на теренах слов’янських земель. Ця пісня–гімн почала своє 
життя у буремному 1905 році, коли Україну, як і Росію, охопила могутня хвиля 
революційного піднесення і тисячі знедолених трудівників піднялися на бій за волю і 
соціальну справедливість. Вірш «Вічний революціонер» - чудовий зразок органічного злиття 
слова й музики, творчих і патріотичних помислів поета й композитора , уособлення 
наступального бойового духу творчості цих двох видатних представників української 
культури.  

Слід сказати, що письменник ніколи не займався музикою як професіонал. Однак 
любов до мистецтва звуків проніс через усе своє життя. Глибоке, органічне сприйняття 
музики, властиве демократичним верствам суспільства, розуміння її як невід’ємної частини 
земного буття дозволило І.Франку висловити ряд цінних міркувань і спостережень стосовно 
тенденцій розвитку української музичної культури, стати авторитетним знавцем у царині 
музичного мистецтва [3, c. 5]. 

Для І.Франка сучасна пісня – це «… Огонь в одежі слова – Безсмертна, чудотворна фея,  
Правдива іскра Прометея» [5, c. 14]. 

Зазначимо, що Іван Якович Франко одночасно був поетом і письменником, вченим-
філософом і політичним мислителем, істориком і літературознавцем, журналістом і 
публіцистом. Його перу належать понад 5000 праць . Це монографії, статті, повідомлення, 
рецензії, вірші, оповідання [7,c. 5]. В його творчості гармонійно поєднаний глибокий реалізм, 
гостро-викривальний пафос і проникливий ліризм. 
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Блискуча пам’ять, ерудиція і спостережливість І. Франка були настільки винятковими, 
що давали  йому можливість писати ґрунтовні наукові праці, не маючи під руками часто 
найнеобхідніших джерел. З подивом і захопленням писали знайомі письменника про його 
колосальну пам’ять, називаючи її «феноменальною, просто несамовитою» і стверджували, 
що коли І.Франко щось раз прочитав, то вже запам’ятав навіки  [4, c. 40]. 

У кожній сфері знань І.Франко виявив свій неперевершений талант, продемонстрував  
повною мірою високий професійний рівень майстерності.  Важливою складовою феномену 
Івана Франка було те, що в основі його щедрого  природного таланту лежала надзвичайна, 
інколи вражаюча титанічна працездатність в умовах особистих переживань, труднощів, 
невтомної боротьби.  

Відомий український письменник В.Стефаник серед унікальних рис І. Франка відзначав 
його аскетизм у приватному житті та «божеську працьовитість». «Я мав таке враження, - 
згадував В.Стефаник, - що для Франка потреба «їсти взагалі не існувала. Йому не треба було 
нічого, крім пера і чорнила. Чорнило заміняло йому, здається, воду» [4, c.286]. Життєве 
кредо письменника – «працювать, працювать, в праці сконать» - не зміг подолати навіть 
тяжкий недуг. У своїх спогадах про І.Франка відома українська письменниця О. Кобилянська 
писала : «Під його високим чолом крилась енергія, завзята витривалість, що викликає подив, 
повагу та до праці закликає» [4, c. 314]. На думку поета, саме праця здатна облагородити 
людину і перетворити світ, в якому вона живе: 

Лиш в праці мужа виробляєсь сила, 
Лиш праця світ таким, як є, створила, 
Лиш в праці варто і для праці жить  [5, c. 12]. 
У 1908 р., коли у І Франка відмовили руки, письменник не покинув свою наукову та 

літературну працю, а продовжував займатися перекладацькою діяльністю, публікував свої 
нові вірші, перевидавав колишні власні твори – поезію, повісті, оповідання, драми. Значну 
допомогу йому надавав старший син Андрій, який писав під диктовку батька.  

Незважаючи на тяжкі повороти особистої долі, поет, для того, щоб не відчувати свою 
немічність та безпорадність  і певним чином підтримувати «дух, що тіло рве до бою», не 
відмовлявся від редакційної роботи, літературної праці, «чорної газетярської та 
коректорської роботи, інших важких заробітків» [6, c. 59]. У своїх спогадах про батька його 
донька Ганна Франко з сумом зазначала, що «тато писав не тільки цілими днями, але і 
цілими ночами...» За її словами, він все більше відчував «тягар непосильної життєвої 
боротьби і рішив іти за своїм покликанням: пером служити своєму народові» [4, c. 392,401]. 

В складних умовах відбувалося становлення наукової і літературної кар’єри І.Франка. 
Так, наприкінці 1890 року сенат Львівського університету не допустив його до захисту 
докторської дисертації. Проте цю ж дисертацію І.Франко блискуче захистить у 1893 р. у 
Віденському університеті, отримавши науковий ступінь доктора філософії. А у 1895 р. 
прочитав у Львівському університеті вступну, так звану габілітаційну лекцію‚ на тему: 
«Наймичка Т.Шевченка», яка викликала велике захоплення слухачів і була схвалена Вченою 
радою вищого навчального закладу. Проте сподівання І.Франка отримати після цього посаду 
приват-доцента у класичному університеті Східної Галичини не здійснилися. Це було 
обумовлено багатьма чинниками. Проте основною причиною було те, що тодішній намісник 
Галичини граф К. Бадені прагнув не допустити найбільш авторитетного на той час 
українського вченого через його політичні переконання до викладання у Львівському 
університеті. Він боявся, щоб університетська кафедра, очолювана І.Франком, не 
перетворилась у трибуну вільного слова [5, c. 8]. «Була це, - пише згадуваний нами 
В.Сімович, - велика кривда для І.Франка, а для української науки невимовна втрата. 
Найбільший знавець українського письменства, найбільша для тодішньої молоді повага, 
людина широко знана своєю науковою працею і поза Галичиною – залишилася поза 
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університетом. Ця подія викликала між свідомою українською громадою в Галичині 
зрозуміле обурення. Сильно заворушилося українське громадянство і в Наддніпрянщині, з 
яким І.Франко був у постійних зносинах» [6, c. 58].  

Тяжкі наслідки на подальше життя І.Франка мали також його, на перший погляд, 
товариські відносини з М. Грушевським. Будучи високо порядною людиною, І.Франко надав 
моральну підтримку на той час невідомому на «галицькім ґрунті» М.Грушевському, який у 
1894 р. приїхав до Львова з Наддніпрянщини. Він познайомив його з представниками 
прогресивної галицької інтелігенції та залучив до роботи у «Науковому товаристві ім. 
Шевченка». Проте М.Грушевський, швидко зорієнтувавшись у власних пріоритетах після 
одруження на доньці священика, що відкрило йому шлях до зв’язків, отримав посаду 
професора історії у Львівському університеті, а згодом зайняв керівне становище у 
зазначеній науковій інституції. «Ведений заздрістю на татову славу і авторитет серед 
громадянства, - пише Ганна Франко, - зачинає його затирати, відсовувати на підрядне 
становище» [4,c.401]. Слід зазначити‚ що М. Грушевський давав завдання І.Франку 
займатися не тільки власною, але й чужою коректурою, та й ще відносити самому зроблену 
коректуру до друкарні. Безтактність ставлення М. Грушевського до І. Франка викликало 
почуття роздратованості, пригнобленості, підвладності у відомого українського 
письменника, а його «горда і вільна вдача глибоко обурювалася і терпіла» [4, c. 401]. Слід 
зауважити, що після перенесення «Літературно – наукового вісника» до Києва у 1907 р. Іван 
Франко втратив постійний, хоч і не досить значний заробіток за редагування цього видання. 
Питання подальшої співпраці ускладнювалося тим, що через відмову голови  НТШ М. 
Грушевського опублікувати «Історію української літератури», над якою Іван Франко 
працював довгі роки, стосунки з ним призвели до того, що письменник вирішив порвати з 
«Літературно-науковим вісником» назавжди, тим самим позбавивши себе і того мізерного 
гонорару, який отримував як фінансові дивіденди за публікацію своїх творів. Ситуація 
ставала все більш критичною  у зв’язку з тим, що над Іваном Франком як дамоклів меч  висів 
ще борг за хату, який потрібно було регулярно сплачувати банку щомісяця. Здійснена у 1907 
р. чергова спроба І. Франка отримати посаду доцента у Львівському університеті на основі 
пробних (габілітаційних) випробувань 1895 р. в умовах тотального наступу польського 
шовінізму в Східній Галичині, на жаль, знову виявилося невдалою для нього [2].  

Ще однією з «невдач» І.Франка був трикратний провал його кандидатури на виборах до 
австрійського парламенту у 1895 – 98 рр. Варто вказати на те, що І.Франко був дуже 
обурений не стільки самим фактом провалу кандидатури «мужицького посла» від Русько-
української радикальної партії (РУРП), який при застосуванні у краї поліцейських репресій і 
при нечуваних виборчих шахрайствах був цілком закономірним, скільки політичними 
кроками різних, так званих демократичних угруповань і поведінкою окремих «діячів» під час 
виборів. Намагаючись дискредитувати високий авторитет І.Франка у галицькому суспільстві, 
представники «москвофільського» та «народовського» політичного таборів, які створили 
об’єднаний фронт боротьби з селянськими кандидатами, поширювали неправдиву 
інформацію про його нібито таємну співпрацю з польською адміністрацією, про його зраду 
інтересам української нації. 

Підлість і підступність дій колишніх союзників, ренегатство і непослідовність 
тактичної лінії «демократів», а також численні порушення політичних прав місцевого 
населення під час галицьких виборів стали переконливим свідченням декларативного 
характеру «конституційних свобод» Австрійської монархії і, звичайно, не могли не 
викликати у І.Франка справжнє почуття гніву та обурення [5, c. 8]. 

Феномен постаті І.Франка значною мірою визначається також принциповою і 
безкомпромісною позицією «вічного революціонера» у важливих питаннях життя і творчої 
праці. На відміну від багатьох своїх ровесників та однодумців, І.Франко ніколи не зраджував 
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власним світоглядним і життєвим переконанням. Цю своєрідну, ціннісну і рідкісну на той 
час рису Івана Яковича відзначали його сучасники у своїх спогадах. Заявивши ще на початку 
творчого шляху своє революційне кредо палким афористичним висловом – «лиш боротись – 
значить жить», І. Франко, незважаючи на тяжкі повороти його долі, родинні і матеріальні 
труднощі, хворобу, з якою письменник боровся протягом останніх років життя, ніколи не 
відступив від нього.  

Не зрадив собі І.Франко і на посту редактора «Літературно-наукового вісника», який 
фактично редагувався ним, хоч як один  із його редакторів підписувався і М.Грушевський. 
Коли ж М.Грушевський почав активно втручатися в роботу журналу і проводити свою 
політико-ідеологічну лінію, І.Франко не став кривити душею і погоджуватися з ідейно 
несумісними для нього поглядами. Гостро критикуючи цю поведінку М. Грушевського, він 
нарешті відмовився від редакторства в цьому журналі. Отже, І.Франко не пішов на 
компроміс із власною совістю, не поступився своїми засадничими літературними і 
життєвими принципами, а свідомо пішов на припинення будь-яких контактів з виданням, яке 
власноруч очолював майже десятиліття. 

Принциповість, відвертість, глибина переконань – всі ці риси притаманні і самобутнім 
політичним поглядам Великого Каменяра. У цьому контексті слід звернути увагу на ідейно-
політичної позиції І.Франка, яка передбачала досягнення суспільно-політичного ідеалу не 
революційним шляхом, а «без насильних і кривавих потрясінь» («Мислі о еволюції в історії 
людства»). Зауважимо також, що зміна суспільно-політичних поглядів І.Франка відбувалась 
не раптово, не визначалась потребами політичної кон’юнктури, а була обумовлена їх 
внутрішньою еволюцією. У цьому еволюційному процесі можна виокремити два напрямки 
трансформації його ідейних орієнтирів. Перший – від захоплення революційним марксизмом 
до його критичного переосмислення. Другий напрямок розвитку суспільно-політичних 
поглядів І.Франка пов’язаний з їх еволюцією від інтернаціоналізму до національного 
патріотизму та демократії. 

 Зазначимо, що квінтесенцією еволюційних змін в ідейно-політичних поглядах 
І.Франка стало обґрунтування ним необхідності досягнення національної самостійності 
українським народом у статті «Поза межами можливого» [8, c. 324-331]. «Все, що йде поза 
рами нації, –  підкреслював І.Франко, –  се або фарисейство людей, що інтернаціональними 
ідеалами раді би прикрити свої змагання до панування одної нації над другою, або 
хворобливий сентименталізм фантастів, що раді би широкими «вселюдськими» фразами 
покрити своє духовне відчуження від рідної нації» [1, c. 308]. На переконання письменника, 
синтезом цих ідеальних прагнень українства має стати ідеал «повного, нічим не зв’язаного і 
не обмежуваного життя і розвою нації» [1, c. 308].  Слід зазначити, що у своїх літературних 
працях, громадській діяльності І. Франко виразно постає в образі  будівничого української 
державності, його патріотизм є щирим і послідовним, позбавленим будь-яких меркантильних 
інтересів. Розкриваючи сутність і природу власного патріотизму, І. Франко вказує на те, що 
«то не сентимент, не національна гордість, то тяжке ярмо», покладене долею на його плечі. 
«Я можу здригатися, - пише він у статті «Дещо про себе самого» (1897), - можу тихо 
проклинати долю, що поклала мені на плечі це ярмо, але скинути його не можу, іншої 
батьківщини шукати не можу, бо став би підлим перед власним сумлінням» [9, c. 31]. Ці 
глибоко проникливі слова Івана Франка мають стати дороговказом і для представників 
сучасної наукової, творчої та політичної еліти України.  

Особливість постаті Великого Каменяра визначалась і такими його рисами характеру, 
як велика рівновага духу, віра в себе, вміння твердо і спокійно триматись навіть в 
найскладніших умовах та ситуаціях. Так, наприклад, саме завдяки витримці І.Франка вдалось 
провести у 1897 р. з’їзд радикальної партії, який був поставлений під загрозу боротьбою 



Науковий вісник Мукачівського державного університету 
Гуманітарні і суспільні науки 

 

Журнал наукових праць №23(18)’2017 

 

49

двох течій в партійному угрупованні, представники однієї з яких вимагали зміни назви партії 
на соціал-демократичну, а інші натомість відстоювали стару назву.  

Позитивна енергетика постаті відомого українського письменника і вченого була 
обумовлена такими унікальними рисами його характеру як скромність, благородність, 
лагідність та поважне ставлення до людей, некористолюбність. Незважаючи на всі незгоди 
власного життя, він залишився людиною з веселою і здоровою вдачею. 

Глибинність, величність постаті славетного галичанина пояснюється його вірністю 
сім’ї, любов’ю до дітей. Вони давали йому творчу наснагу, духовну силу, життєву енергію та 
невичерпний оптимізм. Своїм «франчатам» разом з дружиною І.Франко прищепив любов до 
природи, навчив своїх дітей пізнавати її «красу і таємну силу», співчувати «слабшим і 
немічним», любити все «красне, величне, добре», любити свій народ, свою країну, любити 
читати книжки, розвивати свої знання і свій розум і, нарешті, любити працю [4, c. 96]. Тому 
невипадково на межі ХІХ – ХХ століть постать І.Франка була досить популярною, 
улюбленою не лише на його малій батьківщині, але і на теренах Великої України.  

Висновки. Феномен Івана Франка полягає в тому, що в його особі гармонійно поєднався 
талант письменника, поета, публіциста, критика, просвітника, вченого і громадсько-
політичного діяча. Феномен Івана Яковича Франка - це органічна єдність  всіх його 
складових: таланту і працьовитості, геніальності і скромності, вірності світоглядним засадам, 
життєвим ідеалам і високій моральності, чистоті думок, душі і серця. Ось чому дух І. Франка 
живе і буде вічно жити поміж національно свідомих українців, закликаючи їх до 
наполегливої праці і невтомної, без революційних потрясінь боротьби за кращу долю нашого 
народу, його щасливе майбутнє. Титанічна діяльність І.Франка‚ його універсалізм мають 
стати надихаючим прикладом для сучасного покоління справжніх патріотів України. 
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АННОТАЦИЯ 
 

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ УКРАИНСКИЙ ГЕНИЙ (ОТДЕЛЬНЫЕ ФРАГМЕНТЫ ИСТОРИЧЕСКОГО 
ПОРТРЕТА И.Я.ФРАНКО) 

Актуальность статьи обусловлена необходимостью анализа жизни и деятельности выдающегося украинского 
поэта, писателя, общественного деятеля И.Я. Франко на основе современных историко-политических и 
гуманитарных исследований. Цель статьи: осуществить анализ исторического портрета И.Я. Франко и раскрыть 
его роль в формировании украинской государственности. 

Методология. Теоретико-методологической основой исследования выступают положения исторической и 
филологической наук с точки зрения системного анализа как наиболее последовательной реализации системного 
подхода к решению политических, социально-экономических, технических и других проблем в различных сферах 
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человеческой деятельности. На основе методов поисково-аналитического исследования акцентируется внимание на 
феномене И. Франко, который определяется, прежде всего, такими его чертами как высокий уровень 
образованности, наличие уникальных интеллектуальных способностей, доброжелательный характер, универсализм 
знаний и широту творческого диапазона. 

Результаты. В статье на основе использования литературного наследия И. Франко, документальных изданий 
и социогуманитарных исследований предпринята попытка очертить общественный и интеллектуальный феномен 
Великого Каменяра, показать величие его личности в контексте истории и современности. Обосновано и такой 
феномен фигуры И. Франко, который в значительной мере определяется принципиальной и бескомпромиссной 
позицией «вечного революционера» в важных вопросах жизни и творческого труда. В отличии от многих своих 
сверстников и единомышленников, И. Франко никогда не изменял своим мировоззренческим и жизненным убеждениям. 
Отмечено, что блестящая память, эрудиция и наблюдательность И. Франко были настолько исключительными, что 
давали ему возможность писать обстоятельные научные работы, не имея под руками часто необходимых 
источников. С удивлением и восторгом писали знакомые писателя о его колоссальной памяти, называя ее 
«феноменальной, просто неистовой». Выявлено, что изменение общественно-политических взглядов И. Франко 
происходило не вдруг, не определялось потребностями политической конъюнктуры, а было обусловлено их внутренней 
эволюцией. Квинтэссенцией эволюционных изменений в идейно-политических взглядах И. Франко стало обоснование 
им необходимости достижения национальной самостоятельности украинским народом. 

Научная новизна заключается в обосновании образа И.Франко как строителя украинской государственности, 
искренности и последовательности его патриотизма, отсутствии каких-либо меркантильных интересов. 

Практическая значимость заключается в том, что использование положений в образовательной 
деятельности, обоснованных в статье, будут способствовать формированию гражданственности и патриотизма 
молодого поколения. 

Ключевые слова: И. Франко, литературное наследие, феномен, современность, талант, универсализм. 
 

SUMMARY 
 

UNIVERSAL UKRAINIAN GENIUS (SPECIAL FRAGMENTS OF HISTORICAL PORTRAIT I. YA. FRANKO) 
The urgency of the article is preconditioned by the necessity to analyze the life and work of the outstanding Ukrainian 

poet, writer, public figure I. Ya. Franko on the basis of modern historical, political and humanitarian research. The aim of the 
article: to analyze the historical portrait of I.Ya. Frank and his role in the formation of Ukrainian national identity. 

Methodology. The theoretical and methodological basis of the research are the provisions of the historical and 
philological sciences in relation to system analysis as the most consistent implementation of the systematic approach to solving 
political, socio-economic, technical and other problems in various spheres of human activity. On the basis of research and 
analitical methods, the attention is paid to the phenomenon of I. Franko, which is determined, firstly, by the following features as 
high level of education, the presence of unique intellectual abilities, the benevolent character, the universality of knowledge and 
wide creative range. 

Results. An attempt to outline the social and intellectual phenomenon of the Great Kamenyar, to demonstrate 
the majesty of his figure in the context of history and modern times on the basis of I. Franko’s literary heritage, 
documentary editions and socio-humanitarian research, has been made in the article. The phenomenon of I. Franko's 
figure has been substantiated, which is largely determined by the principle and uncompromising position of the "eternal 
revolutionary" concerning the important issues of life and creative work. Unlike many of his contemporaries and like-
minded people, I. Franko never betrayed his own world-view and life's convictions. It has been emphasized that I. 
Franko’s brilliant memory, erudition and observation were so exceptional that they gave him the opportunity to write 
ell-grounded scholarly works without having the most necessary sources at hand. 

People, acquainted with writer wrote about his colossal memory with surprise and enthusiasm, calling it "phenomenal, 
simply frantic". It has been found that the change of Ivan Franko’s social and political views did not happen suddenly, nor was 
determined by the needs of the political situation, but was preconditioned by their internal evolution. The quintessence of 
evolutionary changes in I. Franko's ideological and political views was his substantiation of the need to achieve national 
independence by the Ukrainian people.  

Scientific novelty consists in the substantiation of Ivan Franko’s image as a builder of Ukrainian national identity, 
sincerity and consistency of his patriotism, the absence of any mercantile interests. 

The practical significance lies in the fact that the use of the provisions in educational activities that have been 
substantiated in the article will promote the formation of the young generation's citizenship and patriotism. 

Key words: I. Franko, literary heritage, phenomenon, modernity, talent, universalism. 
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ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСУ МОТИВАЦІЇ СПОЖИВАЧІВ В 
МАРКЕТИНГОВІЙ ДЯЛЬНОСТІ 

 
БАРЧІ Б.В. 

Мукачівський державний університет 
 

У статті висвітлюються результати розгляду досліджень мотивації споживачів з позицій вітчизняної 
та зарубіжної психологічної науки. Проблема психологічних впливів у маркетинговій діяльності як галузі 
наукового знання вкрай актуальна в наш час. За використання методів теоретичного аналізу, порівняння, 
узагальнення розглянуто поняття впливу на мотивацію споживача. Зазначено, що важливі споживчі мотиви 
закладені в підсвідомості і що покупець не завжди може обґрунтувати той чи інший свій вибір. Виділено, що 
споживчі звички ґрунтуються на численних чинниках: соціальних, культурних, кліматичних. Представлено 
характеристику мотивів, що використовуються в рекламних повідомленнях. Проаналізовано основні мотиви 
придбання товарів покупцями а також те,  що важливою частиною процесу вивчення поведінки споживачів є 
виявлення й оцінка відповідної сили мотивів, що впливають на придбання конкретних товарів. Зазначено, що на 
поведінку споживачів можуть впливати одночасно кілька чинників, може змінюватися і структура мотивації.  

Представлено характеристику теорій мотивації поведінки споживачів засновані на аналізі факторів, 
які впливають на поведінку споживачів, описано структуру потреб і їх зміст. В цих теоріях робиться спроба 
дати відповідь на питання про те, що всередині людини спонукає його до діяльності, оскільки основна задача 
маркетингу – завоювати довіру споживача. 

Проаналізовано поведінку всіх покупців споживчого ринку. Зазначено, що успіх діяльності фірми, яка 
працює на споживчому ринку, залежить від того, наскільки вдало та надійно вона знайде своє коло покупців, 
свій сегмент ринку, врахує психологічні особливості процесу мотивації.  Виявлено, що важливу роль у процесі 
мотивації відіграють звички, навички, уявлення, смаки споживачів. Вони виникають на основі задоволення 
конкретної потреби за умови багаторазового проходження через етап мотивації. Розглянуто, що 
маркетингова діяльність використовуючи вплив реклами спрямована на людину; зазначено, що важливим в цій 
діяльності є врахування психологічних особливостей особистостей.  

Ключові слова: маркетинг, маркетингова діяльність, маркетолог, споживач, мотив, мотивація, 
потреби споживачів, мотивація споживачів, споживчі мотиви, свідомість. 

 
Проблема психологічних впливів на мотивацію споживачів у психології маркетингу як 

галузі наукового знання вкрай актуальна. Інформаційне суспільство - епоха нових 
можливостей. Ускладнення системи ведення бізнесу, загострення конкуренції та 
невизначеність зовнішнього по відношенню до організації середовища змушують компанії, 
що працюють на українському ринку, опановувати нові підходи до ведення діяльності та 
відшукувати нові шляхи зміцнення своїх конкурентних позицій.  

З метою більш повного задоволення потреб споживачів та посилення конкурентних 
переваг організації існує поняття маркетингової діяльності. В умовах орієнтації на розвиток 
інновацій одними з головних складових, що забезпечать тривалий процес виживання і 
розвиток суб’єктів стає здатність запропонувати, розробити, виготовити, вивести на ринок і 
просувати на ньому товари з новими споживчими якостями, що орієнтовані на задоволення 
існуючих потреб. С. Ілляшенко [2; ст.49]  вказує на те, що маркетингова діяльність 
покликана супроводжувати новий продукт від задуму до реалізації його кінцевому 
споживачу, спираючись на дослідження ринку та формуючи попит у значної частини 
цільової аудиторії. 

І. Я. Рожков визначає маркетингову  діяльність як: «любов до ближнього, за яку 
одержуєш гонорар у вигляді прибутку» 5, с. 52. Сутність маркетингу завжди є концепцією 
не безкорисливої любові й доброчинності, а заробітку. Найчастіше сьогодні маркетинг 
розглядають як систему комунікацій. Так, професор І. В. Крилов пише, що насамперед має 
потребу в поясненні сам термін «маркетингові комунікації» і правомірність його розгляду як 
одного з найважливіших соціальних інститутів сучасного світу[1].  Застосування 
психологічної науки в маркетингу поряд з розв’язанням інших завдань передбачає 
використання відомих законів психіки для моделювання реакцій споживачів на рекламу. 
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Головна мета тут полягає в співвіднесенні запланованих впливів рекламіста з об’єктивними 
потребами і можливостями споживача з його численними психологічними характеристиками 
і психічними процесами [6]. 

Аналіз літератури з психології в маркетингу дозволяє узагальнити численні 
психологічні дослідження в деяку найбільш загальну модель типів рекламних комунікацій на 
основі такого чинника, як ставлення споживача до реклами (запропонована А. Лєбєдєвим-
Любимовим) 3.  

Дана типологія рекламних комунікацій заснована на: 1) наявності чи відсутності в 
споживача об’єктивної потреби в рекламованому товарі; 2) усвідомленості чи 
неусвідомленості такої потреби; 3) наявності чи відсутності в споживача зовнішніх і 
внутрішніх (зокрема психологічних) умов, що визначають можливість або принципову 
неможливість виникнення такої потреби. Модель розглядає також три ситуації, у яких може 
бути рекламіст стосовно споживача, плануючи і проводячи рекламну кампанію.  

Існує чотири групи чинників, які здійснюють прямий вплив на купівельну поведінку: 
особистісні, психологічні, соціальні та культурні. До особистісним факторів належать: вік, 
стать, дохід людини, стадія життєвого циклу сім'ї, національність, професія, стиль життя, тип 
особистості і т. д. 

Під стилем життя розуміються життєві стереотипи людини (його інтереси, 
переконання, власні думки). Людина - це особистість. Впродовж щодо довгого інтервалу 
часу його реакції на вплив зовнішнього середовища практично постійні. Тип особистості 
характеризують такі риси, як впевненість у собі, незалежність, соціальність, активність (або 
пасивність) поведінки, адаптивність і т. д. Маркетингова діяльність використовуючи вплив 
реклами спрямована на людину, як об’єкт своєї діяльності [4]. Важливим в цій діяльності є 
врахування психологічних особливостей особистостей. До психологічних факторів впливу 
реклами в маркетинговій діяльності належать: мотивація людської поведінки, сприйняття 
навколишнього світу. 

Вивчення мотивацій або мотивів необхідно, так як саме це спонукає людину зробити 
покупку. Маркетологи шукають відповідь на такі питання, як: «Чому відбувається дана 
покупка?», «Яку основну потребу покупець хоче задовольнити цим товаром?» І т. п. Мотив - 
це та потреба , яка спонукає людину задовольнити її. 

Теорії мотивації поведінки споживачів засновані на аналізі факторів, які впливають на 
поведінку споживачів, описують структуру потреб і їх зміст. В цих теоріях робиться спроба 
дати відповідь на питання про те, що всередині людини спонукає його до діяльності. 

Найбільш відомою теорією мотивації є теорія ієрархії потреб Маслоу [8]. При 
дослідженні мотивів поведінки людини застосовується мотиваційний аналіз, заснований на 
теорії З. Фрейда і А. Маслоу[7, 8]. З. Фрейд вивчав процес прийняття рішень про купівлю 
споживачем. Вчений вважав, що важливі споживчі мотиви закладені в підсвідомості і що 
покупець не завжди може обґрунтувати той чи інший свій вибір. 

За З. Фрейдом людина з народження знаходиться під пресом багатьох бажань, які він не 
в змозі усвідомити і проконтролювати, тобто індивідуум ніколи до кінця не усвідомлює 
мотивів своєї поведінки[7]. 

А. Маслоу в своїй теорії мотивацій розробив ієрархічну систему потреб і пояснив, чому 
люди в певний момент часу мають різні потреби [8]. 

Систему потреб він вибудував за принципом важливості: 1) фізіологічні (потреба в 
харчуванні, одязі, житло); 2) самозбереження (захист, безпека); 3) соціальні                   
(приналежність до певної соціальної групи, в любові); 4) у повазі; 5) у самоствердженні 
(потреба в саморозвитку, самореалізації). 

Людина задовольняє потреби за ступенем їх важливості. Наприклад, голодна людина в 
першу чергу намагається задовольнити свою потребу в їжі, ніж потреба в його повазі і 
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любові оточуючих. І лише задовольнивши свою важливу потребу, він переходить до 
задоволення наступної менш важливої потреби. Дані знання використовуються при оцінці 
можливої поведінки різних груп споживачів, а також при мотивації праці співробітників. 

На основі психоаналітичної моделі Фрейда вивчається процес прийняття споживачами 
рішень про купівлю. Передбачається, що важливі купівельні мотиви споживачів мають 
підсвідомий характер і що споживачі, складаючи думку про той чи інший товар, не в змозі 
чітко і явно позначити свій вибір.  

Відповідно до теорії мотивації Фрейда людина з народження перебуває під пресом 
багатьох бажань, які вона до кінця не усвідомлює і не контролює. Таким чином, індивід 
ніколи цілком не усвідомлює мотивів своєї поведінки. Дослідники поведінки споживачів 
намагаються розкрити глибинні мотиви їхньої поведінки і покупок. Пряме інтерв’ю для 
цього не підходить — використовуються спеціальні непрямі методи, які дають можливість 
перебороти опір особистості бажанню проникнути усередину її душі. Висновки дослідників 
найчастіше бувають дуже несподіваними.  

Теорія мотивації Маслоу спрямована на пояснення, чому люди як мотиви своєї 
поведінки у певний момент часу мають певні потреби. Маслоу, як було показано раніше, 
розробив ієрархічну систему потреб, у яку в порядку важливості входять наступні потреби: 
фізіологічні (в їжі, одязі, житлі), у самозбереженні (безпека, захищеність), соціальні 
(належність до певної соціальної групи, у любові), у повазі (самоповага, визнання заслуг, 
завоювання певного статусу в організації), самоствердженні (саморозвиток і самореалізація, 
можливість цілком розкрити свої здібності). Людина прагне задовольнити насамперед 
найважливішу потребу. Тільки-но їй вдається це зробити, вона перестає діяти як мотиватор, і 
людина буде прагнути задовольнити наступну за важливістю потребу.  

Ці знання використовуються для оцінки можливої поведінки різних категорій 
споживачів.  

Під впливом власних чи запозичених, найчастіше недосконалих, смаків та інших 
чинників у споживача можуть формуватися мотиви, які не сприяють раціональному 
споживанню товарів. Таким чином, розширення і відновлення асортименту товарів створює 
для покупців можливість більш повного задоволення потреб, і в той же час ці чинники 
впливають на збільшення ймовірності помилок під час вибору, тобто сприяють 
нераціональному вибору товарів.  

Важивими в маркетинговій діяльності є теорія двох факторів мотивації Герцберга та  
теорія набутих потреб Мак-Клелланда. 

Фредерік Герцберг розробив теорію двох факторів мотивації, один з яких викликає 
невдоволення людини, а інший, навпаки, його задоволення. Зазвичай вважається, що 
задоволеність людини своїми діями і незадоволеність ними є двома протилежними 
полюсами. В залежності від того, як здійснюється мотивація людини, його настрій може 
мінятися, тобто людина може ставати більш задоволеною, то менш задоволеною. 

На основі досліджень факторів, які мотивуюче і демотивуюче вплив на поведінку 
людини, Герцберг прийшов до висновку, що існує певний зв'язок між цими факторами. При 
усуненні демотивуючих факторів не обов'язково спостерігалося збільшення задоволеності. І, 
навпаки, коли який-небудь фактор сприяв зростанню задоволеності, з цього ніяк не 
випливало, що при послабленні впливу цього фактора зростатиме незадоволення. 

Взаємозв'язок "задоволеність - відсутність задоволеності" в основному знаходиться під 
впливом факторів, пов'язаних з характером конкретної потреби. Ці фактори справляють 
значний мотивуючий вплив на поведінку людини, тому Герцберг називав їх "задовільний", 
або мотивуючими. 
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Згідно з теорією набутих потреб МакКлелланда потреби владарювання (якщо вони 
досить чітко проявляються у людини) роблять помітний вплив на поведінку. Ці потреби 
змушують докладати зусилля і здійснювати дії, які повинні привести до їх задоволення. 

При цьому МакКлелланд розглядає три види потреб, придбаних під впливом життєвих 
обставин і досвіду: 1) потреба досягнення. Вона проявляється у прагненні людини досягати 
поставлених перед нею цілей більш ефективно, ніж вона робила це раніше. Люди з високим 
рівнем потреби воліють самостійно ставити перед собою цілі і завдання для їх досягнення. 
На основі проведених досліджень МакКлелланд прийшов до висновку, що потреба 
досягнення може бути віднесена до характеристиці не тільки окремих людей, але і окремих 
товариств. Ті суспільства, де висока потреба досягнення, звичайно мають добре розвинену 
економіку. І, навпаки, в суспільствах, що характеризуються низькою потребою досягнення, 
економіка розвивається низькими темпами або зовсім не розвивається; 2) потреба співучасті. 
Вона проявляється у прагненні встановлювати і підтримувати добрі стосунки. Прагнучи 
отримати схвалення і підтримку з боку інших людей, працівники  стурбовані тим, що про 
них думають. Для них дуже важливим є той факт, що вони потрібні комусь, що їх друзі і 
колеги не байдужі до них та їх дій; 3) потреба панувати. Дана потреба так само, як і дві 
попередні, є набутою; вона розвивається на основі навчання, життєвого досвіду і полягає в 
тому, що людина прагне контролювати ресурси і процеси, що протікають в її оточенні. 
Основною спрямованістю даної потреби є прагнення контролювати дії людей, справляти 
вплив на їхню поведінку, брати на себе відповідальність за дії та поведінку інших. На основі 
цих теорій споживач приймає рішення про купівлю товарів. 

Ступінь задоволеності або незадоволеності споживача досконалою покупкою 
визначається відповідністю між його очікуваннями і сприймаються експлуатаційними 
властивостями товару. Якщо товар відповідає очікуванням споживача, він задоволений, якщо 
перевищує їх – він дуже задоволений, якщо не відповідає – споживач незадоволений. Чим 
більша різниця між очікуваними і реальними властивостями товару, тим гостріше 
незадоволеність споживача. 

У разі задоволення покупець може здійснити повторну покупку і поділитися 
приємними враженнями про товар з іншими людьми. Незадоволений споживач реагує 
інакше: він може відмовитися від даного товару і повернути його продавцеві. Тому основне 
завдання маркетингу – завоювати довіру споживача. 

У психології споживача, а саме він є основним об’єктом маркетингової діяльності,  
важливо враховувати рівень вимог, який залежить, насамперед, від матеріального становища 
споживача, його освіти, віку, професії. Вимоги можуть бути пасивними — це очікування, за 
визначенням І. Канта, «бажання без додавання зусиль» [1]. Активні вимоги — це боротьба за 
повноваження, спрямована на певні об’єкти бажань.  

Рівень вимог споживача звичайно відповідає його духовному світу, манерам поведінки, 
ціннісним орієнтаціям. Орієнтації тісно пов’язані зі структурою світогляду особистості і 
свідчать про бажання наблизитися до соціального чи естетичного рівня тієї або іншої 
соціальної групи. Готові орієнтації споживачі можуть запозичати в інших осіб. Надзвичайно 
високий рівень вимог є наслідком помилкової манери поведінки, неправильного розуміння 
свого призначення, оцінки власної своєрідності, індивідуальності і покликання. Дисгармонія 
між рівнем вимог і реальних можливостей виникає через переоцінку споживачем своїх 
економічних можливостей чи особливостей, психічних схильностей (нереальні мрії, 
завищені вимоги та ін.).  

Важливу роль у процесі мотивації відіграють звички, навички, уявлення, смаки 
споживачів. Вони виникають на основі задоволення конкретної потреби за умови 
багаторазового проходження через етап мотивації. У результаті та чи інша дія стосовно 
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продукту стає для споживача необхідністю. У нього виявляється готовність до певної дії, 
наприклад, купівлі товару чи систематичному вживанню в їжу того чи іншого продукту.  

У результаті частого проходження свідомості через етап мотивації між потребою і 
поведінкою споживача встановлюється прямий і найкоротший зв’язок. Потреба 
безпосередньо, крім процесу мотивації, викликає дію — купівлю того чи іншого товару. 
Таким чином, мотивація поступово вгасає, поведінка споживачів автоматизується, 
перетворюється в купівельні звички, які поступово перестають усвідомлюватися. Такі 
звички, засновані нерідко на простому наслідуванні, можна частково змінити під впливом 
реклами.  

Споживчі звички ґрунтуються на численних чинниках: соціальних, культурних, 
кліматичних та ін. Традиції і звички можуть чинити серйозну протидію новому товару, що 
надходить на ринок. У той же час на основі звичок і традицій, що існують у тій чи іншій 
місцевості, можна будувати цілу рекламну кампанію.  

У ринкових умовах знання мотиваційної психології споживача — свого роду ключ до 
оволодіння ринком збуту товарів.  

На думку західних психологів реклами, на людину значно впливають мотиви страху 
смерті і підсвідомих комплексів. Цим широко користуються для реклами окремих товарів 
(наприклад, ліків, медичних препаратів).  

Основними мотивами придбання товарів покупцями є: одержання прибутку; економія 
часу; краса; задоволення; комфорт; практичність; здоров’я; добрий стосунок; самобутність; 
престиж. 

Аналіз мотивів належить до типу досліджень, які ставлять за мету довідатися, що 
спонукує людину робити той чи інший вибір. У цих дослідженнях використовуються засоби, 
призначені осягти галузь несвідомого і підсвідомого, оскільки переваги частіше 
визначаються чинниками неусвідомлюваними. Мотиви купівлі — це складні психологічні 
структури, окремі ланки яких найчастіше не зрозумілі самому споживачу. Фактично 
покупець діє емоційно і примусово, реагуючи на образи і спонукання, пов’язані в 
підсвідомості з продуктом. Звертання до вигоди, що міститься в товарі, є універсальним 
засобом, який допомагає укладати угоду.  

Вивчення споживачів прийняло форму дослідження чинників, які здійснюють 
природний вплив на купівлю. Основними є мотиви, що визначають рішення про купівлю тих 
чи інших товарів. Вивчення споживчих мотивів є основою розроблення ефективної 
рекламної програми. Вважається, що програма виявиться більш ефективною, якщо 
збігатиметься з бажаннями людей, а не намагатиметься змінити їх.  

Таким чином, мотиви, що використовуються в рекламних повідомленнях, умовно 
поєднують у три великі групи: раціональні мотиви; емоційні мотиви; моральні мотиви.  

До раціональних можна віднести такі: мотив прибутковості; мотив здоров’я; мотив 
надійності і гарантій; мотив зручності і додаткових переваг.  

Емоційні мотиви в рекламі грають на бажанні одержувачів позбутися негативних 
емоцій і домогтися позитивних емоцій. Природно, ця мета досягається відповідно до 
рекламного звернення шляхом купівлі рекламного товару (послуги).  

До емоційних мотивів належать: мотив страху; мотив значущості і самореалізації, що 
ґрунтується на природному бажанні людини знаходити визнання у своєму оточенні, 
підвищити свій соціальний статус, домогтися певного іміджу й ін.; мотив свободи, який 
визначається прагненням людини до незалежності від певних обставин, захисту своєї 
самостійності у різних сферах життя; мотив відкриття, який «експлуатує» такі якості 
людини, як цікавість і любов до новизни; мотив радості і гумору, який використовується 
шляхом подачі інформації в життєрадісних, яскравих тонах.  
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Моральні і соціальні мотиви апелюють до почуття справедливості і порядності. До них 
належать: мотив справедливості; мотив захисту навколишнього середовища; мотив 
порядності. Маркетингові дослідження дають змогу встановити загальні напрями мотивації, 
які можуть пояснити неоднакову поведінку, і є чинниками (детермінантами), що сприяють 
поясненню загального добробуту індивіда. Знання мотиваційних чинників дає можливість 
ефективніше використовувати маркетинг у практичній діяльності. 

Проведений теоретичний аналіз з теми засвідчує, що особливого значення для успішної 
маркетингової діяльності набуває врахування психологічних особливостей цільової аудиторії 
та соціально-психологічних чинників, здатних вплинути на процес прийняття рішення. 
Прямі психологічні дії можуть надавати стимулюючий вплив на людину при купівлі товарів 
за для значного тривалого маркетингового ефекту. Застосування психологічної науки 
дозволяє створити умови, при яких між споживачем товару і маркетологом виникає «діалог», 
що сприяє ефективному збуту товарів, послуг, взаєморозуміння. Найважливішу роль відіграє 
тут психологія як наука про поведінкові мотиви і основи бажань і устремлінь людини. 
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АННОТАЦИЯ 

 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССА МОТИВАЦИИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ В 

МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В статье освещаются результаты исследований мотивации потребителей с позиций отечественной и 

зарубежной психологической науки. Проблема психологических воздействий в маркетинговой деятельности 
как отрасли научного знания крайне актуальна в наше время. При использовании методов теоретического 
анализа, сравнения, обобщения рассмотрено понятие влияния на мотивацию потребителя. Отмечено, что 
важные потребительские мотивы заложены в подсознании и покупатель не всегда может обосновать тот 
или иной свой выбор. Выделено, что потребительские привычки основываются на многочисленных факторах: 
социальных, культурных, климатических. Представлена характеристика мотивов, используемых в рекламных 
сообщениях. Проанализированы основные мотивы приобретения товаров покупателями, а также то, что 
важной частью процесса изучения поведения потребителей является выявление и оценка соответствующей 
силы мотивов, влияющих на приобретение конкретных товаров. Отмечено, что на поведение потребителей 
могут влиять одновременно несколько факторов, может изменяться и структура мотивации. 

Представлена характеристика теорий мотивации поведения потребителей основаны на анализе 
факторов, влияющих на поведение потребителей, описана структура потребностей и их содержание. В этих 
теориях делается попытка дать ответ на вопрос о том, что внутри человека побуждает его к 
деятельности, поскольку основная задача маркетинга - завоевать доверие потребителя. Проанализировано 
поведение всех покупателей потребительского рынка. Отмечено, что успех деятельности фирмы, 
работающей на потребительском рынке, зависит от того, насколько удачно и надежно она найдет свой круг 
покупателей, свой сегмент рынка, учтет психологические особенности процесса мотивации. Выявлено, что 
важную роль в процессе мотивации играют привычки, навыки, представления, вкусы потребителей. Они 
возникают на основе удовлетворения конкретной потребности при условии многократного прохождения через 
этап мотивации. Рассмотрено, что маркетинговая деятельность, используя влияние рекламы, направлена на 
человека; отмечено, что важным в этой деятельности является учет психологических особенностей 
личности. 
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SUMMARY 

 
PSYCHOLOGICAL PECULIARITIES OF CONSUMERS’ MOTIVATIVE PROCESS IN MARKETING 

The article highlights the results of study consideration of consumer motivation from the standpoint of native 
and foreign psychological science. The problem of psychological influences in marketing activity as a branch of 
scientific knowledge is extremely relevant in our time. Using the methods of theoretical analysis, comparison, 
generalization, the concept of influence on consumer motivation has been considered. It is noted that important 
consumer motives are laid down in the subconscious and that the buyer may not always justify one or another choice. It 
is highlighted that consumer habits are based on numerous factors: social, cultural, and climatic. The description of the 
motives used in advertising messages has been presented. The basic motives of purchase of goods by the buyers have 
been analyzed as well as the fact that an important part of the process of studying the behavior of consumers is the 
identification and evaluation of the appropriate force of motives influencing the purchase of specific goods. It is noted 
that the behavior of consumers can be influenced simultaneously by several factors, and the structure of motivation may 
change. 

Presented description of consumer behavior motivation theories has been based on the analysis of factors that 
influence the behavior of consumers, describes the structure of needs and their content. In these theories, an attempt is 
being made to answer the question of what inwardly induces him into activity, since the main task of marketing is to 
gain consumer confidence. The behaviour of all consumer market has been analysed. It has been noted that the success 
of the firm operating on the consumer market depends on how successful and reliable it will find its range of buyers, its 
market segment, will take into account the psychological characteristics of the process of motivation. It has been found 
out that the habit, skills, representation, tastes of consumers play an important role in the process of motivation. They 
arise on the basis of satisfying a specific need, provided that multiple passage through the stage of motivation. It has 
been considered that marketing activity using the influence of advertising aimed at a person; it has been noted that the 
importance of this activity is to take into account the psychological characteristics of individuals. 

Key words: marketing, marketing activity, marketer, consumer, motive, motivation, consumer needs, consumer 
motivation, consumer motives, consciousness. 
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СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНЕ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТЕРМІНІВ У ХУДОЖНІЙ 
ЛІТЕРАТУРІ (НА МАТЕРІАЛІ ТВОРУ ДЖ.К.РОЛІНГ) 

 

ГАРАПКО В.І., ЦУБЕРА Н.П. 
Мукачівський державний університет 

 

Науково-технічний термін як елемент спеціальної лексики відзначається однозначністю в межах 
визначеного термінологічного поля, відсутністю синонімії та антонімії, емоційної маркованості, але, будучи 
одночасно й одиницею динамічного словника мови в цілому, часто може втрачати ознаки своєї «ідеальності»: 
виходити за межі фахової мови та вступати у різноманітні відношення з іншими лексемами.  

Метою статті є проаналізувати особливості творення та функціонування термінів у художньому 
творі ДЖ.К.Ролінг «Гаррі Поттер та смертельні реліквії». 

Виявлено, що за кількістю компонентів у досліджуваному творі можна виділити дво-, три-, чотири-, 
та багаточленні терміни-словосполучення. Зокрема, двочленні терміни-словосполучення за значенням 
компонентів диференціюються на дві групи:1) складені терміни, обидва компоненти яких мають 
термінологічний характер;2) складені терміни, компонентами яких виступають загальновживані слова, що 
перейшли до розряду термінів. 

У художньому стилі терміни використовуються в прямому та в переносному значенні. Термінологізація 
в художньому тексті проявляється за умови модифікації семантичних компонентів загальновживаної лексики 
у комунікації за допомогою метафори. При проникненні в художнє мовлення термін зберігає зв’язок своєї 
семантики з притаманним йому в професійній підсистемі поняттям. Повна детермінологізація 
характеризується модифікацією семантичних компонентів термінів у художньому тексті. 

Використання науково-технічних термінів у художній літературі зумовлене тим завданням, яке 
ставить той чи інший автор, його естетичним смаком і майстерністю. У тексті твору терміни виконують 
певні стилістичні функції: вони служать для яскравої передачі думки, для створення оригінального 
художнього образу. 
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В останні десятиліття у лінгвістів різко зріс інтерес до проблеми функціонування термінологічної 
лексики у мові художнього твору, що пояснюється зростаючим потоком наукової й технічної інформації у 
літературних творах.  

Отже, у художньому творі використовуються терміни, що дають загальне уявлення про факти 
громадської, виробничої, наукової та іншої діяльності, яка описується митцем. Ці терміни не є результатом 
логічних доказів, що слідують один за одним. Вони виступають лише в якості характеристики явища і 
служать одним із засобів створення необхідного колориту. 

Ключові слова: термін, структурні типи термінів,  термінологізація, функціонування термінів. 
 

У лінгвістиці проблемі стилістичного функціонування термінології у художній 
літературі присвячено багато досліджень загальнотеоретичного і більш детального 
характеру, у яких представлені різні аспекти проблеми.  

Серед публікацій загальнотеоретичного характеру, присвячених даній проблемі, треба 
назвати роботи І. К. Білодіда, В.Л.Карпової, М. М. Кожиної, М. М. Пилинського та ін. Деякі 
інші аспекти досліджуваної проблеми висвітлені в роботах С. Я. Єрмоленко, Л. Є. Пустовіт, 
Р.М. Русанівського та ін.  

Об'єкти та методи дослідження. Художній стиль мови відрізняється образністю та 
виразністю, поетичністю, естетикою мовлення й завдяки своїм особливим експресивно-
естетичним якостям помітно виділяється серед інших стилів літературної мови. За складом 
мовних засобів художній стиль поєднує в собі риси всіх інших стилів мови та мовлення. 
Художній текст насичений не лише емоційно-експресивною лексикою та образними 
елементами, а й містить слова вузького стилістичного призначення, що використовуються зі 
стилістичною метою: історизми, архаїзми, діалектизми, просторічні елементи, серед яких 
особливе місце посідають терміни[1;3]. 

У художніх текстах термін, що характеризується стислістю, однозначністю та 
емоційною нейтральністю, втрачає свої специфічні ознаки, набуваючи додаткових, а то й 
зовсім інших, смислових значень - він виступає елементом образної системи мови. У новому 
стильовому контексті неемоційний термін може розвивати емоційно-експресивні відтінки та 
конотації. 

У мові фантастики вживання термінів є досить розповсюдженим явищем[2]. 
Сьогодні дедалі частіше навіть і в дитячих творах можна побачити вживання термінів.   
Яскравим прикладом є твір Дж. Роулінг «Гаррі Поттер та смертельні реліквії» 

(англ. «Harry Potter and the Deathly Hallows»),  що був опублікований  21 липня 2007 року 
видавництвом «Блумсбері Паблішинґ»  у  Лондоні.  

Постановка завдання. Метою статті є проаналізувати особливості творення та 
функціонування термінів у художньому творі ДЖ.К.Ролінг «Гаррі Поттер та смертельні 
реліквії». 

Результати та їх обговорення. Усі терміни у цьому творі можна поділити на такі 
категорії: 

- терміни, що поозначають людей у світі магії; 
- терміни, які значають назви магічних істот; 
- спортивні терміни; 
- терміни, які позначають магічні предмети. 
Структурно терміни у романі Дж.К.Ролінг «Гаррі Поттер та смертельні реліквії» 

поділяються на дво-, три- та чотири компонентні. У таблиці 1 нами зроблено структурний 
аналіз деяких часто вживаних термінів з роману  Дж.К.Ролінг. 
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Таблиця 1.  
Структурний поділ термінів за кількістю компонентів ( на матеріалі роману Дж.К.Ролінг 

«Гаррі Поттер та смертельні реліквії») 
Дво-компонентні 
 високопродуктивні 
конструкції у досліджуваній 
термінології. 

Три-компонентні. 
Термінологічність 
словосполук досягається 
шляхом уточнення чи 
конкретизації значення, 
вираженого 
стрижневим іменником. 

Чотири-компетнентні. 
Термінологічність словосполук досягається 
шляхом уточнення чи конкретизації значення, 
вираженого 
стрижневим іменником. 

Іменник+прислівник: 
Transfiguration Today, Muggle-
maiming,  

іменник Н.(в.) + 
прикметник + іменник 
(Р.в.)  Albus Dambledore’s 
will, a Muggle-born wizard 
or witch, potion-making 
kit, Blast-Ended Skrewt,  

іменник (Н.в.)+ іменник 
+ прикметник + іменник 
(Р.в.) Practical Defensive 
Magic and Its Use Against the Dark Arts 

Прикметник+іменник: 
half-blood, Dark artifacts, 
Muggle 
clothing, Invisibility Cloak, the 
Daily Prophet,  The Practical 
Potioneer, Egyptian alchemists, 
merpeople rights 

  іменник 
(Н.в.) + прийменник + 
іменник:  
The dwindling of the 
purebloods,  
Challenges 
in Charming  

 Займенник + модальне дієслово+ частка+ 
інфінітив:  
He-Who-Must–Not-Be-Named. 

Іменник+іменник: 
Mudblood, the Auror Office, 
Potter Apparates,  the Floo 
Network, the Death Eaters, the 
Marauder’s Map,  anti-Muggle 
tendency,  a Muggle-hater,а 
dragon pox, Lake windermere, 
hippogriff  

іменник  + іменник 
 + іменник:  
half-moon spectacles 

Дієслово + прикметник + іменник + прийменник:  
to take the then traditional tour of the world, 
 to keep hushed up. 

Фразове дієслово+ іменник: to 
move in the open, worn-out 
Sneakoscope 

  

Детальний аналіз термінологічних одиниць твору показує, що Дж. К. Ролінг вживає 
також і юридичну термінологічну лексику. Наприклад, термін «заповіт» англ. «will» означає 
юридичний документ, що містить інструкції щодо того, що повинно бути зроблено з 
грошима і майном після смерті людини - legal document containing instructions as to what 
should be done with one's money and property after one's death. Цей термін зустрічається у назві 
сьомого розділу «Заповіт Альбуса Дамблдора», англ. «The Will of Albus Dambledore» [7, c.99], 
а також в уривку, коли  Руфус Скімджермен повідомляє про мету свого приїзду: «Я тут, як 
ви, я впевнений, знаєте,  приводу заповіту Албуса Дамблдора», англ. «I am here, as I’m sure 
you know, because of Albus Dumbeldore’s will».  [7, c.108]. 

До категорії термінів, що означають людей у світі магії, відносять такі терміни як: магл, 
бруднокровці, напівкровк, чистокровний чарівник, скиб, анімаг. 

Розглянемо детальніше один з найцікавіших авторських термінів - термін «магл». У 
2003 році у словник Oxford English Dictionary  було додане слово «магл», англ. «a muggle» , 
яке означало «невміла  людина, якій не вистачає майстерності» ( a person who is not 
conversant with a particular activity or skill) [8, c.94]. 

Дж. К. Роулинг стверджувала, що придумала слово «магл» на основі англійского 
слова «mug» (маг) , яке означало «людина, яку можна легко обдурити»  (man, who are easily 
deceived by other people). Вона додала  до цього слова –гл (gle) для того, щоб зробити його 
менш образливим [6]. 



Науковий вісник Мукачівського державного університету 
Гуманітарні і суспільні науки 

 

Журнал наукових праць №23(18)’2017 

 

60 

Термін  «магл», позначає людину, яка не володіє магічними здібностями, причому він 
також означає, що і батьки не володіють ними. Офіційна назва всіх маглів — немагічне 
населення. Маглами є більшість людей, близько 90%, і  більшість із них не підозрюють про 
існування чарівників і чарівного світу[4, c.5]. 

У тексті термін зустрічається неодноразово, наприклад «Викладачка Бербидж 
розповідала дітям чаклунів і відьом про маглів… про те, що вони не дуже й відрізняються 
від нас…»[4, c.19], англ. «Professor Burbage taught the children of witсhes and wizards all about 
muggles… how they are not so different from us…»[7, c.15]. 

Серед термінів, які авторка  уживає в романі, трапляються загальновживані слова, що, 
крім своїх основних значень, набувають специфічних значень для певної галузі науки та 
магії (response - реакція, composition - конструкція); загальнотехнічні терміни, які 
використовуються в різних галузях науки й техніки, при цьому втручаючись у магічний світ 
Гаррі Поттера (radio controls - радіоуправління, energy converter - перетворювач енергії) та 
спеціальні терміни, які вживаються лише в певній галузі науки чи магічних знань (wand – 
чарівна паличка, Polyjuice Potion – багатопільна настойка). 

У художніх текстах з ними часто відбувається процес детермінологізації, тобто терміни 
втрачають своє термінологічне значення, переходячи до розряду загальновживаної лексики, 
наприклад: absorbed - зачарована, drill into - переконатися. Найчастіше процес 
детермінологізації відбувається під час контекстуальної заміни, що зумовлено 
стилістичними особливостями художніх текстів. 

Висновки. Отже, за кількістю компонентів у досліджуваній термінології можна 
виділити дво-, три-, чотири-, та багаточленні терміни-словосполучення. Двочленні терміни-
словосполучення за значенням компонентів диференціюються на дві групи:1) складені 
терміни, обидва компоненти яких мають термінологічний характер;2) складені терміни, 
компонентами яких виступають загальновживані слова, що перейшли до розряду термінів. 
Вживання терміну в художньому тексті свідчить про його функціональну рівність по 
відношенню до інших слів загальної мови, а також про те, що він у загальномовному 
вживанні поступово стає звичним засобом образного мислення, що лежить в основі 
художнього стилю. Термінологічна лексика, яка є ознакою переважно наукового стилю, 
проникає також і в художній, утрачаючи свої специфічні ознаки та набуваючи додаткових. У 
новому стильовому контексті неемоційний термін може розвивати емоційно-експресивні 
відтінки й конотації. Термінологічні слова використовують для яскравої передачі думки, для 
створення оригінального художнього образу. Результатом вживання термінологічних 
одиниць у деяких випадках може стати детермінологізація значення слова. 
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АННОТАЦИЯ 

 
СТУКТУРНО-СЕМАНТИЧЕСКОЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ТЕРМИНОВ В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 

ЛИТЕРАТУРЕ (НА МАТЕРИАЛЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДЖ.К.РОЛИНГ) 
Научно-технический термин как элемент специальной лексики отмечается однозначностью в пределах 

определенного терминологического поля, отсутствием синонимии и антонимии, эмоциональной 
маркованости, но, будучи одновременно и единицей динамического словаря языка в целом, часто может 
терять признаки своей «идеальности»: выходить за пределы профессионального языка и вступать в 
различные отношения с другими лексемами. 

Целью статьи является проанализировать особенности создания и функционирования терминов в 
художественном произведении Дж.К.Ролинг «Гарри Поттер и дары смерти». 

Выявлено, что по количеству компонентов в исследуемом произведении можно выделить двух-, трех-, 
четырех-, и многочленные термины-словосочетания. В частности, двучленные термины-словосочетания по 
значению компонентов дифференцируются на две группы: 1) составлены сроки, оба компонента которых 
имеют терминологический характер, 2) составлены сроки, компонентами которых выступают 
общеупотребительные слова, перешедшие в разряд терминов. 

В художественном стиле термины используются в прямом и в переносном смысле. Терминологизация в 
художественном тексте проявляется при модификации семантических компонентов общеупотребительной 
лексики в коммуникации с помощью метафоры. При проникновении в художественное вещание термин 
сохраняет связь своей семантики с присущим ему в профессиональной подсистеме понятием. Полная 
детерминологизация характеризуется модификацией семантических компонентов терминов в 
художественном тексте. 

Использование научно-технических терминов в художественной литературе обусловлено теми 
задачами, которые ставит тот или иной автор, его эстетическим вкусом и мастерством. В тексте 
произведения термины выполняют определенные стилистические функции: они служат для яркой передачи 
мысли, для создания оригинального художественного образа. 

В последние десятилетия у лингвистов резко возрос интерес к проблеме функционирования 
терминологической лексики в языке художественного произведения, что объясняется растущим потоком 
научной и технической информации в литературных произведениях. 

 Итак, в художественном произведении используются термины, которые дают общее представление о 
фактах общественной, производственной, научной и другой деятельности, описанной художником. Эти 
термины не являются результатом логических доказательств, следующих друг за другом. Они выступают 
лишь в качестве характеристики явления и служат одним из средств создания необходимого колорита. 

Ключевые слова: термин, структурные типы терминов, терминологизация, функционирование 
терминов. 
 

SUMMARY 
 

THE CONSTRUCTIVE AND SEMANTIC FUNCTIONING OF TERMS IN FICTION (BASED ON THE 
WORK OF J.K. ROLING) 

The scientific and technical term as an element of a special vocabulary is marked by uniqueness within a certain 
terminological field, the absence of synonymy and antonymy, emotional marking, but being simultaneously a unit of the 
dynamic vocabulary of the language as a whole can often lose the signs of its "ideality": to go beyond the limits of the 
professional language and engage in various relationships with other tokens. 

The purpose of the article is to analyze the peculiarities of the creation and functioning of terms in the work of 
J.K. Roling "Harry Potter and the Gifts of Death". 

It is revealed that by the number of components in the product under investigation two-, three-, four-, and 
polynomial terms-phrases can be identified. In particular, the two-word terms-phrases on the value of the components 
are differentiated into two groups: 1) the terms are drawn up, both components of which have a terminological 
character; 2) the terms are compiled, the components of which are commonly used words that have become a category 
of terms. 

In the artistic style, the terms are used in a straightforward and figurative sense. Terminologization in the 
artistic text is manifested in the modification of the semantic components of the common vocabulary in communication 
by means of a metaphor. In the period of penetration into the artistic broadcast, it maintains the connection of its 
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semantics with the notion inherent in it in the professional subsystem. Complete determinism is characterized by 
modification of the semantic components of the terms in the artistic text. 

The use of scientific and technical terms in fiction is due to the tasks posed by one or another author, his 
aesthetic taste and skill. In the text of the work the dates are certain stylistic functions: they serve for the bright transfer 
of thought, to create the original artistic image. 

In recent decades, interest in the problem of the functioning of the terminological vocabulary in the language of 
the work of art has sharply increased in linguists, which is attributable to the growing flow of scientific and technical 
information in literary works. 

So, in the work of art, the terms are used, they give a general idea of the facts of social, industrial, scientific and 
other activities, which is described by the artist. These terms are not the result of logical evidence that follows one 
another. They act only as a characteristic of the phenomenon and serve as one of the means of creating the necessary 
color. 

Key words: term, structural types of terms, terminology, operation of terms. 
 
 

УДК 811.111:81’373.7 
 

ФРАЗЕОЛОГІЗМИ В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ 
 

ГАРАПКО В.І., ЗУБРИЦЬКА О.І 
Мукачівський державний університет 

 
Англійська мова має тисячорічну історію. За цей час в ній накопичилась велика кількість висловів, які 

люди вважають вдалими та влучними. Так і виникла фразеологія – сукупність стійких висловів, які мають 
самостійне значення. 

Фразеологія була та завжди залишається об’єктом дослідження лінгвістики, оскільки ця галузь є 
джерелом вивчення не тільки мови народу, але й культури. Не дивлячись на значну кількість робіт з 
фразеологія, ця тема залишається актуальною і на сьогодні. Кожна мова має фрази та вирази, які не мають 
точного перекладу, навіть якщо всі слова відомі і граматично зрозумілі. Що стосується перекладу 
фразеологізмів, то їм приділено чимало уваги в теоретичних роботах. Пов'язані з цим проблеми розглядаються 
по-різному, рекомендуються різні методи перекладу, зустрічаються неспіввідношеність думки. Бувають 
моменти, коли за наявності рівноцінної фразеологічної відповідності доводиться шукати інші шляхи 
перекладу, так як цей еквівалент не підходить для даного контексту. Перекладаючи слово в слово 
фразеологізм може призвести до неочікуваної реакції. Важкість перекладу англійських фразеологізмів не є 
рідкістю. Беручи до уваги всі особливості цієї чи іншої мови, виникають складності у перекладі, які 
стосуються культури мов. Ідіоми або фразеологізми – це саме ті конструкції, які доповнюють та 
прикрашають будь-яку мову, роблять її яскравою і неповторною, а головне –  незрозумілою для іноземців, які 
намагаються її вивчити. Ідіоми – головний біль перекладачів, які не упускають можливості повеселити носіїв 
мови дослівним перекладом кожного слова. 

Таким чином, вибір того чи іншого виду перекладу залежить від особливостей фразеологічних одиниць, 
які перекладач повинен розпізнати і зуміти передати їх значення, яскравість і виразність. Так як фразеологічні 
одиниці широко використовуються в літературі всіх стилів, грамотний перекладач не повинен допускати 
неточностей у перекладі того чи іншого фразеологізму. Без знання фразеології неможливо оцінити яскравість 
і виразність мови, зрозуміти жарт, гру слів, а іноді просто і сенс всього висловлювання. 

Ключові слова: фразеологізм, ідіоми, фразеологічні еквіваленти, порівняння, калькування. 

 
Вивчення англійської мови широко розповсюджено в нашій країні. Добре володіння 

мовою, в тому числі англійською, неможливе без знання її фразеології. Знання фразеології 
надзвичайно полегшує читання як публіцистичної, так і художньої літератури. Розумне 
використання фразеологізмів робить мову більш багатою і яскравою. 

Завдяки працям А.Д. Швейцера, Л.С. Бархударова і В.Н.Комісарова теорія перекладу 
отримала інтенсивний розвиток. Що стосується перекладу фразеологізмів, то їм приділено 
чимало уваги в теоретичних роботах. Пов'язані з цим проблеми розглядаються по-різному, 
рекомендуються різні методи перекладу, виявляється неспіввідношеність думки. Бувають 
моменти, коли за наявності рівноцінної фразеологічної відповідності доводиться шукати 
інші шляхи перекладу, так як цей еквівалент не підходить для даного контексту.  
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Постановка завдання. Переклад фразеологізмів є актуальною темою сьогодення. 
Таким чином, з цього випливає актуальність нашого дослідження. Мета статті полягає в 
тому,щоб проаналізувати та розглянути різні види перекладу фразеологічних одиниць. Для 
досягнення мети необхідно вирішити наступні завдання: 

- визначити значення фразеологізмів та ідіом; 
- розглянути фразеологічні еквіваленти перекладу; 
- проаналізувати особливості та види перекладу фразеологізмів.  
Результати та їх обговорення. Кожна мова має фрази та вирази, які не мають точного 

перекладу, навіть якщо всі слова відомі і граматично зрозумілі. Перекладаючи слово в слово 
фразеологізм може призвести до неочікуваної реакції. Важкість перекладу англійських 
фразеологізмів не є рідкістю. Беручи до уваги всі особливості цієї чи іншої мови, виникають 
складності у перекладі, які стосуються культури мов. Наприклад англійське значення 
фразеологізму «the pot calls the kettle black» є відомим та зрозумілим для англійців, але для 
українців цей вираз є дещо новим та дивним. Дуже важливо знайти український еквівалент, 
який зробить цей фразеологізм зрозумілим для людей. Згідно цієї фрази, українським 
варіантом перекладу може бути «хто б казав». 

Наприклад: англійський фразеологізм «not room to swing a cat» в дослівному перекладі 
на українську мову виглядає так: «немає місця, щоб розмахуватись кішкою», але в 
літературі, має значення «яблуку ніде впасти». Також, вираз «to carry coals to Newcastle» 
дослівно на українську означає – «возити вугілля до Ньюкаслу», але загальноприйнятий 
еквівалент такого фразеологізму – «ходити в монастир зі своїм уставом».   

Для досягнення максимальної адекватності при перекладі фразеологізмів з англійської 
мови на російську чи українську перекладач повинен вміти скористатися різними «видами 
перекладу» [2, c.80]: 

- еквівалент, тобто наявний в українській та російській мовах адекватний 
фразеологічний зворот, що співпадає з англійським зворотом за змістом, і за образної основи, 
наприклад: «as cold as ice» - холодний як лід, «Augean stable(s)» - авгієві стайні, «the salt of 
the earth» - сіль землі, «swallow the pill» - проковтнути (гірку) пілюлю; 

- аналог, тобто такий стійкий оборот, який за значенням адекватний англійській, але по 
образній основі відрізняється від неї повністю або частково. Наприклад: «a drop in the 
bucket» - крапля в морі, «a fly in the ointment» - ложка дьогтю в бочці меду, «it is raining cats 
and dogs» - ллє як з відра; 

- описовий переклад, тобто переклад шляхом передачі змісту англійського звороту 
вільним словосполученням. Описовий переклад застосовується тоді, коли в мові відсутні 
еквіваленти та аналоги, наприклад: «to rob Peter to pay Paul» - віддати одні борги зробивши 
нові (взяти в одного, щоб віддати іншому), «to burn the candle on both ends» - працювати з 
раннього ранку і до пізнього вечора; 

-  антонімічний переклад, тобто передача негативного значення за допомогою 
стверджувальної конструкції або навпаки, наприклад: «to keep one's head» - не втрачати 
голови, «to keep one's head above water»[8] - не влазити в борги, «to keep one's pecker up» - не 
падати духом; 

- калькування. Метод калькування застосовується в тих випадках, коли перекладач хоче 
виділити образну основу фразеологізму, або коли англійський оборот не може бути 
переведений за допомогою інших видів перекладу, наприклад: «the moon is not seen when the 
sun shines» (прислів'я)- коли світить сонце, місяця не видно; 

- комбінований переклад. У тих випадках, коли український або російський аналог не 
повністю передає значення англійського фразеологізму або ж має інший специфічний 
колорит місця й часу, то дається калькований переклад, а потім йде описовий переклад і 
російський аналог для порівняння, наприклад: «to carry coals to Newcastle»[8] - «возити 
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вугілля в Ньюкасл», тобто возити що-небудь туди, де цього і так достатньо ( рос. ехать в 
Тулу со своїм самоваром). 

Допускаючи повне або часткове калькування в окремих випадках, перекладач виключає 
всяку можливість використання буквалізму, тобто невиправданих дослівних перекладів, що 
спотворюють сенс англійських фразеологізмів або не відповідають нормам сучасної мови [4, 
с. 67]. 

Таким чином, вибір того чи іншого виду перекладу залежить від особливостей 
фразеологічних одиниць, які перекладач повинен розпізнати і зуміти передати їх значення, 
яскравість і виразність. Так як фразеологічні одиниці широко використовуються в літературі 
всіх стилів, грамотний перекладач не повинен допускати неточностей у перекладі того чи 
іншого фразеологізму. Без знання фразеології неможливо оцінити яскравість і виразність 
мови, зрозуміти жарт, гру слів, а іноді просто і сенс всього висловлювання. 

Фразеологічні еквіваленти можуть бути двох типів: 
1. Постійний, рівнозначний відповідник, який є єдино можливим перекладом і не 

залежить від контексту. Цей вид перекладу названий Я.І.Рецкером "еквівалентним" у статті, 
це вперше було поставлено питання про закономірні відповідності при перекладі на рідну 
мову . Оскільки всяка рівнозначна відповідність є еквівалентом, то зазначений вид перекладу 
доцільно назвати моноеквівалентом. Відповідності ці можуть виникати як результат 
дослівного перекладу англійських фразеологічних одиниць, наприклад: 

«tіmе іs mоnеy» - «час – гроші», 
«tо dаnсе tо sоmеbоdy's tunе» - «танцювати під чиюсь дудку», 
«custom is a second nature» – «звичка – друга натура» 
«never put off till tomorrow what you can do today» – «ніколи не відкладай на завтра те, 

що можна зробити сьогодні» 
«easy come, easy go» – «легко прийшло, легко пішло» 
2. З іншого боку, можлива наявність в українській мові двох і більше еквівалентів 

англійської фразеологічної одиниці, з яких для перекладу даного тексту вибирають кращий 
або будь-який в тому випадку, якщо вони обидва або всі рівноцінні. Такі еквіваленти 
називаються вибірковими . 

Наприклад: українське: «рукою подати»: 
1. просторове значення – «близько»; 
2. часове значення – «близько» (До кінця року рукою подати); 
3. значення місця – «зараз же». 
При виборі враховуються всі показники вихідної фразеологічної одиниці, а також її 

стиль і колорит. Іноді саме стилістична невідповідність або наявність колориту не допускає в 
переклад здавалося б саму відповідну одиницю. Один з яскравих прикладів різностильних 
синонімів - фразеологізми «вмирання»: піти у інший, у кращий світ, випустити дух, заснути 
вічним сном до грубо просторічних дати дуба, віддати кінці [1]. 

Число багатьох відповідностей нечисленне, до цієї групи належать фразеологічні 
одиниці інтернаціонального характеру, засновані на міфологічних переказах, біблійних 
легендах та історичних фактах. 

Наприклад англійське: 
«Аugеаns tаblеs» - «Авгієві стайні». 
«Pyrrhіс vісtоry» - «Піррова перемога». 
«Асhіllеs 'hееls» - «Ахіллесова п'ята». 
«Thе аpplе оf dіsсоrd» - «яблуко розбрату». 
«Thе sаlt оf thе еаrth» - «сіль землі».  
З фразеологізмів інших типів А.В.Кунин зазначає: порівняння: 
«аs bоld (brаvе) аs а lіоn» - «лагідний (хоробрий) як лев»; 
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«аs frее аs а bіrd» - «вільний як птах»; 
«аs сunnіng аs а fоx» - «хитрий як лисиця»; 
«аs busyаs а bее» - «працьовитий як бджілка»; 
Часткові еквіваленти - це не означає якоїсь неповноти в передачі значення, а лише 

містить лексичні, граматичні або лексико-граматичні розбіжності при наявності однакового 
значення однієї і тієї ж стилістичної спрямованості. Тому частковий еквівалент за ступенем 
адекватності перекладу слід вважати рівноцінним повного еквіваленту [3, c. 183]. 

Часткові еквіваленти в свою чергу поділяються на такі групи: частковий лексичний 
еквівалент. А.В.Кунин, В.Н.Комісаров, підрозділяють їх на дві підгрупи: українські 
еквіваленти англійських фразеологізмів, що збігаються за значенням, стилістичної 
спрямованості та близькі за образністю, але розходяться лексичним складом. Прикладом 
можуть служити наступні: 

«lіght аs а fеаthеr» - «легкий як пір'їнка». 
«put by fоrrаіny dаy» - «відкласти на чорний день». 
«а dоg іn thе mаngеr» - «собака на сіні». 
«lіkе а tіrеd buttеrfly» - «як сонна муха». 
«аs flіеs tо sugаr» - «як мухи на мед». 
Українські еквіваленти англійських фразеологічних одиниць, що збігаються з ними за 

значенням, за стилістичною спрямованістю, але різні за образністю. Це явище В.Н.Комісаров 
називає аналогом. Прикладом можуть служити наступні [4,c. 119]: 

«tо bе bоrn wіth а sіlvеr spооn іn оnе's mоuth» - «народитися в сорочці»; 
«whеn pіgs fly» - «як рак на горі свисне», «після дощику в четвер»; 
«hе thаt slееps wіth dоgs must rіsе up wіth flеаs» - «з ким поведешся, від того й 

наберешся»; 
«put thе саt nеаr thе gоld fіsh bоwl» - «пусти козла в город»; 
«аll іs fіsh thаt соmе tо hіs nеt» - «доброму злодію все впору»; 
«thе dоg thаt fаtсhеs wіll саrry» - «той, хто розпускає плітки з вами, буде пліткувати про 

вас»; 
«wе dоn't kіll а pіg еvеry dаy» - «не все коту масляна». 
Частковий граматичний еквівалент. До цієї групи відносяться українські еквіваленти 

англійських фразеологізмів, що збігаються з ними за значенням, за стилістичним 
забарвленням та образністю, але відрізняються числом, в якому стоїть іменник, або порядком 
слів: 

Розбіжність в числі: 
"fіsh іn trоublеd wаtеrs" - "ловити рибу в каламутній воді"; 
"plаy іn sоmеbоdy's hаnds" - "грати на руку"; 
"саtсh оld bіrds wіth сhаff" - "провести старого горобця на полові". 
Розбіжність в порядку слів: 
"аll іs wеll thаt еnds wеll" - "все добре, що добре закінчується"; 
"а hungry fоx drеаms аbоut сhісkеn" - "голодній лисиці все кури сняться"; 
"strіkе whіlе thеіr оn іs hоt" - "куй залізо, поки гаряче". 
Калькування або дослівний переклад фразеологізмів при наявності повного або 

часткового еквівалента. 
Наприклад: 
"thе lіоn's shаrе" - "левова частка"; 
"lоvе mе – lоvе my dоg" - "любиш мене - люби й мою собачку"; 
"сrаwl аlоng lіkе а turtlе" - "повзти як черепаха" [8]. 
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Калькування принципово відрізняється від буквалізму тим, що калькування - 
виправданий дослівний переклад, буквалізм же - дослівний переклад, що спотворює сенс 
перекладного висловлювання. Наприклад: 

"іn а bееlіnе" - "навпростець"; 
"dоg my саts"! - "Чорт візьми!"; 
"sееt hе еlеphаnt" - "придбати життєвий досвід"; 
"tо еаt сrоw" - "визнавати свої помилки"; 
"tо hаvе buttеrflіеs іn оnе's stоmасh" - "нервувати від страху". 
Привертає увагу також один з видів описового перекладу, в якому повністю або 

частково передається образність українського прислів'я чи приказки, наприклад:  
"за що купив, за те й продаю" - "І sеll my gооd sаt thе prісе І'vе pаіd fоr thеm". 
Багато описові перекази є римованими, наприклад: 
"Дурням закон не писаний" - "fооl sаrе fооls, thеy оbsеrvе nо rulеs"; 
"В гостях добре, а вдома краще" - "Еаst оr Wеst, hоmе іs bеst"; 
"Знає кішка, чиє м'ясо з'їла" - "wеll knоws thе kіttеn, whоsе mеаt іs еаtеn".  
Також описовий переклад застосуємо при поясненні сенсу фразеологічних одиниць за 

допомогою вільного поєднання слів, наприклад: 
Відповідності однакові й переносний сенс передається в перекладацьку мову за 

допомогою іншого образу при збереженні всіх інших компонентів семантики фразеологізму 
частково - лексичний еквівалент (по термінології А.В.Кунин) [6].  

Наприклад: 
"tо turn баск thесlосk" - " повернути назад колесо історії"; 
"thе blасk shееp" - "паршива вівця"; 
"tо flоg а dеаdhоrsе" - "тягнути кота за хвіст"; 
"tо gеt up оn thе wrоng sіdе оf thе bеd" - "встати не з тієї ноги"; 
"аs flіеs tо sugаr" - "як мухи на мед".  
Висновки. Фразеологія - надзвичайно складне явище, вивчення якого потребує свого 

методу дослідження, а також використання даних інших наук - лексикології, граматики, 
стилістики, фонетики, історії мови, історії, філософії, логіки та країнознавства [5, c.12]. 
Тому, при перекладі фразеологізмів та ідіом рідною мовою, потрібно підбирати вислови та 
мовні кліше, які відповідають саме менталітету та культурі мови перекладу. 

У будь-якому випадку під час роботи із фразеологічними одиницями у вихідному 
тексті перекладач, окрім власної пам’яті, може покладатися на цілий ряд тлумачних 
фразеологічних словників. 

Отже, існують такі способи перекладу фразеологічних одиниць – переклад 
фразеологічним еквівалентом, фразеологічним аналогом, описовим перекладом, 
контекстуальними замінами та калькуванням, але найкращим способом перекладу образної 
фразеології, без сумніву, є використання відповідного фразеологізму в рідній мові. 
Застосування цього способу перекладу забезпечує не тільки передачу змісту, але й 
відтворення образності та експресивності англійського виразу. 
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АННОТАЦИЯ 

 
ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

Английский язык имеет тысячелетнюю историю. За это время в нем накопилось большое количество 
выражений, которые люди считают удачными и точными. Так и возникла фразеология − совокупность 
устойчивых выражений, имеющих самостоятельное значение. 

Фразеология была и всегда остается объектом исследования лингвистики, поскольку эта отрасль 
является источником изучения не только языка народа, но и его культуры. Несмотря на значительное 
количество работ по фразеологии, эта тема остается актуальной и сегодня. Каждый язык имеет фразы и 
выражения, которые не переводятся дословно, даже если все слова известны и грамматически понятны. Что 
касается перевода фразеологизмов, то им уделено немало внимания в теоретических работах. Связанные с 
этим проблемы рассматриваются по-разному: рекомендуются различные методы перевода, встречается 
несовпадение мысли. Бывают моменты, когда при наличии равноценном фразеологическом соответствии, 
приходится искать другие пути перевода, так как этот эквивалент не подходит для данного контекста. 
Переводя слово в слово, фразеологизм может привести к неожиданной реакции. Тяжесть перевода английских 
фразеологизмов не являются редкостью. Принимая во внимание все особенности того или иного языка, 
возникают сложности в переводе, касающиеся культуры языков. Идиомы или фразеологизмы − это именно те 
конструкции, которые дополняют и украшают любой язык, делают его ярким и неповторимым, но главное − 
непонятным для иностранцев, которые пытаются ее изучить. Идиомы − головная боль переводчиков, 
которые не упускают возможности порадовать носителей языка дословным переводом каждого слова. 

Таким образом, выбор того или иного вида перевода зависит от особенностей фразеологических единиц, 
где переводчик должен распознать и суметь передать их значения, яркость и выразительность. Так как 
фразеологические единицы широко используются в литературе всех стилей, грамотный переводчик не должен 
допускать неточностей в переводе того или иного фразеологизма. Без знания фразеологии невозможно 
оценить яркость и выразительность языка, понять шутку, игру слов, а иногда просто и смысл всего 
высказывания. 

Ключевые слова: фразеологизм, идиомы, фразеологические эквиваленты, сравнение, калькирование. 
 

SUMMARY 
 

PHRASEOLOGY IN ENGLISH 
 English has a thousand year history. During this time, it has accumulated a large number of expressions that 

people find successful and relevant. So the phraseology emerged - a set of stable expressions that have an independent 
meaning. 

The phraseology was and always remains the object of studying linguistics, because this branch is the source 
of learning not only the language of the people, but also culture. Despite a large number of works on phraseology, this 
topic remains relevant today. Each language has phrases and expressions that do not have an exact translation, even if 
all the words are well-known and grammatically understandable. As for the translation of phraseologisms, they are 
given a lot of attention in theoretical works. Related problems are dealt with differently, different translation methods 
are recommended, mismatching thoughts occur. There are times when, in the presence of equivalent phraseological 
correspondence, it is necessary to look for other ways of translation, since this equivalent is not suitable for this 
context. Translating a word into a word phraseology can lead to an unexpected reaction. The difficulty of translating 
English phraseologisms is not uncommon. Taking into account all the peculiarities of this or that language, there are 
difficulties in translating the language culture. Idioms or phraseologisms - these are the very designs that complement 
and decorate any language, make it a bright and unique, and most importantly - incomprehensible to foreigners who 
are trying to learn it. The idioms are the chief pain of the translators who do not miss the opportunity to cheer the 
bearers of the verbal translation of each word. 

Thus, the choice of a particular type of translation depends on the features of the phraseological units that the 
interpreter must recognize and be able to convey their meaning, brightness and expressiveness. Since phraseological 
units are widely used in the literature of all styles, a competent translator should not allow inaccuracies in the 
translation of a phraseologism. Without the knowledge of phraseology it is impossible to assess the brightness and 
expressiveness of the language, to understand the joke, the game of words, and sometimes just the meaning of the whole 
statement. 

Key words: phraseology, idioms, phraseological equivalents, comparison, calcinations. 
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ЗНАЧЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПЕРСОНАЛІСТИКИ В СИСТЕМІ 
ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК 

 
РОЗМАН І. І. 

Мукачівський державний університет 
 

У статті розглядається значення персоналістики для вивчення спадщини відомих і маловідомих вчених-
педагогів. Розглянуто дослідження істориків педагогіки, щодо незаслужено забутих освітніх діячів минулого. 
Наголошено на особливостях освіти 60-х років ХХ століття. Доведено, що важливим напрямком сучасних 
педагогічних досліджень є саме персоналістичний. Встановлено, що активізуються дослідження творчості 
педагогів-новаторів окресленого часового проміжку − кінця ХХ століття. 

Встановлено, що  середина 60-х рр. ХХ століття характеризується тим, що у загальноосвітніх школах 
відмовляються від професіоналізації. Науково-методичний та навчально-виховний процес носить 
інтернаціональний та спланований характер. Відбувається перенасичення освітньої програми, панує 
авторитарний стиль управління закладами освіти, переважають відтворювальні методи навчання, 
контролюєься та відбувається утиск навчання дітей рідною мовою; обов'язковим має бути вивчення 
російської.  

Певний час, 80-90 роки ХХ століття, у загальноосвітніх навчальних закладах вивчення російської мови 
було тотожним іноземній: учнівський колектив ділився на окремі групи, у яких викладали різні вчителі-
філологи. Видання підручників, публікація художніх творів, висвітлення педагогічних питань, розробка 
шкільних програм, − все це мало бути оцінено провідними партійними державними діячами. 

В 70-х роках та першій половині 80-х років ХХ століття внаслідок застійних суспільно-історичних 
процесів поряд із збагаченням історико-педагогічного знання у висвітленні педагогічних персоналій посилився 
схематизм, ідеологічна складова, необ’єктивність суджень і висновків.  

Персоналістика допомагає персоніфікувати історико-педагогічний процес шляхом регулярного 
ознайомлення з різними формами соціально-культурних характеристик та явищ. Автори досліджень у своїх 
працях спирались на усталені наукові кліше та загальноприйняті факти, стандартизовано оцінюючи здобутки 
того чи іншого педагога у рамках радянської ідеологеми [ 6]. 

Підбиваючи підсумок, закликаємо науковців активніше публікувати свої дослідження, присвячені 
зазначеному періоду.  

Ключові слова: дослідження, аналіз, історико-педагогічний процес, радянське суспільство, освітні 
реформи. 

 
Періодичні наукові видання є безперечним індикатором етапів розвитку науки, їх 

тематики та оприлюднення результатів дослідження. У такий спосіб науковці висвітлюють 
молодосліджені явища науки, і, водночас, дають сучасну оцінку вже відомим фактам. 
Радянська освіта другої половини ХХ століття, опираючись на першоджерела, чомусь 
вважається або нецікавим, або вже достатньо вивченим фактом.  

На думку істориків педагогіки, цей період потребує переоцінки поглядів у сучасному 
розумінні історико-педагогічного процесу. Надзвичайно потужна база вчених-педагогів, 
педагогів-практиків саме даного періоду, яка заклала фундамент навчально-виховного 
процесу, при осучаснених дослідженнях та висновках, дасть змогу використати набутий 
досвід, який би став більш актуальним для сьогодення.  

Об'єкти та методи дослідження. Досліджуючи публікації, які дають інформацію 
читачеві про досвід роботи авторських навчальних закладів, опираючись на принципи 
видатних педагогів  В. Сухомлинського та О. Захаренка слід наголосити на те, що сучасні 
вчені: Л. Березівська, М. Богуславський, М. Галів, Л. Заліток, Н. Калініченко, О. Калюжна, В. 
Ликов, Л. Пархет, О. Сараєв, О. Сухомлинська, Т. Турбар присвячують свої наукові праці 
персоналіям радянської школи. Про біографічні покажчики з питань управління 
загальноосвітньою школою надана інформація у науковця О. Адаменко.  

Постановка завдання. Мета написання статі полягає у визначенні значення 
педагогічної персоналістики для вивчення спадщини відомих і маловідомих науковців з 
історії педагогічної науки. 
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Результати та їх обговорення. Суть освіти України полягає у конгломераті  
незалежної держави, що поєднує народні традиції, національну історію, українську культуру. 
Тому важливим напрямком сучасних педагогічних досліджень є персоналістичний.  

У працях сучасних науковців належно оцінена творча спадщина українських науковців 
та діячів Г. Ващенка, М. Макаренка, І. Огієнка, В. Науменка, С. Русової, С.Сірополка, 
Я. Чепіги, С. Черкасенка та ін. 

Вивчено спадщину відомих вчителів-практиків, які у своїй роботі доводили значущість 
теоретико-практичних надбань у своїй професійній діяльності (Жофкач З.З., Доготар О., 
Богуш А., Савченко О.). Однак дослідження такого спрямування зустрічаються рідко, у 
зв'язку з тим, що історичне значення персоналії треба перевірити часом.  

Аналізуючи такий підхід до вивчення не так далекої спадщини, знижується можливість 
збору дослідницького матеріалу учасників педагогічного процесу, «нерідко призводить до 
розпорошення документів, що, безперечно, зменшує їх теоретичне і практичне значення для 
розвитку педагогічної науки» [5, с. 77].  

Історико-педагогічні дослідження, які здійснюють науковці Сухомлинська О.В., 
Завгородня Т.К., Стражнікова І.В., Гупан Н.М., Ляшко С.М., Попик В.І.  «допомагають 
подолати байдужість до проблем освіти і виховання, а також глибоко розкрити більшість 
аспектів досліджуваної проблеми через вивчення їх у динаміці на різних етапах розвитку 
суспільства. Вивчення національного досвіду з питань теорії і практики навчання, виховання 
завжди сприяє вдосконаленню сучасних навчально-виховних технологій» [4, с. 77]. 

1960-ті – 1980-ті рр. відзначаються значними трансформаціями у вітчизняній 
педагогічній науці, які були тісно пов’язані із загальним процесом демократизації СРСР та 
життєдіяльності радянського суспільства, причиною яких була «хрущовська відлига». 
Середина 60-х рр. ХХ століття у загальноосвітній школі відмовляються від 
професіоналізації; науково-методичний та навчально-виховний процес носить 
інтернаціональний та спланований характер.  Відбувається перенасичення освітньої 
програми, панує авторитарний стиль управління закладами освіти, переважають 
репродуктивні, відтворювальні методи навчання, контролюється та відбувається утиск 
навчання дітей рідною мовою. Видання підручників, публікація художніх творів, 
висвітлення педагогічних питань, розробка шкільних програм, − все це мало бути оцінено 
провідними партійними державними діячами. Водночас активізується розвиток педагогічної 
думки, отримують підтримку окремо взяті ідеї, які мали ознаку «легітимного статусу». 
Досліджуються праці та основні принципи виховання таких відомих персоналій як 
А. Макаренка, Т. Шевченка, І. Франка, Г. Сковороди.  

Загальнонаукові реформаційні процеси активно вивчаються та досліджуються з 
ракурсу історико-педагогічних поглядів науковців, які належали до представників 
дореволюційної доби: Б. Грінченка, О. Маковея, Я. Чепіги та ін. Збільшуються узагальнюючі 
праці монографічного характеру, присвячених видатним педагогічним персоналіям 
М.І. Пирогова, К. Д. Ушинського, М. О. Корфа, І. Франка.  

В 70-х – роках та першій половині 80-х років ХХ ст. внаслідок застійних суспільно-
історичних процесів поряд із збагаченням історико-педагогічного знання у висвітленні 
педагогічних персоналій посилився схематизм, ідеологічна складова, необ’єктивність 
суджень і висновків. Автори досліджень у своїх працях спирались на усталені наукові кліше 
та загальноприйняті факти, стандартизовано оцінюючи здобутки того чи іншого педагога у 
рамках радянської ідеологеми. 

Проте активізуються дослідження творчості педагогів-новаторів окресленого часового 
проміжку, передусім В. Сухомлинського, творчість яких ще не була достатньо висвітлена в 
історико-педагогічній літературі. Тенденції до якісних зрушень у дослідженні педагогічних 
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персоналій спостерігаються на початку 80-х років ХХ ст. внаслідок політики «перебудови» 
[3, с. 72 ] . 

Протягом останніх десятиліть в Україні відчутно виник інтерес до біографічного 
знання, що поряд з іншими чинниками, має велике значення для формування свідомості 
громадян і значним виховним потенціалом. «Відтак, біографістика як спеціальна історична 
дисципліна, та біографіка як частина гуманітарного та важливий чинник суспільно-
політичного та культурного життя країни, на нашу думку, мають вібрати в коло своїх 
інтересів попри вже узвичаєні питання, проблеми: а) вивчення специфіки використання 
біографічних документів і відомостей у різних видах джерел, орієнтованих на різного роду 
користувача, зокрема дітей; б) виокремлення з масиву персонологічних даних інформації 
щодо дитинства, виховання та навчання, батьківства та педагогічних поглядів особи; в) 
вироблення просопографічно та дидактично вмотивованих методик адаптації до дитячого 
сприйняття біографічної інформації як такої» [7, с.7]. 

Так, у сьмому випуску «Української біографістики», яку започаткував  у 1996 році 
Інститут біографічних досліджень Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського 
«…вміщено вперше розроблену періодизацію розвитку української біографічної довідкової 
справи, в основу якої покладено її органічний зв’язок із процесами українського 
національного відродження та формування державницького світогляду на ґрунті 
утвердження національної ідеї, що справляли визначальний вплив на загальний розвиток 
вітчизняної гуманітаристики, її світоглядні засади, напрями та форми організації досліджень 
і наукововидавничої роботи» [7, с. 4]. На основі наукових публікацій визначено межі, 
основні риси, функції, а також формуючі чинники кожного з періодів. Основна увага 
звернута на вивчення саме «…методологічних засад та узагальненню практичного досвіду 
роботи зі створення електронних бібліографічних ресурсів, насамперед − щодо забезпечення 
реалізації проекту формування Інститутом біографічних досліджень НБУВ спільно з 
Українським мовно-інформаційним фондом НАН України масштабного електронного 
науково-інформаційного ресурсу − «Українського національного біографічного архіву», 
покликаного задовольнити зростаючі потреби сфер освіти, науки, культури, державного 
управління, створити основу для консолідації в Україні віртуального «дослідницького 
простору» як знаряддя творчої співпраці вчених-біографістів і аматорів із різних регіонів 
країни та зарубіжжя» [7, с. 5]. 

Науковці мають велику надію на те, що опублікований матеріал, який стосується 
розвитку нових підходів до вивчення педагогічної спадщини,  сприятимуть активізації 
актуальних проблем розвитку біографічних досліджень, «…розширенню їх тематичного 
діапазону, впровадженню нових дослідницьких підходів і методик, подальшому згуртуванню 
українських дослідників − істориків, культурологів, біографістів, краєзнавців, професіоналів 
та аматорів навколо Інституту біографічних досліджень» [7, с. 7].  

Педагогічна персоналістика дає змогу систематизувати та проаналізувати вченого, 
фахівця, педагога в суспільно-історичному, теоретичному, методичному, методологічному, 
загальнокультурному напрямку роботи. Досліджується не тільки відмінне володіння 
педагогічними та психолого-педагогічними знаннями щодо особистості в цілому, а і 
практичне використання педагогічних засобів та методів впливу на формування характеру 
людини.  

Висновки. Персоналістика допомагає персоніфікувати історико-педагогічний процес 
шляхом регулярного ознайомлення з різними формами соціально-культурних характеристик 
та явищ. Педагог-новатор, творчо-працююча особистість повинна постійно поповнювати 
предметні знання, вдосконалювати свій методичний та фаховий рівень, впроваджувати 
передовий педагогічний досвід у педагогічну діяльність. Аналізуючи публікації, які доносять 
читачеві інформацію про формування власного світогляду в контексті соціально-історичних 
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подій сучасності, сприяють вивченню  методологічних засад розуміння специфіки 
педагогіки.  

Підбиваючи підсумок, закликаємо науковців активніше публікувати свої дослідження, 
присвячені зазначеному періоду, і цим сприяти у створенні більш цілісного сучасного 
уявлення про спадщину педагогів. 
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АННОТАЦИЯ 
 

ЗНАЧЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПЕРСОНАЛИСТИКИ В СИСТЕМЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ НАУК 
В статье рассматривается значение персоналистики для изучения наследия ученых-педагогов. 

Рассмотрено исследование историков педагогики, относительно незаслуженно забытых деятелей в области 
педагогической науки. Отмечены особенности образования 60-х годов ХХ века. Доказано, что важным 
направлением современных педагогических исследований является именно персоналистический. Отмечено, что 
активизируются исследования деятельности педагогов-новаторов конца ХХ. 

Установлено, что середина 60-х гг. ХХ века характеризуется тем, что в общеобразовательных школах 
отказываются от профессионализации. Научно-методический и учебно-воспитательный процесс носит 
интернациональный и спланированный характер. Происходит перенасыщение образовательной программы, 
господствует авторитарный стиль управления образованием, преобладают репродуктивные методы учебы, 
контролируется и происходит притеснение учебы детей родным языком, обязательным становится изучение 
русского. 

В 80-90 годы ХХ века в общеобразовательных учебных заведениях изучение русского языка было 
тождественным иностранному: ученический коллектив делился на отдельные группы, в которых преподавали 
разные учителя-филологи. Издание учебников, публикация художественных произведений, освещение 
педагогических вопросов, разработка школьных программ, − все это должно было быть оценено ведущими 
партийными государственными деятелями. 

В 70-х годах и первой половине 80-х годов ХХ ст. в результате застойных общественно-исторических 
процессов рядом с обогащением историко-педагогического знания в изучении педагогических персоналий 
усилился схематизм, идеологическая составляющая, необъективность суждений и выводов. 

Персоналистика помогает персонифицировать историко-педагогический процесс путем регулярного 
ознакомления с разными формами социально-культурных характеристик и явлений.  
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Авторы исследований в своих трудах опирались на устоявшиеся научные клише и общепринятые 
факты, стандартизировано оценивая достижения того или другого педагога в рамках советской идеологии. 

Подытоживая выше сказанное, призываем ученых активнее публиковать свои исследования, 
посвященные отмеченному периоду. 

Ключевые слова: исследование, анализ, историко-педагогический процесс, советское общество, 
образовательные реформы. 

 
SUMMARY 

 
THE SIGNIFICANCE OF PEDAGOGICAL PERSONALITIES IN THE SYSTEM OF 

PEDAGOGICAL SCIENCES 
The article considers the value of personalities for the study of the heritage of scientists and educators. The 

research of historians of pedagogy, concerning unjustly forgotten educators of the past has been considered. The 
peculiarities of education of the 60s of the XXth century are emphasized. It has been proved that the most important 
direction of modern pedagogical research is personalization. It has been determined that the researches of creativity of 
innovators-educators are being activated in the defined time interval - the end of the XXth century. 

It has been established that the middle of the 1960's is characterized by the fact that secondary schools refuse 
professionalization. Scientific-methodological as well as upbringing and educational process is of international and 
planned character. There is overload of the educational program, the authoritarian style of management of educational 
institutions dominates, reproductive methods of teaching prevail, and the education of children in their mother tongue 
is controlled and impoverished, the study of Russian should be mandatory.  

For some time, 80-90 years of the twentieth century, the study of the Russian language in secondary schools was 
identical to foreign: the student group was divided into separate groups, which were taught by various teachers-
philologists. The publication of textbooks, the publication of artistic works, the coverage of pedagogical issues, the 
development of school curricula, - all this should have been appreciated by leading party statesmen. 

 In the 70's and the first half of the 80's of the twentieth century as a result of stagnant socio-historical 
processes, along with the enrichment of historical and pedagogical knowledge in the enlightenment of pedagogical 
personalities, schematics, ideological component, bias of judgments and conclusions intensified. 

Personalization helps to personify the historical and pedagogical process by the way of regularly familiarizing 
with various forms of socio-cultural characteristics and phenomena. The authors of the research in their works relied 
on established scientific cliches and common facts, standardized assessing the achievements of a teacher in the 
framework of the Soviet ideologeme. 

Summing up, we urge scientists to publish more actively their research on this period. 
Key words: research, analysis, historical and pedagogical process, Soviet society, educational reforms. 
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МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ІЗ 
ЗАСТОСУВАННЯМ ТЕХНОЛОГІЇ ІМІТАЦІЙНОГО МОДЕЛЮВАННЯ 

 

ЗАЇКА Л. А. 
Національний університет оборони України імені Івана Черняховського 

 

Наведені у статті результати проведених досліджень спираються на нові механізми використання 
можливостей технології імітаційного моделювання щодо відстеження динаміки формування професійної 
компетентності майбутніх магістрів військового управління та оцінки рівня її сформованості.  Відповідно 
до положень системного аналізу, аналізу проектування педагогічної технології в навчальному процесі, 
основною метою статті визначено проведення обґрунтування та розробка моделі формування професійної 
компетентності із застосуванням технології імітаційного моделювання. На підставі аналізу досвіду науковців 
з питань педагогічного моделювання, визначені особливості та досліджені поняття: “моделювання”, 
“модель”. Відповідно до мети обґрунтована структурно-функціональна модель формування компетентності. 
Сконцентрована увага на можливості відображення у моделі прогностичності розвитку професійної 
діяльності майбутніх магістрів. Методологічна складова моделі ґрунтується на системному, діяльнісному, 
технологічному, особистісному, контекстному та процесуально-результативному підходах. У дослідженні 
виокремлені наступні психолого-педагогічні та технологічні принципи, що визначають орієнтацію та ведення 
процесу формування професійної компетентності: системності, науковості, наочності, практичної 
спрямованості, доступності, циклічності, самооцінки та самоактуалізації, принципу співробітництва та 
наставництва, моделювання, варіативності.  Результатом проведеного дослідження є модель, яка 
представлена через закономірні, функціонально пов’язані компоненти системи навчання. Компоненти моделі 
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поєднані в блоки, що відтворюють процес формування професійної компетентності: цільовий блок, змістовий 
блок, організаційно-процесуальний блок та результативно-діагностичний блок. Деталізовано та 
проаналізовано зміст зазначених блоків моделі та розкриті механізми їх практичної реалізації. Представлені 
результати доводять можливість і доцільність використання технології імітаційного моделювання для 
формування професійної компетентності майбутніх магістрів військового управління. При цьому 
встановлено, що в ході емпіричної верифікації моделі доцільно обґрунтувати та розробити методику 
проведення навчання із застосуванням засобів імітаційного моделювання.  

Ключові слова: модель, моделювання, професійна компетентність, структурно-функціональна модель, 
технологія імітаційного моделювання. 

 

Педагогічна технологія імітаційного моделювання як інноваційна освітня технологія 
відкриває нові механізми формування компетентності майбутніх фахівців, дозволяє 
відстежувати динаміку просування процесу формування та оцінювати рівень її 
сформованості. Такі можливості є важливими для нашого дослідження, оскільки часом 
науковці отримують критерії та показники сформованості компетентності, проте не в повній 
мірі використовують можливості операційно-технологічного процесу її формування. 

Для дослідження зазначених механізмів доцільно провести проектування технології 
імітаційного моделювання в процесі формування професійної компетентності майбутніх 
магістрів військового управління (МВУ). 

Спираючись на положення системного підходу та виходячи з того, що педагогічна 
технологія представляє собою цілеспрямовану систему сучасні дослідження з проектування 
педагогічної системи доцільно виконувати в три етапи [1;2]. 

Перший етап – аналіз системи. Дії, покладені в основу даного етапу, спрямовані на 
вивчення об’єкту дослідження, отримання когнітивної моделі зазначеного процесу. 
Основним змістом діяльності на даному етапі визначають виділення системи процесу з 
середовища, формулювання мети і завдань, що завдають новий ракурс її функціонуванню, а 
також представлення системи у вигляді сукупності компонентів. 

Так, аналіз системи професійного становлення майбутніх магістрів військового 
управління з позицій системного підходу визначає її місце в системі ВВНЗ, частиною якої 
вона є, зв’язки та найважливіші відносини даної системи із Міністерством освіти України, 
Збройними Силами України, Генеральним штабом ЗСУ, що визначають державний заказ, 
освітні стандарти, на підставі яких формулюється мета та задачі освітнього процесу, 
організаційні та педагогічні умови, що детермінують поведінку системи та забезпечують її 
найважливіші інтегративні властивості; структуру, зв’язки між її компонентами відповідно 
до особливостей функціонування системи, перспектив її розвитку.  

Другий етап – синтез моделі. Він полягає у виборі методологічних положень, завдяки 
яким процес проектування моделі набуває необхідної єдності й цілісності; отриманні 
моделей окремих компонентів, формалізації їх зв’язків і в послідовному переході від 
компонентів до цілісної моделі процесу, який проектується.  

Третій етап – перевірка адекватності моделі. Основною метою етапу є забезпечення 
відповідності моделі та системи об’єкту, в сенсі досягнення необхідної точності опису 
процесу в умовах його ефективного функціонування.  

Таким чином, проектування процесу формування професійної компетентності 
майбутніх магістрів військового управління із застосуванням технології імітаційного 
моделювання передбачає розробку моделі, що дозволить ефективно забезпечити такий 
процес і, на вимогу часу, підвищити його якість. 

Метою статті є теоретичне обґрунтування та розроблення моделі формування 
професійної компетентності із застосуванням технології імітаційного моделювання. 

Моделювання як метод наукового дослідження, що покладений в основу розробки 
будь-якої моделі, широко застосовується у освіті, та включає побудову, аналіз, вивчення 
об’єкта. Такий метод є інтегративним, об’єднує емпіричний та теоретичний рівні й дозволяє 
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поєднувати в ході дослідження експеримент з побудовою логічної структури досліджуваного 
предмета [3]. 

Разом з тим, дослідники (Ю. Бабанський, С. Гончаренко, А. Єріна, В. Загвязинський, 
Є. Лодатко, А. Лотів, В. Мещанінов, І. Осадчій, О. Столяренко, В. Черкасов, Ю. Шапран, 
В. Ягупов, М. Якібчук, та ін.) використовуючи метод моделювання, відмічають, що 
педагогічне моделювання має певну специфіку. Вона полягає в тому, що педагогічна 
діяльність реалізується в умовах освітнього процесу, передбачає його удосконалення, її 
об’єкти не є матеріальними, а отриманий результат є динамічним. 

Розгляду питань можливості моделювання навчально-виховних процесів в системі 
освіти приділяли увагу багато вчених-педагогів. Найбільш цікавими для нас є дослідження 
щодо вивчення педагогічних закономірностей шляхом моделювання педагогічних процесів, 
явищ і систем об’єктів шляхом побудови та вивчення їх моделей (Л. Архангельського, 
Я. Васильєва, В. Сікори, Б. Єріна, А. Дахіна, Н. Євтушенко, Н. Боритко, Н. Кузьміна, 
В. Меховнікова, І. Носка, В. Сластеніна, В. Черкасова, О. Шефера, Є. Яковлева та ін.). 

Можна зазначити, що в педагогічній науці моделювання використовується для 
вирішення завдань, основними з яких є: оптимізація структури навчального матеріалу; 
покращення планування навчального процесу; управління пізнавальною діяльністю; 
управління навчально-виховним процесом; діагностика, прогнозування, проектування 
навчання. 

Термін “модель” походить від латинського слова modus, modulus (міра, образ, спосіб); 
модель – це подумки представлена чи матеріально реалізована система, яка відображає 
об’єкт дослідження, здатна замінити його, вивчення її дає нову інформацію про об’єкт [4]. 

Для створення моделі використовують системний підхід. Інструментом системного 
підходу є системний аналіз, під яким розуміють сукупність методологічних засобів, що 
використовується для вивчення складних організованих систем та їх презентації у вигляді 
моделей. Під моделлю розуміють таку матеріально реалізовану систему, яка, відображаючи 
або відтворюючи об’єкт дослідження, здатна заміщувати його так, що її вивчення дає нову 
інформацію про об’єкт [5;6]. 

Склад моделі залежить від мети дослідження і повинен надавати можливість 
відстеження визначених характеристик об’єкту дослідження. Практична цінність моделі у 
педагогічному дослідженні визначається її адекватністю властивостям об’єкта, що 
досліджуються, а також тим, наскільки правильно застосовані основні принципи 
моделювання – наочність і визначеність. [7]. 

В нашому дослідженні модель формування професійної компетентності у майбутнього 
магістра у ВВНЗ представляє собою систему компонентів, які розкривають структурно-
функціональний склад підготовки і професійного розвитку слухачів; сприяє активізації 
процесу включення їх у навчально-професійну діяльність й формуванню у них здібностей і 
готовності до засвоєння навчального матеріалу; вміння використовувати його науковий зміст 
в якості методологічного, теоретичного та інформаційно-технологічного засобу вирішення 
навчальних і професійних завдань. Така складна система взаємопов’язаних компонентів при 
створенні необхідних організаційно-педагогічних умов виконує основну мету навчального 
процесу – формування професійної компетентності. 

Можна зазначити, що реалізація методу моделювання дозволяє нам скласти більш 
повний і обґрунтований прогноз досліджуваного процесу формування професійної 
компетентності із застосуванням технології імітаційного моделювання, удосконалити шляхи 
досягнення результату.  

У проведених дослідженнях авторами акцентується увага також на прогностичності 
моделі формування професійної компетентності випускника, тобто модель повинна бути  не 
тільки аналогом сьогоденної діяльності, але містити в собі чинники перспективного впливу 
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[7]. Модель формування професійної компетентності майбутніх магістрів військового 
управління із застосуванням технології імітаційного моделювання створена на засадах 
психолого-педагогічного аналізу формування професійної компетентності в системі 
начального процесу ВВНЗ з урахуванням перспектив розвитку професійної діяльності 
майбутніх магістрів.  

Отже, модель формування професійної компетентності із застосуванням технології 
імітаційного моделювання є робочим інструментом в контексті сучасних вимог до 
професійної діяльності випускників ВВНЗ, розвитку Збройних Сил, військової освіти, який 
дозволяє чітко відтворити внутрішню структуру досліджуваного процесу з виокремленням у 
ньому найбільш важливих компонентів і відношень, системи факторів, що впливають на неї, 
ресурсного забезпечення її розвитку. Модель дозволяє дослідити властиві їй функції: 
допомогти зрозуміти сутність, пояснити досліджуване, передбачити результати 
функціонування системи, виявити проблемні зони, а також виробити прогностичну оцінку 
можливих варіантів покращення та оновлення всієї змодельованої системи. Все це дозволяє 
своєчасно впроваджувати необхідні зміни шляхом проведення конкретних заходів з 
коригування цілей освітнього процесу, навчальних планів і освітніх програм, змісту 
навчальних дисциплін, вибору оптимальних методів, форм і засобів навчання, організації 
контролю, а також удосконалення навчально-матеріальної бази, методики роботи науково-
педагогічного складу тощо. 

Структурно-функціональна модель, в основі якої лежать сутнісні зв’язки та відношення 
між найважливішими компонентами системи, на нашу думку, найбільше відповідає меті 
нашого дослідження. Центральним поняттям для структурно-функціональної моделі є 
поняття “функція” (від латинського functio – виконання, здійснення), яка розглядається в 
нашому дослідженні як діяльність, робота; зовнішній прояв властивостей будь-якого об’єкту 
в даній системі відносин [8].  

Методологічна складова моделі відображає основні підходи (системний, цілісний, 
діяльнісний, особистісний, проблемно-ситуаційний, процесуально-результативний) в 
контексті формування професійної компетентності, що застосовуються в ході навчальної 
діяльності, а також принципи, за якими відбувається педагогічний процес. Розуміння 
принципів як основних вихідних положень, що визначають орієнтацію й ведення процесу 
формування професійної компетентності, врахування особливостей освітнього процесу 
військового навчального закладу, використання проведених досліджень[9;10], дозволили нам 
виокремити такі основні психолого-педагогічні та технологічні принципи: системності, 
науковості, наочності, практичної спрямованості, доступності, циклічності, самооцінки та 
самоактуалізації, принципу співробітництва та наставництва, моделювання, варіативності. 
Сукупність зазначених принципів забезпечує успішне виконання завдань реалізації 
педагогічного процесу формування професійної компетентності майбутніх магістрів 
військового управління.  

Проведений аналіз дозволяє розробити модель формування професійної 
компетентності майбутніх МВУ із застосуванням технології імітаційного моделювання. 
Складові цієї технології (концептуальна частина, змістова частина, процесуальна частина, 
програмно-методичне забезпечення, критерії оцінки технологічного процесу) відображені в 
якості основи моделі, а етапи її реалізації складають планування, підготовку, проведення, 
аналіз та результат аналізу. Модель представлена через закономірні, функціонально 
пов’язані компоненти цілісної системи навчання, поєднані в блоки та відтворюють 
цілеспрямований процес формування професійної компетентності (рис. 1). Проаналізуємо 
кожний з представлених блоків більш докладно. 
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Рис. 1. Модель формування професійної компетентності майбутніх магістрів військового управління із 
застосуванням технології імітаційного моделювання 
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Цільовий блок. Аналіз психолого-педагогічної літератури (В. Сластьонін, А. Гаяз, 
Н. Єрмоленко, Н. Тализіна та ін.) дозволяє розглядати мету як заздалегідь усвідомлений 
ідеальний запланований результат навчально-виховного процесу по відношенню до дій та 
умов, що його спричиняють. 

Відповідно до цього, процес формування досліджуваної професійної компетентності, 
що моделюється, має таку мету: сформувати професійну компетентність майбутніх магістрів 
військового управління. 

Сформульована мета, вимагає постановки задач для її досягнення: формування 
інваріантів професійної компетентності (професійних мотивів, професійних знань, вмінь, 
професійної етики, професійно важливих якостей), формування конативної складової 
компетентності як механізму реалізації компетенції відповідно до інваріантної структури 
професійної компетентності [11]. 

Як правило, зазначена постановка задач, обумовлюються тим, що професійна 
компетентність формується покомпонентно і засобами всіх дисциплін навчального плану. 
Якщо компоненти сформовані на достатньому і високому рівні, то можна стверджувати про 
сформованість професійної компетентності в цілому. 

До структури даного блоку ми також включили стратегічно-нормативний компонент та 
компонент наукового забезпечення (методологічний компонент). 

Стратегічно-нормативний компонент відображає сучасний стан і перспективи розвитку 
системи вищої професійної освіти (ВПО). Його складають такі нормативно-правові акти: 
Закон України про вищу освіту, Закон України “Про оборону України”, “Концепція розвитку 
освіти України на період 2015-2025 років” (2014 року), Стандарт вищої освіти України, 
Наказ Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України від 
22.02.2016 №95 “Про затвердження Концепції підготовки Збройних Сил України” та інші. 

Компонент наукового забезпечення складають наукові підходи та принципи, що ми 
застосовуємо в системі формування професійної компетентності.  

Специфіка структури професійної компетентності відображає її сутність та 
визначається єдністю цільового та змістового блоків.  

Змістовий блок. Зміст професійної підготовки слухачів визначається стандартами 
вищої освіти, формується на основі принципів навчання та витікає з об’єму інформації, яким 
необхідно оволодіти в процесі навчання в контексті системи наукових знань, практичних 
умінь та навичок, способів діяльності та мислення. 

Змістовий блок моделі формування професійної компетентності визначається змістом 
професійної підготовки, який у свою чергу, розкриває та наповнює структуру професійної 
компетентності, види та сфери її діяльності: 

загально-професійну компетентність (професійно-особистісні компетентності; 
професійно-соціальні компетентності); 

спеціалізовано-професійну компетентність. 
Відповідно до сучасних Стандартів вищої освіти розкривається зміст переліку 

професійних компетенцій №№ 1-8, №№ 9-17 фахівців ступеня магістр. 
Реалізація компетентнісного підходу дозволяє трансформувати зміст навчальної 

дисципліни у засіб особистісного та професійного розвитку слухачів. 
Можна зазначити також наступні загальні особливості змісту навчання: прикладний 

характер дисциплін військово-професійного циклу; побудову змісту у відповідності з 
логікою майбутньої професійної діяльності; визначення рівня науковості та складності 
викладу матеріалу з урахуванням можливостей засвоєння матеріалу слухачами. 

У змісті навчання знаходять відображення два його основні елементи: знання та 
способи діяльності. У цьому зв’язку слід зазначити, що найбільш ефективно процес навчання 
впливає на формування професійної компетентності під час таких занять з виконанням 
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професійно-орієнтованих завдань, що реалізують єдність функцій: прикладної значущості 
предмета, професійно-дисциплінарної, індивідуально-професійної складової. Реалізація 
виділених функцій вимагає адекватного змістового педагогічного наповнення процесу 
формування. 

В такому сенсі пропонується використання навчальних професійно орієнтованих 
ситуацій (НПС), які розглядають як: сумісну діяльність викладача та слухача; систему 
сконструйованих викладачем умов, що стимулюють активність тих, хто навчається, в 
контексті професійної діяльності [12]. 

Специфіка кожної конкретної ситуації визначається змістом професійної підготовки – 
змістом дисципліни, тематичного модуля, змістом навчальної діяльності слухача – 
академічної, квазіпрофесійної чи навчально-професійної. 

В залежності від функціональних можливостей НПС умовно ділять на наступні види: 
формування мотивів професійної діяльності; формування професійних знань; формування 
професійних ціннісних відношень; формування професійно важливих якостей; формування 
професійних знань, вмінь та навичок; формування механізмів реалізації компетенцій, 
ситуацій проявлення компетентності. При цьому є доцільним використання комплексу задач 
на оволодіння будь-якою новою дією на підставі теорії поетапного формування розумових 
дій авторів П. Гальперіна і Н. Тализіної, заснованої на тому, що організація зовнішньої 
діяльності слухачів сприяє переходу зовнішніх впливів у розумові. Це є основою 
раціонального управління процесом засвоєння знань, умінь і навичок. 

НПС успішно реалізовуються через застосування на кожний вивчений спеціалізований 
блок знань практичних занять, групових вправ, комплексних групових  вправ, тактичних 
тренувань на базі систем імітаційного моделювання. Так, плани вивчення дисциплін, 
навчальні плани в логічний послідовності повинні містити окремі заняття, тренування з 
використанням імітаційного моделювання. 

Таким чином, застосування технології імітаційного моделювання обумовлює 
необхідність не тільки корегування змісту навчального предмета, але й визначає шляхи 
впровадження в педагогічний процес нових прогресивних засобів навчання, методів 
наукового-педагогічного дослідження. 

Організаційно-процесуальний блок. Відповідно до етимології слів та прикладного 
педагогічного значення, організаційно-процесуальний блок моделі виконує функцію 
ефективної та оптимальної організації педагогічного процесу. 

Нами встановлено, що процес формування професійної компетентності базується на 
постановці та вирішенні навчальних професійних ситуацій. Оволодіння методикою 
вирішення таких ситуацій є прямим виходом в професійну діяльність майбутніх магістрів 
військового управління.  

Відповідно до цього, організаційно-процесуальний блок представлений сукупністю 
різноманітних ефективних форм, методів та методичних прийомів проектування та реалізації 
системи навчальних професійних ситуацій. Цей блок моделі є центральним, дозволяє 
забезпечувати постійну можливість залучення всіх учасників освітнього процесу до спільної 
діяльності з урахуванням особистісного інтересу, здібностей, можливостей формування 
цілей і мотивів. Тому при його розробці необхідно враховувати відповідність методів і форм 
змістовим характеристикам навчального матеріалу (робота з нормативними документами, 
наказами, раніше накопиченим досвідом організації та проведення військово-професійної 
діяльності, тощо), можливості організації зворотного зв’язку між викладачем та слухачем, 
їхнього діалогу в навчальному процесі. 

Вибір форм навчання впливає на вибір його методів. Методи навчання розглядають як 
упорядковані способи взаємопов’язаної діяльності викладача і слухача, спрямовані на 
розв’язання навчально-виховних завдань[13].  
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Аналіз досліджень свідчить, що найбільш ефективними методами та методичними 
прийомами для створення ситуацій формування професійної компетентності є активні 
методи навчання: імітаційні (аналіз конкретних військових ситуацій, імітаційні вправи, 
навчальні ділові ігри, вправи на тренажерах, бліц-ігри та інше) та не імітаційні (проблемне 
викладення матеріалу, пояснення, ігрові вправи та інше).  

Для нашого дослідження є важливим, що при використанні активних методів навчання, 
особливо імітаційних, відбувається формування конативного компоненту інваріанта 
професійної компетентності як головного прояву професійної діяльності 
військовослужбовця. 

У педагогічних працях розглядаються різноманітні аспекти використання ділових ігор 
як імітаційних методів, форм чи засобів у професійній підготовці майбутніх фахівців 
(О. Автушенко, Л. Ананьєва, Ю. Бадюк, Ю. Будас, М. Воровка, Ю. Друзь, Н. Захарченко, 
М. Кадемія, О. Парубок, В. Собков, І. Шахіна).  

У своєму дослідженні ділову гру ми розглядаємо відповідно до дидактичної мети як 
метод навчання, який забезпечує досягнення навчальної мети через відтворення професійної 
діяльності майбутніх магістрів військового управління в умовах, що імітують реальне 
середовище та формують практичні уміння та професійне мислення.  

Комп’ютерна реалізація основних процедур та моделей ділової гри – імітаційна 
комп’ютерна ділова гра (КДГ) – це навчально-тренінгова система, побудована на основі 
математичної моделі, що описує реальні процеси та умови за визначеними правилами. КДГ 
дозволяє відпрацьовувати навички прийняття управлінських рішень та комплексного аналізу 
ситуації, що змінюється. Універсальність, гнучкість та ефективність такого методу 
комп’ютерної ділової гри багато в чому визначається можливостями та властивостями 
комплексу програмно-технічних засобів.  

Таким чином, імітаційне моделювання розглядається як інструмент вирішення задач 
аналізу чи синтезу системи управління на підставі використання її комп’ютерної моделі. 
Комп’ютерна реалізація ділової гри значно скорочує час підготовки та аналізу управлінських 
рішень. 

Реалізація наступних психологічно-педагогічних принципів під час розробки та 
проведення дидактичної гри дозволяє найкраще застосовувати всю повноту можливостей 
ділової гри в ході вирішення навчальних професійних ситуацій [14]. 

Імітаційне середовище в такому випадку, відповідно до психолого-педагогічного 
досвіду, стає багатофункціональним засобом психологічного впливу, спрямованим на 
підвищення інтенсивності розумової діяльності, адекватності та оперативності зворотного 
зв’язку – впливу на професійні якості особистості. Діяльність слухача забезпечує можливість 
перенесення знань, умінь, навичок і установок з потенційного в актуальний контекст.  

Ефективність реалізації поставлених цілей в освітньому процесі відбувається за 
рахунок моніторингових процедур оцінки рівня сформованості інваріантів професійної 
компетентності за визначеними критеріями. 

Результативно-діагностичний блок.  
Термін “критерій” (від грец. Criterion – мірило для оцінки будь-чого) розглядають як 

засіб перевірки того чи іншого твердження [15]; “ознаку, на підставі якої проводиться оцінка, 
визначення або класифікація чого-небудь” [16]. 

Такі фактори умовно можна розподілити на структурні та функціональні. До 
функціональних критеріїв відносяться процесуальні характеристики діяльності – темп, 
інтенсивність, обсяг, різноманіття прийомів та дій, що застосовуються при виконанні завдань 
та результативні характеристики діяльності – рівень та якість результатів в цільовій 
діяльності та встановлений час. В якості структурних критеріїв компетентності виступають 
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знання, вміння, навички, досвід діяльності (інструментальна основа компетентності), 
спрямованість особистості, мотиви діяльності, здібності. 

Оцінка цих параметрів можлива в процесі педагогічного моніторингу з використанням 
різноманітних форм контролю знань, вмінь, навичок, а також методів психологічної 
діагностики, анкетування, спостереження. 

Показником – у більшості випадків – є узагальнена характеристика об’єкта, процесу 
або його результату, зазвичай, виражена в чисельній формі. 

В якості кількісних показників доцільно використовувати чотири рівні сформованості 
того чи іншого інваріанту (ПК-1, ПК-2 та ін.) компонентів (інструментальний, мотиваційний 
та ін.) професійної компетентності: високий – α4, допустимий – α3, критичний – α2, 
недопустимий – α1. 

Результати діагностики дозволяють корегувати механізми застосування технології 
імітаційного моделювання для формування професійної компетентності. 

Отже, на підставі проведеного дослідження можна зробити наступні висновки: 
1. За результатами теоретичного аналізу встановлено, що в сучасній педагогічній науці 

для досягнення цілей освітнього процесу активно використовується метод моделювання. 
2. Спираючись на методологічні принципи системного підходу нами розроблено 

модель формування професійної компетентності з використанням засобів імітаційного 
моделювання. 

3. Розроблена модель містить цільовий, змістовий, організаційно-процесуальний, 
процесуально-результативний блоки. Емпірична верифікація моделі передбачає 
обґрунтування та розроблення методики проведення навчання із застосуванням засобів 
імітаційного моделювання. 
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АННОТАЦИЯ 
 

МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ТЕХНОЛОГИИ ИМИТАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

Приведенные в статье результаты проведенных исследований основаны на новых механизмах 
использования возможностей технологии имитационного моделирования по отслеживанию динамики 
формирования профессиональной компетентности будущих магистров военного управления и оценки уровня ее 
сформированности. В соответствии с положениями системного анализа, анализа проектирования 
педагогической технологии в учебном процессе, основной целью статьи есть проведение обоснования и 
разработка модели формирования профессиональной компетентности с применением технологии 
имитационного моделирования. На основании анализа научных исследований вопросов педагогического 
моделирования, определены особенности и исследованы понятия: «моделирование», «модель». В статье 
обоснована структурно-функциональная модель формирования компетентности. Сконцентрировано 
внимание на возможности отображения в модели прогностичности развития профессиональной 
деятельности будущих магистров. Методологическая составляющая модели основывается на системном, 
деятельностном, технологическом, личностном, контекстном и процессуально-результативном подходах. В 
исследовании выделены следующие психолого-педагогические и технологические принципы, определяющие 
особенности процесса формирования профессиональной компетентности: системности, научности, 
наглядности, практической направленности, доступности, цикличности, самооценки и самоактуализации, 
принципа сотрудничества и наставничества, моделирования, вариативности. Результатом проведенного 
исследования является модель, которая представлена через закономерные, функционально связанные 
компоненты системы обучения. Компоненты модели объединены в блоки, отражающие процесс 
формирования профессиональной компетентности: целевой блок, содержательный блок, организационно-
процессуальный блок и результативно-диагностический блок. Детализировано и проанализировано 
содержание указанных блоков модели и раскрыты механизмы их практической реализации. Представленные 
результаты доказывают возможность и целесообразность использования технологии имитационного 
моделирования для формирования профессиональной компетентности будущих магистров военного 
управления. При этом указано, что в ходе эмпирической верификации модели целесообразно обосновать и 
разработать методику проведения обучения с применением средств имитационного моделирования. 

Ключевые слова: модель, моделирование, профессиональная компетентность, технология 
имитационного моделирования, структурно-функциональная модель. 

 
SUMMARY 

 
MODEL OF PROFESSIONAL COMPETENCE FORMATION BY USING SIMULATION TECHNOLOGY 

The results of the conducted investigation that have been represented in the article are based on new 
mechanisms of the imitation modelling technology abilities usage for tracking the dynamics of future military 
management masters’ professional competence formation and its maturity level assessment. According to the provisions 
of the systemic analysis, the analysis of the pedagogical technology design in the educational process, the 
substantiation and development of a model for the professional competence development with the use of simulation 
technology have been determined as the main aims of the article.  

The concepts "modelling" and "model" have been defined as well as their peculiarities have been investigated 
on the basis of the scientists’ experience analysis in the field of pedagogical modelling. The structural and functional 
model of competence formation has been substantiated according to the aim. 

Attention has been focused on possibilities to reflect predicting of professional competence development in the 
model. The methodological component of the model is based on the systemic, activity, technological, personal, 
contextual and procedural-productive approaches.The following psychological and pedagogical and technological 
principles, determining the orientation and process of the professional competence formation have been singled out in 
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the research: systemic, scientific, visual, practical orientation, accessibility, cyclicity, self-evaluation and self-
actualization, the principle of cooperation and mentoring, modelling, variability. 

The result of the study is a model that has been presented through the regular, functionally related 
components of the learning system. The components of the model have been combined into blocks that reproducing the 
process of professional competence formation: the target block, content block, organizational and procedural block and 
the effective-diagnostic block. The content of these model blocks has been detailed and analyzed, and mechanisms of 
their practical implementation have been revealed.The presented results prove the possibility and expediency of using 
simulation modelling technology to form the professional competence of future military management masters. It has 
been established that during the empirical model verification it is expedient to substantiate and develop a technique for 
conducting training with the usage of simulation modelling means. 

Key words: model, modelling, professional competence, structural and functional model. simulation 
technology. 

 
 

УДК 316.483 
 

МОДАЛЬНІСТЬ ЯК БАГАТОАСПЕКТНА ЛІНГВІСТИЧНА КАТЕГОРІЯ 
 

ГЕРЦОВСЬКА Н. О., ЗЕЙКАН К. І. 
Мукачівський державний університет 

 

У статті досліджується категорія модальності, її тлумачення у сучасній лінгвістиці. Модальність – 
це функціонально-семантична мовна універсалія. Модальність дає змогу виразити свої думки вільно, 
експресивно, так як неможливо передати необхідну інформацію без демонстрування нашого ставлення до 
того, що ми повідомляємо. Таким чином, теми дослідження залишається актуальною і на сьогодні. Відомо, що 
категорія модальності поділяється  на об’єктивну і суб’єктивну. Об’єктивна модальність – це оцінка ступеня 
достовірності повідомлення, реальність чи нереальність того, про що йде мова. Суб’єктивна модальність – це 
авторське відношення до того, про що йдеться у висловлюванні, яке формує реакцію оцінного характеру у 
читача / слухача. Метою статті є дослідження засобів вираження суб’єктивної модальності в англійській 
мові. У дослідженні запропоновано класифікацію засобів вираження модальності. Встановлено роль модальних 
слів в англійській мові. Досліджено модальні дієслова, які майже не мають лексичних еквівалентів в українській 
мові. Модальні слова передають суб’єктивне ставлення мовця до висловлювання, виражають оцінку мовця, 
відношення між твердженням у реченні та реальністю. Ця оцінка може бути представлена різним ступенем 
упевненості, сумніву, бажаності дії, вираженої в реченні. Практична значущість дослідження полягає в тому, 
що модальність в перекладі може передаватися тими же засобами, якими вона виражена у тексті-оригіналі, 
або іншими засобами, або зовсім не знаходити формального вираження. Граматична та семантична 
наповненість двох мов  спричиняє труднощі при перекладі різних граматичних явищ, зокрема модальних 
дієслів. Потрібно бути дуже уважним, так як одне й теж значення української мови може передаватися 
різними модальними дієсловами в англійській мові. Тому потрібно звертати увагу не тільки на правила 
вживання тих чи інших модальних дієслів, а і на попередній контекст. 

Ключові слова: модальність, суб’єктивна модальність, об’єктивна модальність, засоби вираження 
модальності,  модальні слова, лексичні еквіваленти.  

 
Постановка проблеми. У сучасній лінгвістиці модальність розглядається як 

функціонально-семантична мовна універсалія. Ця мовна категорія виступає важливим 
елементом комунікації, виражаючи відношення того, хто говорить до висловлювання, і є 
невід’ємною властивістю тексту, що позначає відношення автора до дійсності, є основною 
складовою прагматичного компоненту тексту. 

Модальність дає змогу виразити свої думки вільно, експресивно, так як неможливо 
передати необхідну інформацію без демонстрування нашого ставлення до того, що ми 
повідомляємо. Саме тому модальність відіграє важливу роль у текстах будь-якого стилю, 
будь-якого жанру. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Явище модальності надзвичайно складне та 
багатоаспектне. Значний внесок у вивчення категорії модальності зробили такі вчені, як Ш. 
Баллі, О. І. Бєляєва, В. В. Виноградов, З. К. Долгополова, Л. С. Єрмолаєва, Г. О. Золотова, Ф. 
Р. Палмер, В. З. Панфілов та ін. Проте явище модальності все ще залишається об’єктом 
дослідження багатьох лінгвістів, оскільки модальні слова і словосполучення вважаються 
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одним із найсуперечливіших лексико-граматичних розрядів слів і привертають увагу 
дослідників. Вони досі не отримали повного пояснення у зв’язку з багатоплановістю, 
специфічністю мовного вираження і функціональними особливостями. Таким чином, 
недостатня наукова систематизація категорії модальності і засобів її вираження в англійській 
мові обумовлюють актуальність даного дослідження. 

Метою статті є дослідження засобів вираження суб’єктивної модальності в англійській 
мові. 

 Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні завдання:  
 визначити поняття модальності; 
 навести класифікації засобів вираження модальності; 
 встановити роль модальних слів в англійській мові; 
 дослідити модальні дієслова, які майже не мають лексичних еквівалентів в 

українській мові. 
Результати дослідження. Явище модальності надзвичайно складне та багатоаспектне. 

Як зазначає Рецкер Я.І. в англійській мові немає іншої лексико-граматичної категорії, котра 
представляла б більше складностей в процесі перекладу, ніж категорія модальності. Саме 
тому ця проблема є предметом суперечок у лінгвістиці, а отже належить до “вічних" питань 
мовознавчих студій, адже ще й досі не існує єдиного погляду на природу цієї категорії [3, с. 
112]. 

Так, на думку Ярцевої В.Н., модальність (від сер.-лат. modalis - модальний; лат. Modus - 
міра, спосіб) – функціонально-семантична категорія, що виражає різноманітні види 
ставлення до дійсності, а також різні види суб'єктивного тлумачення того, що 
повідомляється. 

Селіванова О. О. визначає категорію модальності як репрезентацію різних емотивно-
оцінних сигналів, змодельованих авторською свідомістю, реальністю/ірреальністю 
імітованої референції, яка відіграє суттєву роль в актуалізації змістовно-континуальної 
організації тексту [4, с. 39-41]. 

На думку Поутсма Г. модальність – це особова форма дієслова, дієслівне  
словосполучення  або модальний прислівник, за допомогою котрих той, хто говорить 
виражає свою точку зору на степінь виконання дії чи стану, позначеного присудком. Шарль  
Баллі  стверджує, що  модальність – це   душа  речення.  Немає висловлювань без 
модальності [1].  

Отже, не дивлячись на різноманіття визначень категорії модальності лінгвістами, ми 
притримуємось у нашому дослідженні тієї точки зору, що модальність – це складна лексико-
граматична категорія мови, що допомагає автору слів виразити своє відношення до 
навколишнього середовища. 

Таким чином, поняття мовної модальності включає в себе аспект об’єктивної 
модальності – відношення повідомлюваного до певного плану дійсності та аспект 
суб’єктивної модальності – оцінне ставлення мовця до змісту висловлення. 

Ф. А. Агаєва підкреслює, що «суб’єктивна та об’єктивна модальності – дві сторони 
єдиного цілого». Це означає, що ми не можемо відсторонювати зміст висловлення від мовця, 
тобто розглядати об’єктивну модальність як самостійну категорію, так само як і 
опосередковувати ставлення мовця до висловлення від дійсності, виокремлювати 
суб’єктивну модальність. 

За визначенням К. В. Крилової суб’єктивна модальність – це особисте відношення 
мовця до змісту речення, яке виражається системою додаткових граматичних і лексико-
граматичних засобів, а також інтонацією. «Будь-яке висловлення, в принципі, уже 
детерміновано як суб’єктивний акт по змісту і по формі, і являє собою результат взаємодії 
людини (суб’єкта пізнання) з об’єктивним світом» [5, с. 229]. 
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У визначенні аспекту суб’єктивної модальності можна виділити два підходи, які є тісно 
взаємопов’язаними: 

1. Об’єктивна модальність – це оцінка ступеня достовірності повідомлення, реальність 
чи нереальність того, про що йде мова . 

2. Суб’єктивна модальність – це авторське відношення до того, про що йдеться у 
висловлюванні, яке формує реакцію оцінного характеру у читача / слухача . 

У даній статті ми хотіли б розглянути один із засобів вираження суб’єктивної  
модальності в англійській мові, а саме – модальні слова . 

Модальні слова передають суб’єктивне ставлення мовця до висловлювання, виражають 
оцінку мовця, відношення між твердженням у реченні та реальністю Ця оцінка може бути 
представлена різним ступенем упевненості, сумніву, бажаності дії, вираженої в реченні.  

В англійській мові існують модальних дієслова, у яких майже немає лексичних 
еквівалентів в українській мові: shall, will, would і частково should (форма минулого часу від 
shall). Така особливість цих модальних дієслів пояснюється їхньою складністю вживання, 
адже вони виражають не лише модальне значення, а й також є допоміжними дієсловами [2, с. 
69]. 

1. Модальне дієслово shall у своєму модальному значенні в основному вживається з 
другою та третьою особою множини та іноді (в запитальних реченнях) з першою особою 
однини та множини. В залежності від того, що бажає висловити автор, модальне дієслово 
shall має різноманітні значення. 

Це модальне дієслово може виражати обов’язок чи повинність, яке в українській мові 
не має чіткого вираження: 

“The  strategy  shall  be  discuss”. →   “Стратегію  треба обговорити”. 
Модальне дієслово shall з інфінітивом також може виражати в простих чи складних 

речення інші значення. 
Часто модальне дієслово shall виражає примушування та обов'язок: 
“You control me, so I shall be very careful."  →  “Ви контролюєте мене, тож я маю бути 

обережна.”  
2. Модальне дієслово will разом із інфінітивом може також виражати різні значення, 

найголовніші серед яких воління (бажання), наполегливу вимогу, рішучість, намір. Це 
модальне дієслово вживається з усіма особами в однині та множині, ніколи не втрачаючи 
своєї функції допоміжного дієслова (для вираження майбутнього часу). У певних випадках 
модальні значення will можуть співставлятися зі значеннями, що має модальне дієслово 
would. В результаті їхні лексичні еквіваленти в українській мові можуть мати схожі, або 
навіть ідентичні значення. У різних контекстах це дієслово має різноманітні значення.  
Кількість модальних значень, що виражає це дієслово дуже велика [6]. 

Виражаючи водночас форму майбутнього часу будь-якої дії та впевненість у її 
виконанні, will може перекладатися на українську мову певними дієсловами, в залежності від 
контексту, а також за допомогою дієслів «буду», «буде», «будеш», «будуть», «будете»: 

“What will we do?" →  “Що ми будемо робити?"  
Іноді впевненість у виконанні якоїсь дії у майбутньому можна передати за допомогою 

відповідного дієслова у теперішньому часі: 
“The police will never find Ellen’s killer."  → “Поцілія ніколи не знайде вбивцю Елен.”  
3. Модальне дієслово would вживається в багатьох ідіоматичних виразах і має як пряме, 

так і непряме значення. 
За допомогою цього модального дієслова можна виразити в англійській мові 

припущення і передати його в українській мові за допомогою модальних слів чи умовного 
способу присудка: 
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“Dorothy would want to get married right away.”  → “Напевне, Дороті хотіла б 
одружитися прямо зараз”. 

За допомогою would можна виразити ввічливість, а в українській мові це значення 
можна виразити за допомогою дієслів у формі минулого часу та частки «би», «б»: 

“Would you let me help you?"  → “Чи дозволили б ви мені допомогти вам?"  
Умову в теперішньому або минулому часі при перекладі англійських речень можна 

виразити українською мовою за допомогою логічного наголосу на присудок або за 
допомогою умовного способу: 

“ She wouldn’t be able to speak to Gordon Gant again." → “Вона вже не зможе поговорити 
з Гордоном Гантом знову."  

4. Should як модальне дієслово часто вживається для вираження значень як у 
теперішньому, так і майбутньому часі (і також для вираження умовності). Воно виражає 
різноманітні значення і є близьким за значенням до таких модальних дієслів як have to, to be 
to, must. 

Найзагальніше пряме значення цього модального дієслова в українській мові 
співвідноситься зі стативом слід, треба, повинно чи модальним словом або фразою 
«потрібно», «є потреба». 

Так, модальне дієслово should виражає обов'язок, повинність, моральний обов'язок та 
певну необхідність: 

“Perhaps I should have told you about it before I left."  → “Можливо, я мав сказати тобі 
про це перш, ніж я пішов”. 

За допомогою модального дієслова should можна виразити пораду, рекомендацію, 
застереження (іноді наказовим способом): 

“I believe that people should know the truth about her death.” → “Я вірю, що людям слід 
знати правду, про її смерть". 

Виражаючи пораду чи рекомендацію, автор англійського тексту-оригіналу вживає 
модальне слово should, яке в українській мові перекладається словами «повинен», «повинна» 
та ін., а також наказовим способом: 

“I think that Ellen’s killer should be punished.” → “Я думаю, що вбивця Елен повинен 
бути покараним". 

Отже, модальність, будучи особливою мовною категорією, без якої неможливо 
передати ставлення автора до зображуваної дійсності, в перекладі може передаватися тими 
же засобами, якими вона виражена у тексті-оригіналі, або іншими засобами, або зовсім не 
знаходити формального вираження [7]. 

Висновки та перспективи подальшого дослідження. Як висновок відмітимо, що 
модальність – це складна лексико-граматична категорія мови, що допомагає автору слів 
виразити своє відношення до навколишнього середовища. Розрізняють два типи зв’язку 
модальності: суб’єктивну і об’єктивну модальність. Граматиччна та семантична наповненість 
двох мов  спричиняє труднощі при перекладі різних граматичних явищ, зокрема модальних 
дієслів. Потрібно бути дуже уважним, так як одне й теж значення української мови може 
передаватися різними модальними дієсловами в англійській мові. Тому потрібно звертати 
увагу не тільки на правила вживання тих чи інших модальних дієслів, а і на попередній 
контекст. 

Перспективою подальших досліджень вважаємо дослідження проблеми перекладу 
модальних дієслів у текстах художньої літератури.  
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АННОТАЦИЯ 
 

МОДАЛЬНОСТЬ КАК МНОГОАСПЕКТНАЯ ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ КАТЕГОРИЯ 
В статье исследуется категория модальности, ее толкование в современной лингвистике. Модальность 

– это функционально-семантическая языковая универсалия. Модальность позволяет выразить свои мысли 
свободно, экспрессивно, так как невозможно передать необходимую информацию без демонстрации нашего 
отношения к тому, что мы сообщаем. Таким образом, тема исследования остается актуальной и сегодня. 
Известно, что категория модальности делится на объективную и субъективную. Объективная модальность – 
это оценка степени достоверности сообщения, реальность или нереальность, о чем идет речь. Субъективная 
модальность - это авторское отношение к тому, о чем говорится в высказывании, которое формирует 
реакцию оценочного характера у читателя / слушателя. Целью статьи является исследование средств 
выражения субъективной модальности в английском языке. В исследовании предложена классификация 
средств выражения модальности. Установлена роль модальных слов в английском языке. Исследованные 
модальные глаголы, почти не имеют лексических эквивалентов в украинском языке. Модальные слова 
передают субъективное отношение говорящего к высказыванию, выражают оценку говорящего, отношение 
между утверждением в предложении и реальностью. Эта оценка может быть представлена разной 
степенью уверенности, сомнения, желательности действия, выраженного в предложении. Практическая 
значимость исследования заключается в том, что модальность в переводе может передаваться теми же 
средствами, которыми она выражена в тексте-оригинале, или другими средствами, или совсем не находить 
формального выражения. Грамматическая и семантическая наполненность двух языков приводит к 
трудности при переводе различных грамматических явлений, в частности модальных глаголов. Нужно быть 
очень внимательным, так как одно и тоже значение украинского языка может передаваться различными 
модальными глаголами в английском языке. Поэтому нужно обращать внимание не только на правила 
употребления тех или иных модальных глаголов, а и на предыдущей контекст. 

Ключевые слова: модальность, субъективная модальность, объективная модальность, средства 
выражения модальности, модальные слова, лексические эквиваленты. 

 
SUMMARY 

 
MODALITY AS A MULTIASPECT LINGUISTIC CATEGORY 

The article deals with the category of modality, its interpretation in modern linguistics. Modality is a functional-
semantic universal unit. Modality makes it possible to express your thoughts freely and expressively, since it is 
impossible to convey the necessary information without demonstrating our attitude to what we are reporting. Thus, the 
topic of research remains relevant today. It is known that the category of modality is divided into objective and 
subjective. Objective modality is an assessment of the degree of reliability of the message, the reality or unreality of 
what is being discussed. Subjective modality is an author's attitude to what is said in the statement, which forms the 
reaction of the evaluative character of the reader / listener. The purpose of the article is to study the means of 
expressing subjective modality in the English language. The study suggests a classification of means of expressing 
modality. The role of modal words in English has been established. The modal verbs, which have almost no lexical 
equivalents in the Ukrainian language have been studied. Modal words convey the subjective attitude of the speaker to 
the statement, express the assessment of the speaker, the relation between the statement in the sentence and reality. This 
assessment can be represented by different degrees of confidence, doubt, desirability of action expressed in the 
sentence. The practical significance of the study is that the modality in translation can be transmitted by the same 
means as it is expressed in the original text, or by other means, or does not find a formal expression at all. The 
grammatical and semantic content of the two languages causes difficulties in translating various grammatical 
phenomena, in particular modal verbs. One needs to be very careful, since the same meaning of the Ukrainian language 
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can be transmitted by various modal verbs in the English language. Therefore, it is necessary to pay attention not only 
to the rules of the use of certain modal verbs, but also to the previous context. 

Key words: modality, subjective modality, objective modality, expressive means, modal words. 
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ В МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ НАВИЧОК 
ВИРАЗНОГО ЧИТАННЯ 

 
ПОПОВИЧ Н. Ф., ГУДАЧОК Г. Ю. 

Мукачівський державний університет 
 

 
У наш час перед вчителями  початкової школи постає одне з важливих питань – формування у 

молодших школярів навичок виразного читання.  
Актуальність статті полягає у тому, що у шкільному віці, коли найбільш інтенсивно йде процес 

формування особистості, виразному читанню необхідно відводити особливу роль. Виразне читання як спосіб 
знайомства з художньою літературою допомагає зрозуміти, що у слова є не тільки конкретно-предметне, 
номінативне значення, але й внутрішній, зображувально-виражальний, образний смисл, який і спонукає до 
сприйняття художнього твору як явища мистецтва. 

Мета дослідження – визначити особливості формування у молодших школярів навичок виразного  
читання. 

Завдання: схарактеризувати специфіку формування в учнів початкових класів навичок виразного 
читання; з’ясувати проблемні питання роботи над формуванням  навичок виразного читання у молодших 
школярів;  окреслити методи і прийоми, за допомогою яких на уроках читання здійснюється формування  
навичок учнів виразно читати. 

Методами дослідження стали аналіз і синтез наукових та методичних джерел, емпіричні методи та 
методи обробки та інтерпретації даних. 

У результаті нашого дослідження, можемо зробити висновок, що навчання молодших школярів 
виразному читанню є обов’язковою частиною роботи над змістом тексту, а також  є важливим шляхом 
удосконалення читацької навички. Успішність оволодіння цим складним умінням залежить від рівня 
сформованості техніки читання, розуміння прочитаного, різноманітності і систематичності проведення 
відповідних вправ.  

Наукова новизна дослідження полягає у виявлення особливостей формування навичок виразного читання 
учнів початкової школи, їх вплив на успішне навчання у навчально-виховному процесі.  

Практична значущість статті виявляється у тому,  що у ній виокремлено  найбільш ефективні методи, 
прийоми, види робіт з формування у молодших школярів навичок читання. 

Ключові слова: уроки читання, виразне читання, художня література, художній твір, словесне 
мистецтво. 

 
Постановка проблеми. У змісті сучасної початкової освіти читанню належить значна  

роль. Адже цей предмет є багатофункціональним. Як відомо, метою початкового курсу 
«Читання» є формування в учнів початкових класів першооснов читацької культури, 
емоційно-оцінного ставлення до змісту прочитаного, формування особистості засобами 
художнього слова тощо. Читання рідною мовою є потужним засобом виховного й 
розвивального впливу на особистість молодшого читача. Воно прилучає дітей до скарбниці 
духовності й культури, літературних надбань українського народу й народів світу, сприяє 
моральному, етичному й естетичному розвитку.  

Вивченням проблем та розробкою різних питань, пов’язаних з дослідженням 
формування навичок читання в молодших школярів, розглядалася такими науковцями й 
дослідниками, як О. Савченко, О. Ісаєва, В. Куріпта, Е. Пелешок, Т. Шевчук та ін. 

Актуальність статті полягає у тому, що у шкільному віці, коли найбільш інтенсивно йде 
процес формування особистості, виразному читанню необхідно відводити особливо важливу 
роль. Виразне читання як спосіб знайомства з художньою літературою допомагає молодшим 
школярам зрозуміти, що у слова є не тільки конкретно-предметне, номінативне значення, але 
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й внутрішній, зображувально-виражальний, образний смисл, який і спонукає до сприйняття 
художнього твору як явища мистецтва. 

Об’єкти та методи дослідження. Об’єктами нашого дослідження є процес формування 
в учнів початкових класів навичок виразного читання, проблемні питання роботи над 
формуванням  навичок виразного читання у молодших школярів,  найбільш ефективні 
методи й прийоми, за допомогою яких на уроках читання здійснюється формування  навичок 
учнів виразно читати. Методи наукового дослідження: аналіз і синтез наукових та 
методичних джерел, емпіричні методи та методи обробки та інтерпретації даних, 
спостереження за навчальним процесом, вивчення позитивного досвіду вчителів-практиків. 

Постановка завдання. Метою дослідження є визначити особливості формування у 
молодших школярів навичок виразного  читання. Завдання: схарактеризувати специфіку 
формування в учнів початкових класів навичок виразного читання; з’ясувати проблемні 
питання роботи над формуванням  навичок виразного читання у молодших школярів;  
окреслити методи і прийоми, за допомогою яких на уроках читання здійснюється 
формування  навичок учнів виразно читати. 

Результати та їх обговорення. Великого значення в реалізації завдань курсу 
«Читання» набувають міжпредметні зв’язки з уроками української мови. Адже читання і 
мова є складовими єдиної освітньої галузі.  

Як зазначає О. Я. Савченко: «Важливо усвідомити, що у початковій школі формується 
не просто учень, який вміє читати і писати, а мовна особистість, з достатніми 
комунікативними можливостями, мотивацією до самостійного читання. Ця якість увінчує 
зусилля вдумливих учителів, батьків, бібліотекарів, які мотивують дітей до спілкування з 
найкращими дитячими книгами. Але в інформаційно-насиченому суспільстві розвивати 
інтерес до самостійного читання у дітей 8-10 років складно. Це зумовлене передусім 
можливістю задоволення їхніх природних пізнавальних інтересів не через читання, яке 
вимагає неабияких зусиль, а через перегляд телевізійних програм, комп’ютерні ігри, 
неформальне спілкування» [8, с. 6]. 

Виразне читання – один з головних етапів у вивченні художньої літератури. Це перша й 
основна форма конкретного, наочного осягнення багатств словесного мистецтва. Виразне 
читання забезпечує цілісне й емоційне сприйняття художнього твору, тому що породжує 
естетичне співпереживання. Враження, яке справляють на дітей майстерно відтворені читцем 
художні образи, викликає особисті асоціації, оживляє уяву, дає поштовх розвитку фантазії, 
почуття і думки. 

Вчителю слід усвідомлювати, що талант читця забезпечує йому на уроці значну 
частину успіху. Практика доводить, що ті вчителі, які не володіють належною майстерністю 
виразного читання або ставляться до цієї форми вивчення літератури байдуже, не здатні 
повноцінно розкрити перед школярами естетичну насолоду від художнього твору, викликати 
в душах дітей відгомін тих почуттів, які автор намагався втілити в своє творіння. 

Майстерне читання вчителем художнього твору викликає емоційний відгук учнів, 
розвиває їх художній смак, породжує зацікавленість цим твором. Але не менш важливим є 
те, що виразне читання сприяє правильному розумінню змісту твору, точному відображенню 
задуму автора, ідей і почуттів, втілених ним у художні образи. Таким чином, сила впливу 
живого слова на слухачів є очевидною. 

Вміння читати не приходить саме по собі. Цього треба навчати, а потім розвивати 
вміло, систематично й послідовно.  

Організувати підготовку до виразного читання певного твору можна у такій 
послідовності:  

1) Сприйняття тексту. Відчуття естетичного задоволення від прочитаного через уяву і 
почуття. 
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2) Аналіз тексту. Розмірковування над твором, відтворення в уяві створених автором 
картин, перечитування окремих епізодів, зіставлення своїх міркувань з висновками 
дослідників. 

3) Визначення виконавських задач, значень засобів логіко-емоційної виразності 
читання;  шліфування своєї манери читання. 

4) Тренування в декламації. Визначення й уточнення запитань, що потребують 
пояснення й уточнення. 

Саме за допомогою цих етапів підготовки можна кваліфіковано навчитися виразному 
читанню. 

Якщо діти добре навчаться читати, то вони мають уміти: 
- дотримуватися інтонаційного кінця речення; 
- робити зупинки після фрази; 
- логічно наголошувати слова; 
- робити паузи (малі, великі, дуже великі). 
Таким чином, тільки таке читання може бути виразним й емоційним. 
Текстовою основою реалізації усіх функцій предмета читання є його зміст. Саме зміст 

визначає сутність предмета, найточніше відбиває соціальні запити суспільства, новації у 
педагогічній і психологічній науках. За роки розбудови національної системи шкільної 
освіти відбулися докорінні зміни у розумінні її цілей і завдань. Це зумовило принципове 
оновлення цілей і змісту кожного предмета. Стосовно читання у початковій школі за 
короткий час було створено новий зміст.  

Зміст читання молодших школярів визначають на основі таких принципів: 
- тематично-жанрового;  
- художньо-естетичного;  
- літературознавчого.  
Врахування перших двох принципів є основним для відбору текстів. Тематично-

жанровий принцип зумовлює відбір творів, які відповідають потребам, інтересам і 
пізнавальним можливостям дітей молодшого шкільного віку і водночас дозволяють 
ознайомити їх з різними жанровими формами.  

Як відомо, одним із найважливіших показників культури усного мовлення є виразність. 
Інтонації, які не відповідають змісту, уповільнений темп роблять мовлення неемоційним, 
важким для сприйняття. А занадто швидкий темп робить висловлювання не цілком 
зрозумілими. 

Виразне читання і висловлювання  молодших школярів виявляють ступінь розуміння 
того, що вони читають або розповідають. Таким чином, виразність як якість мовлення й 
читання тісно пов’язана з мисленням. Відтак, компоненти навички гарного читання 
(швидкість, правильність, усвідомлення прочитаного, виразність) є нероздільними.  

Щоб сформувати в учнів початкових класів навичку виразного читання, вдосконалити 
їхнє усне мовлення необхідно інтенсивно працювати над засвоєнням ними засобів 
виразності. 

За нашими спостереженнями, основними недоліками читання й усного мовлення 
молодших школярів є бідність інтонаційного малюнка, неправильно вибраний тон, 
недостатня гучність мовлення тощо.  

Тон, темп, тембр та сила голосу читця визначаються змістом й основною думкою 
твору, авторським задумом. Робота над виразністю є дуже важливою під час вивчення твору. 
Однак недостатньо працювати лише над текстами для читання, вміщеними у підручниках. 
Слід приділяти значну увагу спеціальним завданням, які сприяють активній мовленнєвій 
діяльності молодших школярів, навчають вибору необхідних засобів виразності читання. За 
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допомогою додаткового матеріалу вчитель початкової школи матиме змогу покращувати 
техніку читання учнів. 

Важливо показати школярам залежність вибору тих чи інших засобів виразності від 
змісту й основної думки твору, поступово формувати у них уміння самостійно визначати 
паузи (малі, великі, дуже великі), логічний наголос, підвищення чи пониження тону 
мовлення тощо. 

Мелодика мовлення – це підвищення й пониження голосу, які роблять висловлювання 
живими та яскравими. Особливу увагу необхідно звернути на це під час читання віршів. 
Важливо враховувати, що розвиток думки потребує підвищення голосу, а її закінчення – 
пониження. Важливе значення для виразного читання творів мають розділові знаки. Зокрема, 
крапка вказує на завершеність думки, потребує паузи. 

Учителю початкових класів навчати молодших школярів мелодики мовлення найкраще 
на невеликих віршах, які діти легко вивчають напам’ять. Читати такі вірші можна хором, 
групами, індивідуально.  

Важливим засобом виразного читання також є тон.  В учнів слід формувати знання про 
залежність тону від виражених у творі почуттів і думок. Необхідно також привчати їх 
правильно використовувати цей засіб виразності не лише під час читання, а й в усному 
переказуванні текстів та під час творення власних усних висловлювань. 

Діти, читаючи твори, починають розуміти, що, залежно від змісту висловлювання, 
виражених почуттів і настрою, текст може бути вимовлений найрізноманітнішим тоном: 
радісно, жалібно, зневажливо, суворо, із здивуванням, схваленням, зі смутком, тривогою, 
іронією тощо. 

У процесі взаємодії, використовуючи інтерактивні завдання, учитель має змогу навчити 
дітей, в якому місці тексту змінюється тон, з чим пов’язана ця зміна, яким тоном потрібно 
прочитати ту чи іншу частину твору. 

Звичайно, необхідно також звернути увагу на тон реплік у діалогах. 
Робота над тоном мовлення тісно пов’язана з роботою над гучністю. Вміння говорити з 

належною гучністю є дуже важливою якістю виразного читання. Окремі частини твору 
можна вимовляти з більшою чи меншою силою голосу. Ці зміни гучності пов’язані зі 
змістом висловлювань і допомагають читцю в розкритті головної думки твору. У такому 
випадку зміна гучності голосу є одним із важливих інтонаційних засобів виразності. 

Тихий голос переважно свідчить про бажання бути почутим лише тією людиною, до 
якої безпосередньо звертається мовець. Він також може вказувати на м’якість, не рішучість 
того, хто говорить. Іноді тихий голос може бути ознакою сильного хвилювання. Гучним 
голосом відображають насамперед веселий настрій, проте завдяки ньому можна також 
передати гнів, захоплення тощо. 

Учителю початкових класів слід поступово розширяти знання молодших школярів про 
доречність або недоречність гучного чи тихого мовлення під час виразного читання творів, 
формувати вміння учнів використовувати гучність як засіб виразності. Доцільно 
організувати роботу зі з’ясування того, як правильно обирати силу голосу. Учням треба 
засвоїти, що зміна гучності залежить від ситуації спілкування та від змісту висловлювання. 
Продуктивними завданнями є такі, які полягають у тому, що дітям необхідно прочитати 
певні уривки із твору, намагаючись при цьому за допомогою голосу висловити відповідні 
почуття. 

Інтонаційним засобом виразності є також темп мовлення. Вибір темпу визначається 
зазвичай змістом,  призначенням, задумом висловлювання, жанром твору. В учнів 
початкових класів дуже важливо формувати знання про темп як про один із важливих засобів 
виразного читання, розвивати в них уміння слухати зміни в темпі, пояснювати їх. Адже темп 
мовлення служить також для виразності власних усних висловлювань молодших школярів. 
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Зокрема, пришвидшений темп допомагає передати швидкість подій, підкреслити гостроту, 
небезпеку моменту. Уповільнений темп мовлення застосовується, коли потрібно передати 
уповільнення або одноманітність дій. 

Учні повинні засвоїти, що всі засоби виразності тісно пов’язані між собою, і, щоб 
мовлення було справді виразним, необхідно вміти користуватися всіма засобами. 

Найважливішою характеристикою нового змісту читання є широкий жанровий діапазон 
творів, як-от: 

- малі форми усної народної творчості (загадки, скоромовки, прислів’я, приказки, ігри, 
казки, легенди, притчі); 

- літературні казки, байки, оповідання українських письменників-класиків, які увійшли 
до кола дитячого читання; 

- твори сучасної дитячої української й зарубіжної літератури. 
Метою літературного читання є формування читацької компетентності учнів, яка є 

базовою складовою комунікативної й пізнавальної компетентності, ознайомлення учнів з 
дитячою літературою як мистецтвом слова, підготовка їх до систематичного вивчення 
літератури у середній школі. 

У процесі навчання відбувається становлення читача, що здатний до самостійної 
читацької, творчої діяльності, здійснюється його мовленнєвий, літературний, 
інтелектуальний розвиток, формуються морально-естетичні уявлення й поняття, 
збагачуються почуття, виховується потреба у систематичному читанні. 

Для досягнення зазначеної мети передбачається виконання таких завдань: 
- формування в учнів навички читання як виду мовленнєвої діяльності; 
- ознайомлення учнів з дитячою літературою в авторській, жанровій, тематичній 

різноманітності;  
- формування в учнів соціальних, морально-етичних цінностей за допомогою художніх 

образів літературних творів; 
- формування умінь сприймати, розуміти, аналізувати різні види літературних і 

навчальних текстів з використанням елементарних літературознавчих понять; 
- розвиток мовлення учнів, формування умінь створювати власні висловлювання за 

змістом прочитаного (прослуханого); 
- формування в учнів прийомів самостійної роботи з різними типами і видами дитячих 

книжок, умінь здійснювати пошук, відбір інформації для виконання навчально-пізнавальних 
завдань; 

- розвиток творчої літературної діяльності школярів; 
- виховання потреби у систематичному читанні як засобі пізнання світу, самопізнання 

та загальнокультурного розвитку. 
З урахуванням зазначеної мети і завдань мовного компонента освітньої галузі 

виділяються такі змістові лінії: коло читання, навичка читання, досвід читацької діяльності 
та літературна діяльність. 

Виразне читання набувається тоді, коли воно є природним. Під час виразного читання 
читач намагається втілити задум автора. 

Передумови виразного читання: 
1) володіння дикцією; 
2) знання й навички техніки мовлення; 
3) наявність навичок художнього аналізу тексту. 
До виразного читання учнів готують починаючи з добукварного періоду, зокрема діти 

разом з учителем вивчають вірші. Знання й навички виразного читання поглиблюються в 
букварному періоді. Це стосується читання дітьми словами, складами, правильного 
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наголошування слів, інтонування речень, вмінь відтворювати питання, змінювати інтонацію, 
робити паузи тощо. 

Значна увага виразному читанню приділяється в післябукварному періоді, коли діти 
вчаться читати фразами і між фразами робиться пауза, розуміють зміст і значення слів. Під 
час роботи з читанками слід удосконалювати виразне читання учнів, звертаючи їхню увагу 
на емоційне відтворення тексту. 

У кожному класі особлива увага звертається на вдосконалення навичок свідомого, 
правильного, виразного та швидкого читання. Ці якості тісно взаємозв’язані. Процес їх 
формування у школярів відбувається не одночасно. У 2-3 класах треба сприяти тому, щоб 
кожний учень у кінці навчального року вільно читав слова, причому правильно, виразно й 
швидко, відповідно до чинних програмних вимог. 

Правильним читання учня можна вважати тоді, коли він безпомилково вимовляє всі 
звуки рідної мови, вірно ставить наголос у словах, не повторює окремих звуків, складів, 
чітко вимовляє закінчення слів, не пропускає слів у рядках чи самих рядків. 

Учитель веде облік цих учнівських помилок і намічає в кожному окремому випадку 
необхідні методи і прийоми їх виправлення. 

Основні методичні прийоми навчання читати правильно такі: читання вчителем, 
читання учнів, пояснення вчителя, аналіз і виправлення помилок, вправляння у читанні слів, 
словосполучень, речень з дошки перед опануванням цілого тексту. 

Для вдосконалення правильного читання потрібні вправи на розвиток чіткості вимови, 
як-от: промовляння групи голосних, приголосних звуків, складів, читання слів з цими 
звуками, речень, скоромовок, прислів’їв. Такі вправи розвивають рухливість мовленнєвого 
апарату учнів. Відомо, що діти часто недостатньо відкривають рот й не чітко вимовляють 
звуки. Тому, щоб запобігти монотонності, неточності вимови, доцільно пропонувати певну 
розминку перед читанням.    

Виробленню навичок виразного читання сприяють: 
- артикуляційні вправи; 
- чистомовки; 
- скоромовки; 
- вправи для вироблення фонематичного слуху тощо. 
Правильності читання сприяють вправи на вироблення уваги до слова, до його частин: 

читання слів зі спільним коренем, з різними коренями; читання слів, які відрізняються одним 
звуком і т. д. 

Запобігають помилкам попередні кількаразові перечитування важковимовних слів, 
словосполучень, громіздких речень, що трапляються у тексті. Ефективною є форма 
самопідготовки учнів до правильного читання частини тексту з наступною 
взаємоперевіркою: учень читає текст сусідові, той стежить за правильністю. Потім ролі 
міняються. 

Вправи з картками, де записані слова для миттєвого сприймання, розширюють поле 
читання учнів, від якого значною мірою залежить швидкість. 

Швидке читання – це самоціль у навчанні дітей читанню. При швидкому читанні 
активніше й ефективніше застосовується й переробляється інформація прочитаного. 

Повільне читання – це найкращий спосіб засвоєння прочитаного. Велику роль у 
навчанні швидкому читанню відіграє зразок вчителя. Темп його читання – взірець, до 
досягнення якого мають готувати себе учні. Темп читання повинен забезпечити розуміння 
прочитаного. 

Швидкість читання розвивається завдяки систематичному читанню на уроках і в 
позаурочний час. 
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Постійний прийом навчання швидко читати – багаторазове перечитування тексту в 
класі. Воно підтримується розмовою з приводу прочитаного. Існують інші прийоми роботи 
над удосконаленням швидкості читання. Серед них – розширювати поле читання, тобто 
привчати дітей бачити, сприймати не одне, а кілька слів. Навчання цьому здійснюється 
поступово: на певний час дітям показуються сполуки слів, які вони повинні сприйняти, 
запам’ятати, а потім усно повторити чи написати. Поступово подібна робота ускладнюється: 
кількість слів збільшується, а час на їх сприймання зменшується. Цей прийом розвитку 
швидкого читання рекомендується запроваджувати у післябукварний період, коли учні 
володіють зв’язним читанням. 

Існують норми швидкості читання для кожного класу, які записані в „Пояснювальній 
записці” програми. Швидкість читання визначається кількістю прочитаних слів за одну 
хвилину. Нормативні цифри визначають темп читання на кінець навчального року. Умінню 
учнів відповідного класу читати згідно з вимогами учитель готує протягом усього 
навчального року. 

Пам’ятка виразного читання віршованого твору: 
1) вдумливо прочитайте вірш; 
2) з’ясуйте лексичне значення незрозумілих слів; 
3) з урахуванням змісту та ідеї твору визначте настрій, з яким будете читати твір; 
4) у кожному рядку визначте основне за смислом слово, на яке падає логічний наголос; 
5) позначте у творі паузи  (малі, великі, дуже великі); позначте стрілками тон читання; 

прочитайте кілька разів вірш із дотриманням усіх позначок; 
6) читаючи вірш, уявляйте змальовані картини, події, намагайтеся запам’ятати їхню 

послідовність; 
7) вивчіть вірш напам’ять.     
Пам’ятка декламатору: 
1. До читання твору повторіть напам’ять подумки текст. 
2. Перед декламуванням займіть зручну й правильну позу. 
3. Назвіть автора й твір, який будете читати. 
4. Під час декламування вміло використовуйте пластику і міміку. 
5. Не поспішайте під час читання, регулюйте своє дихання, набираючи повітря рівними 

частинами під час пауз. 
6. Намагайтеся відповідним темпом і настроєм передати картини, які виникають у 

вашій уяві під час читання твору. 
7. Пам’ятайте, не варто надто голосно читати твір, оскільки майстерність у читанні 

визначається насамперед темпом, інтонацією, дотриманням пауз, використанням позамовних 
засобів. 

На уроках читання учні оволодівають двома видами читання – вголос і мовчки, які 
взаємно підсилюють один одного. Учителю необхідно застосовувати різноманітні прийоми, 
що вдосконалюють зорове сприймання, чистоту, чіткість вимови учнів. В останні роки 
спостерігається широке включення в структуру уроку вправ на розвиток якостей читання. 

Методисти, вчителі початкових класів вводять у практику ігрові завдання на 
вдосконалення техніки читання молодших школярів, як-от: 

- словесні гірки, стовпчики слів, розташованих у порядку збільшення довжини, які учні 
швидко читають згори донизу; 

- відтворення точності сприймання рядків, які учні бачили протягом 5-6 секунд; 
- читання слів чи речень із закритою верхньою половиною; 
- читання слів, які «перерізані» пунктиром, світлою лінією; 
- читання пар слів, у яких відсутні одна-дві літери;  
- складання слів із «перемішаних» літер, складів; 
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- читання перевернутих слів; 
- читання «злитих» речень і т. д. 
Щоб зберегти у дітей інтерес до читання тексту, сюжет якого вже дітям відомий, 

необхідно урізноманітнювати види читання. Зокрема, слід брати до уваги можливість 
застосування таких видів читання: 

- читання пошепки, тихо, голосно; 
- читання-«гудіння»; 
- читання «дощиком»; 
- читання «буксиром»; 
- хорове (групове) читання певного уривку; 
- читання ланцюжком; 
- читання комбіноване (вчитель – учні); 
- мовчазне читання; 
- читання на швидкість; 
- читання з метою знаходження певних слів, назв, розділових знаків тощо; 
- читання в особах; 
- читання у парі [8, с. 58-59]. 
О. Я. Савченко зазначає: «Узагальненим алгоритмом підготовки учнів 4 класу до 

виразного читання після проведення смислового аналізу є така послідовність дій: 
1) позначення у тексті пауз; 
2) визначення слів, на які падає логічний наголос; 
3) з’ясування темпу читання відповідно до жанру і змісту тексту; 
4) визначення тону читання (радісний, веселий, спокійний, сумний, гумористичний, 

ласкавий тощо)» [8, с. 76]. 
Висновки. Отже, формування у молодших школярів навичок виразного читання є 

обов’язковою частиною роботи над змістом тексту. Використання на уроках читання 
різноманітних видів читання, спеціальних вправ, інтерактивних технологій, за нашими 
спостереженнями, сприяють успішному засвоєнню дітьми навичок виразного читання та 
висловлювання. Поряд із цим на всіх уроках читання важливу роль відіграє систематична, 
комплексна робота з формування в учнів усіх складових повноцінної читацької навички, 
уміння працювати з текстом.  
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АННОТАЦИЯ 
 

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ НАВЫКОВ ВЫРАЗИТЕЛЬНОГО 
ЧТЕНИЯ 

В наше время перед учителями начальной школы стоит один из важных вопросов – формирование у 
младших школьников навыков выразительного чтения. 
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Актуальность статьи заключается в том, что в школьном возрасте, когда наиболее интенсивно идет 
процесс формирования личности, выразительному чтению необходимо отводить особую роль. Выразительное 
чтение как способ знакомства с художественной литературой помогает понять, что слово имеет не только 
конкретно-предметное, номинативное значение, но и внутренний, изобразительно-выразительный, образный 
смысл, который и побуждает к восприятию художественного произведения как явления искусства. 

Цель исследования – определить особенности формирования у младших школьников навыков 
выразительного чтения. 

Задание: охарактеризовать специфику формирования в учащихся начальных классов навыков 
выразительного чтения; выяснить проблемные вопросы работы над формированием навыков выразительного 
чтения у младших школьников; определить методы и приемы, с помощью которых на уроках чтения 
осуществляется формирование навыков учащихся выразительно читать. 

Методами исследования стали анализ и синтез научных и методических источников, эмпирические 
методы, методы обработки и интерпретации данных. 

В результате нашего исследования, мы можем сделать вывод, что обучение младших школьников 
выразительному чтению является обязательной частью работы над содержанием текста, а также является 
важным путем усовершенствования читательской навыки. Успешность овладения этим сложным умением 
зависит от уровня формирования техники чтения, понимания прочитанного, разнообразия и 
систематичности проведения соответствующих упражнений.  

Научная новизна исследования заключается в выявлении особенностей формирования навыков 
выразительного чтения учащихся начальной школы, их влияние на успешное обучение в учебно-
воспитательном процессе. 

Практическая значимость статьи выражается в том, что в ней выделены наиболее эффективные 
методы, приемы, виды работ по формированию у младших школьников навыков чтения. 

Ключевые слова: уроки чтения, выразительное чтение, художественная литература, художественное 
произведение, словесное искусство 

 

SUMMARY. 
 

FEATURES OF THE FORMATION OF THE SKILLS OF EXPRESSIVE READING IN YOUNGER 
SCHOOLCHILDREN 

In our time, the teacher of elementary school faces one of the important issues – the formation of pupils 
expressive reading skills in junior pupils. 

The urgency of the article lies in the fact that at school age, when the process of formation of the person is most 
intense, expressive reading must be given a special role. Expressive reading as a way of getting acquainted with 
literary literature helps to understand that the word has not only a concrete, substantive, nominative meaning, but also 
an internal, figurative-expressive, figurative meaning that prompts the perception of the work of art as a phenomenon of 
art. 

The purpose of the research is to determine the peculiarities of the formation of skills for expressive reading in 
junior pupils. 

Objective: to characterize the specificity of formation of pupils in elementary classes the skills of expressive 
reading; to find out the problematic issues of work on the formation of skills for express reading in junior 
schoolchildren; to outline the methods and techniques by which reading students can clearly read the students' skills. 

Research methods were the analysis and synthesis of scientific and methodological sources, empirical methods 
and methods of processing and interpretation of data. 

As a result of our study, we can conclude that the teaching of younger pupils to expressive reading is a 
compulsory part of the work on the content of the text, and is also an important way of improving readership skills. The 
success of mastering this complex skill depends on the level of the formation of reading techniques, the understanding 
of the read, the diversity and systematic conduct of the exercises.  

The scientific novelty of the study is to identify the peculiarities of forming the skills of expressive reading of 
elementary school students, their influence on successful learning in the educational process.  

The practical significance of the article is that it identifies the most effective methods, techniques, and types of 
work for the formation of reading skills in junior pupils. 

Key words: reading lessons, expressive reading, fiction, artwork, verbal art. 
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УДК 316.483 
 

ІНТЕРНЕТ-ЗАЛЕЖНІСТЬ ЯК АКТУАЛЬНА ПРОБЛЕМА СУЧАСНОЇ МОЛОДІ 
 

КОСТЮ С.Й., СІЛАДІ Н.Є. 
Мукачівський державний університет 

 
У статті висвітлюються результати розгляду досліджень cитуації, що пов’язана зі швидким 

поширенням інтернет-залежності та є досить проблемною для багатьох країн, у тому числі, і України. 
Дослідження показують, що інтернет-залежність є актуальною проблемою, дослідження якої зумовлене 
запитами суспільства, що пояснюється швидким темпом розвитку комп’ютерних технологій, отриманням 
вільного доступу все більшої кількості людей до мережі-інтернет. Інтернет-залежність є одним із видів 
нехімічних техногенних залежностей, що супроводжується зміщенням мотивів особистості у напрямку 
віртуалізації, що в свою чергу призводить до задоволення в мережі фрустрованих потреб та викликає зміни 
емоційно-вольової, когнітивної та поведінкової сфер особистості. Інтернет-залежність має як спільні риси з 
іншими залежностями (зміни біоритмів мозку та функціонування нервової системи, деструктивні особистісні 
зміни, порушення психологічної рівноваги тощо), так і специфічні (реалізація фрустрованих потреб в 
інтернет-середовищі, завдяки таким його властивостям, як анонімність, доступність та безбар’єрність). В 
основу більшості класифікацій інтернет-залежності покладено критерій провідного напрямку організації 
активності в мережі, що дозволяє виділити такі її види, як залежність від комп’ютерних ігор; соціальних 
мереж; спілкування на форумах; азартних онлайн-ігор; ігор на біржах; покупок в інтернет-магазинах; 
кіберсексуальна залежність; залежність від веб-серфінгу; хакерство тощо. Завдяки теоретичному аналізу 
проблеми було встановлено, що інтернет-залежність є одним із видів нехімічних техногенних залежностей, 
що супроводжується зміщенням мотивів особистості у напрямку віртуалізації, що в свою чергу призводить до 
задоволення в мережі фрустрованих потреб та викликає зміни емоційно-вольової, когнітивної та поведінкової 
сфер особистості. Окреслено наслідки інтернет-залежності. Виділено основні етапи віртуалізації свідомості.  

Подолання інтернет-залежності є комплексом психопрофілактичних і корекційних засобів, спрямованих 
на актуалізацію її внутрішніх ресурсів, що зумовлює зміни мотиваційно-ціннісної, емоційно-вольової, 
когнітивної, конативної сфер особистості та забезпечує її конструктивне сприймання віртуальної 
реальності. Психопрофілактика інтернет-залежності передбачає використання пропедевтичних засобів, 
спрямованих на роботу як з молодими людьми, так і з їх батьками та педагогами, що забезпечує комплексний 
вплив.  

Проведене дослідження не вичерпує всіх аспектів окресленої проблеми. Перспективним напрямком 
наукових пошуків залишається поглиблений аналіз впливу особистісних, соціально-психологічних та соціальних 
факторів на розвиток інтернет-залежності в індивіда, що перебуває на різних етапах онтогенезу, з метою 
створення системи засобів профілактики та корекції цього виду залежності із урахуванням специфіки 
кожного вікового періоду.  

Ключові слова: інтернет-залежність, особистість, молодь, кіберпростір, свідомість, віртуальна 
реальність, віртуальна свідомість, депривація, адикція. 

 
Постановка проблеми. Інтернет-залежність – стійкий стан, викликаний спрямованістю 

мотиваційного процесу особистості на уникнення реальності за рахунок зміни психічного та 
фізичного самопочуття через використання інтернет-мережі, що призводить до віртуалізації 
свідомості. Виникнення та функціонування інтернет-залежності зумовлюють механізми 
психологічного захисту та соціально-психологічні механізми. Система чинників виникнення 
та розвитку інтернет-залежності функціонує на трьох рівнях: мікрорівні (особистісні 
характеристики), мезорівні (соціально-психологічні чинники: особливості соціального 
оточення, внутрішньосімейних стосунків, вплив стресових факторів) та макрорівні 
(властивості інтернет-середовища).  

Аналіз останніх досліджень. У сучасній науці немає єдиного підходу щодо розуміння 
взаємозв’язку понять «залежність» та «адикція». В психологічних словниках ці поняття 
розглядаються як синонімічні. Разом з тим існує позиція, що ці поняття слід розмежовувати. 
Так, в США, де виникла адиктологія, цей термін позначає розділ медицини, що займається 
вивченням і лікуванням лише хімічних залежностей, тобто ототожнюється з наркологією [8]. 
З цієї позиції адикція трактується як психопатологічний феномен.  
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Ми ж, враховуючи етимологічний контекст поняття «адикція», що походить від 
латинського addictio – присудження та addictus – приречений [2], розглядаємо його як таке, 
що передбачає значні деструктивні зміни в структурі особистості, пов’язані з впливом 
адиктивного агенту, що можуть набувають патологічної форми. Натомість поняття 
«залежність» ми розцінюємо як крайній варіант норми, що може переростати в адикцію, 
керуючись позицією В. Д. Менделевича, який стверджує, що синонімами до поняття 
залежності є прив’язаність та звичка. Таким чином, поняття «адикція» швидше 
використовується в контексті медичного чи психіатричного підходів, а «залежність» – 
психологічного.  

Місце інтернет-залежності в системі інших залежностей досліджувалось в процесі 
численних досліджень. Розглядалась специфіка залежної поведінки, вивчалась її динаміка 
проводилась паралель між інтернет-залежністю та наркоманією і алкоголізмом [3; 6]. 

О. С. Клєткіна стверджує, що залежність слід розглядати як форму прояву девіантності, 
направлену на уникнення реальності через зміну свого психофізичного стану. Аналізуючи 
позицію А. В. Гоголевої ми не зовсім можемо погодитись з твердженням, що діяльність, яка 
виконується за комп’ютером, зумовлює розвиток інтернет-залежності, оскільки складається 
враження, що така діяльність володіє адиктивним потенціалом сама собою. Однак, якби це 
було вірно, то кожен користувач комп’ютера через певний час перетворювався на адикта. На 
нашу думку, властивості інтернет-середовища стають небезпечними з позиції виникнення 
адикції лише при наявності особистісних та соціально-психологічних умов, які в своїх 
сукупності і запускають процес розвитку залежності. 

Досить широко аналіз інтернет-залежності здійснювався в контексті структурно-
типологічного підходу. Одним з перших її почав розглядати А. Голдберг [9], який розумів 
цей вид залежності як нав’язливий непереборний потяг до використання інтернету, що 
призводить до значного погіршення психічного стану. Він вживає термін «патологічне 
використання комп’ютера», що розглядається в більш широкому контексті, а інтернет-
залежність – як один з його видів, специфіка якого полягає в використанні комп’ютера для 
встановлення соціальної взаємодії. 

Отже, існують різноманітні дані щодо характеристик інтернет-залежної особистості, 
однак її психологічний портрет залишається нечітким. Тому метою нашого дослідження є 
розглянути  феномен інтернет-залежності та апробування системи психолого-педагогічних 
засобів її профілактики. 

Виклад основного матеріалу. Мережа Інтернет – це джерело найрізноманітнішої 
інформації. Інтернет-залежність привертає увагу не лише психологів, лікарів, педагогів, 
філософів та соціологів, але й громадськості, у зв’язку з тенденцією до поширення цього 
феномену, а також значною кількістю нез’ясованих аспектів, які стосуються діагностичних 
критеріїв, психологічних механізмів його функціонування, засобів профілактики та корекції. 

У сучасній науці активно здійснюється аналіз впливу інформаційних технологій на 
особистість (О. П. Бєлінська, В. М. Бондаровська, Т. Б. Волобуєва, О. В. Дорохов, 
О. Т. Марків) та підкреслюється їх роль у специфіці її функціонування, що може набувати 
деструктивних форм. Так, стверджується, що інформатизація суспільства призводить до 
віртуалізації свідомості (В. В. Брязкун, О. З. Кудашкіна, Є. В. Магда, Л. Є. Смола); 
порушення процесу соціалізації (Л. П. Журавльова); появи нової форми спілкування – 
кіберкомунікації (К. Г. Батаєва, А. А. Засєкін); змін характеристик комунікативного 
потенціалу та стратегій життєвого планування (В. В. Посохова); прояви девіантної поведінки 
(Л. І. Гаврищак, С. О. Мащак, І. І. Соловйова); психічних та поведінкових розладів 
(Т. Ю. Больбот, К. В. Боярова, О. І. Янкович); підвищення рівня тривожності (О. Л. Гірченко) 
та агресивності (О. С. Пюра); зниження соціального інтелекту (О. О. Сасько); порушень 
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процесу формування ідентичності (В. К. Оліярник, Х. І. Турецька); зміни Его-станів 
(Т. С. Асланян, С. В. Олендаренко). 

Безпосередня увага приділяється впливу інтернету та умовам, що перетворюють його 
на адиктивний агент. Для визначення місця інтернет-залежності в системі інших залежностей 
проаналізуємо основні поняття, що стосуються цієї проблеми. 

У Десятому перегляді Міжнародної статистичної класифікації хвороб і проблем, 
пов’язаних зі здоров’ям (МКХ-10), синдром залежності визначається як комплекс 
фізіологічних, поведінкових і когнітивних явищ, при яких вживання психоактивної речовини 
починає займати більш важливе місце в системі цінностей людини, ніж інші форми 
поведінки, які раніше були для неї значущими. Разом з тим синдром психічної залежності 
трактується як частина синдрому залежності, що включає нав’язливе прагнення до вживання 
психоактивної речовини та здатність досягнення стану психічного комфорту при взаємодії з 
відповідним агентом. 

Термін «психологічна залежність» передбачає наявність потреби, що має афективну 
природу. У цьому визначенні робиться акцент на ґенезі залежності, в основі якої лежить 
фрустрація важливої для особистості потреби, що спонукає її шукати шляхи задоволення за 
рахунок зміни об’єкту впливу. А. В. Жилінська стверджує, що з появою інтернету розвиток 
підлітка став більш стихійним через наявність нового середовища для спілкування, а тип 
активності в мережі значною мірою залежить від культурного середовища, в якому 
особистість перебуває. Надмірна захопленість молодої людини кіберсередовищем може 
призвести до інтернет-залежності, внаслідок якої відбувається знецінення реальності, зміна 
системи цінностей, мрій та прагнень, що в свою чергу позначається на процесі життєвого 
планування [4].  

Адиктивний статус студентської молоді визначався М. В. Марковою, яка вивчала 
поширеність як хімічних так і нехімічних адикцій в молодіжному середовищі, та встановила, 
що лише 42% опитаних демонструють здатність до занурення у віртуальну реальність без 
ознак адиктивної поведінки, що свідчить про глобальність проблеми інтернет-залежності. 
Н. Ш. Калін [5] провів дослідження з метою виявлення того, які види адиктивної поведінки є 
найбільш поширеними в молодіжному середовищі, та встановив, що такими є комп’ютерна, 
алкогольна і наркотична залежність. Інтернет-адикція призводить на початковій стадії до 
деформації оцінки своєї позиції в системі статусно-рольових стосунків у групі. В 
студентському середовищі схильність до інтернет-залежності більшою мірою проявляється в 
осіб, що спеціалізуються в сфері технічних наук [4].  

Самоідентифікація користувачів чатів реалізується через використання при листуванні 
розмовної мови, різноманітних вкраплень та часто носить деструктивний характер. Чат 
відображує ті негативні процеси, що відбуваються в сучасному соціумі, а саме, втрату 
інтересу до читання книжок, значну кількість низькопробних журналів, відсутність цензури в 
ЗМІ, руйнування класичної системи викладання. Все це впливає на особистість підлітка, 
формуючи деструктивні установки до сприйняття інформаційних ресурсів.  

Висновок. Інтернет-залежність є одним із видів нехімічних техногенних залежностей, 
що супроводжується зміщенням мотивів особистості у напрямку віртуалізації, що в свою 
чергу призводить до задоволення в мережі фрустрованих потреб та викликає зміни емоційно-
вольової, когнітивної та поведінкової сфер особистості. 

- Інтернет-залежність має як спільні риси з іншими залежностями (зміни біоритмів 
мозку та функціонування нервової системи, деструктивні особистісні зміни, порушення 
психологічної рівноваги тощо), так і специфічні (реалізація фрустрованих потреб в інтернет-
середовищі, завдяки таким його властивостям, як анонімність, доступність та 
безбар’єрність). 
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- Чинниками, що впливають на виникнення інтернет-залежності, є: особистісні, 
психологічні, соціально-психологічні (зовнішні, внутрішні), соціальні, психофізіологічні, 
індивідуальні, властивості інтернет-середовища. Психологічні механізми, що лежать в основі 
виникнення інтернет-залежності, класифіковано з урахуванням психологічного підходу: 
психоаналітичні (анонімність, регресія, ідентифікація, зміна статі, реакції переносу, 
архетипна символіка, механізм «невроз маскує страждання»); соціально-психологічні 
(феномен «самотності в натовпі»); біхевіористичні (оперантне научіння, імпринтинг); 
функціональні (доступність, контроль, збудження). 

- Подолання інтернет-залежності є комплексом психопрофілактичних і корекційних 
засобів, спрямованих на актуалізацію її внутрішніх ресурсів, що зумовлює зміни 
мотиваційно-ціннісної, емоційно-вольової, когнітивної, конативної сфер особистості та 
забезпечує її конструктивне сприймання віртуальної реальності. Психопрофілактика 
інтернет-залежності передбачає використання пропедевтичних засобів, спрямованих на 
роботу як з молодими людьми, так і з їх батьками та педагогами, що забезпечує комплексний 
вплив.  

- Наслідки інтернет-залежності поділяються на психофізичні, індивідуально-
психологічні (характерологічні, емоційно-вольові, мотиваційні, когнітивні, поведінкові), 
соціально-психологічні.  

- Первинна та вторинна профілактика інтернет-залежності містить такі компоненти: 
психологічний, соціально-психологічний, соціальний, педагогічний, освітній.  

- Засоби профілактики інтернет-залежності поділяються на інформаційні та 
розвивальні, а засобами її корекції є психологічний та психолого-дидактичний супровід, 
тренінг, трансактний аналіз, символдрама, музикотерапія, психотерапія. Напрямками 
корекції інтернет-залежної особистості є особистісний, соціально-психологічний, 
педагогічний. 

- Проведене дослідження не вичерпує всіх аспектів окресленої проблеми. 
Перспективним напрямком наукових пошуків залишається поглиблений аналіз впливу 
особистісних, соціально-психологічних та соціальних факторів на розвиток інтернет-
залежності в індивіда, що перебуває на різних етапах онтогенезу, з метою створення системи 
засобів профілактики та корекції цього виду залежності із урахуванням специфіки кожного 
вікового періоду.  
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АННОТАЦИЯ 
 

ИНТЕРНЕТ – ЗАВИСИМОСТЬ КАК АКТУАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ 
В статье освещаются результаты исследования ситуации, связанной с быстрым распространением 

интернет-зависимости и достаточно проблемной для многих стран, в том числе, и Украины. Исследования 
показывают, что интернет-зависимость является актуальной проблемой, исследования которой обусловлены 
запросами общества, объясняются быстрым темпом развития компьютерных технологий, получением 
свободного доступа все большего количества людей к сети-интернет. Интернет-зависимость является одним 
из видов нехимических техногенных зависимостей, сопровождается смещением мотивов личности в 
направлении виртуализации, в свою очередь приводит к удовлетворению в сети фрустрированных 
потребностей и вызывает изменения эмоционально-волевой, когнитивной и поведенческой сфер личности. 
Интернет-зависимость имеет как общие черты с другими зависимостями (изменения биоритмов мозга и 
функционирования нервной системы, деструктивные личностные изменения, нарушения психологического 
равновесия), так и специфические (реализация фрустрированные потребностей в интернет-среде, благодаря 
таким его свойствам, как анонимность, доступность и безбарьерность). В основу большинства 
классификаций интернет-зависимости положен критерий ведущего направления организации активности в 
сети, позволяет выделить следующие ее виды, как зависимость от компьютерных игр; социальных сетей; 
общение на форумах; азартных онлайн-игр; игр на биржах; покупок в интернет-магазинах; киберсексуальная 
зависимость; зависимость от веб-серфинга; хакерство и пр. Благодаря теоретическому анализу проблемы 
было установлено, что интернет-зависимость является одним из видов нехимических техногенных 
зависимостей, сопровождается смещением мотивов личности в направлении виртуализации, в свою очередь 
приводит к удовлетворению в сети фрустрированных потребностей и вызывает изменения эмоционально-
волевой, когнитивной и поведенческой сфер личности. Определены последствия интернет-зависимости. 
Выделены основные этапы виртуализации сознания. 

Преодоление интернет-зависимости является комплексом психопрофилактических и коррекционных 
средств, направленных на актуализацию ее внутренних ресурсов, что приводит к изменению мотивационно-
ценностной, эмоционально-волевой, когнитивной, конативного сфер личности и обеспечивает ее 
конструктивное восприятие виртуальной реальности. Психопрофилактика интернет-зависимости 
предполагает использование пропедевтических средств, направленных на работу как с молодыми людьми, так 
и с их родителями и педагогами, обеспечивает комплексное воздействие. 

Проведенное исследование не исчерпывает всех аспектов обозначенной проблемы. Перспективным 
направлением научных изысканий остается углубленный анализ влияния личностных, социально-
психологических и социальных факторов на развитие интернет-зависимости у индивида, находящегося на 
разных этапах онтогенеза, с целью создания системы средств профилактики и коррекции этого вида 
зависимости с учетом специфики каждого возрастного периода. 

Ключевые слова: интернет-зависимость, личность, молодежь, киберпространство, сознание, 
виртуальная реальность, виртуальная сознание, депривация, аддикция. 
 

SUMMARY 
 

INTERNET-DEPENDENCE AS AN ACTUAL PROBLEM OF MODERN YOUTH 
The article is devoted to the results of scrutinized research on the situation, associated with the rapid expansion 

of Internet dependency and is quite problematic for many countries, including Ukraine. The studies, caused by the 
demands of society show, that Internet addiction is an actual problem,  which is explained by the rapid pace of 
computer technology development, and the free access to the Internet by an increasing number of people. Internet 
addiction is one of the non-chemical man-made addictions, which is accompanied by a shift of individual’s motives in 
the direction of virtualization, which in its turn leads to satisfaction of the network of frustrated needs and causes 
changes of the emotional-volitional, cognitive and behavioural spheres of personality. Internet addiction has both 
common features with other dependencies (changes in the biorhythms of the brain and the functioning of the nervous 
system, destructive personality changes, psychological disturbances, etc.) and specific (implementation of frustrated 
needs in the Internet environment, due to its properties, such as anonymity, accessibility and barrier-free environment).  

The basis for the majority of Internet dependence classifications is the criterion of the leading direction of the 
network activity organization, which allows to point out the following types: dependence on computer games; social 
networks; forums communication; gambling online games; games on stock exchanges; online stores shopping; cyber-
sexual addiction; dependence on web surfing; hacking etc. 

As it has been established due to the theoretical analysis of the problem, the Internet addiction is one of the non-
chemical man-made addictions, which is accompanied by a shift of individual’s motives in the direction of virtualization 
which in its turn leads to satisfaction of the network of frustrated needs and causes changes of the emotional-volitional, 
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cognitive and behavioural spheres of personality. The consequences of online dependence have been delineated. The 
main stages of virtualization of consciousness have been pointed out. 

The process of overcoming the Internet addiction is a complex of psychoprophylactic and correctional means 
aimed at actualizing of its internal resources, which causes changes in the motivational-value, emotional-volitional, 
cognitive, and conative spheres of the individual and ensures its constructive perception of virtual reality. 
Psychoprophylaxis of Internet addiction presupposes the usage of propaedeutic means aimed at working with both 
young people and their parents and teachers, providing a comprehensive impact. 

The conducted research does not exhaust all aspects of the problem outlined above. A promising area for further 
scientific research remains the fundamental analysis of the influence of personal, socio-psychological and social factors 
on the development of the individual’s Internet dependency, which is at different stages of ontogenesis, aimed at the 
creation of prevention and correction system of this (peculiar) type of dependence, taking into account the specificity of 
each age period. 

Key words: internet addiction, personality, youth, cyberspace, consciousness, virtual reality, virtual 
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ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СТРЕСОСТІЙКОСТІ  
БАНКІВСЬКОГО ПРАЦІВНИКА 

 
АЛМАШІ С. І. 

Мукачівський державний університет 
 

У статті здійснений теоретичний аналіз стресостійкості банківського  працівника. Розкрито основні 
психологічні проблеми професійної діяльності банківських працівників. Представлені методики дослідження 
стресостійкості банківських працівників, а саме: «Діагностика стану стресу» (К.Шрайнер), опитувальник 
«Інвентаризація симптомів стресу» (Т. Іванченко), тест «Самооцінка психічних станів» (Айзенка), методика 
К.Томаса діагностики схильності особистості до конфліктної поведінки, адаптація Н.В.Гришиної. В 
емпіричному дослідженні взяли участь банківські  працівники  в кількості  40 осіб. Дослідження проводилося на 
двох групах досліджуваних. Першу групу складали банківські працівники, які мають стаж роботи до 3-х років 
(22 працівників), другу групу складали працівники, які мають стаж роботи більше 3-х років (18 працівників). 

На основі теоретичного аналізу проблеми стресостійкості банківських працівників можемо 
констатувати, що висока відповідальність, особливі вимоги до злагодженості в роботі підрозділів банків, 
часті зміни інструкцій, «розмитість» юридичних норм - всі ці чинники створюють напруженість в діяльності 
будь-якого банку. Стійке і відносно високе фінансове забезпечення банківських працівників не компенсує 
негативного впливу хронічного стресу на їх життя і роботу.  

За допомогою емпіричного дослідження виявлено, що значна кількість досліджуваних характеризується 
здатністю втрачати самоконтроль в стресовій ситуації і не вмінням володіти собою, серед обох груп 
досліджуваних спостерігаються виражена схильність до стресу та високі показники тривожності, особливо 
в зоні ризику знаходиться II група досліджуваних. Спостерігаються низькі показники співпраці, як способу 
регулювання конфлікту.  

Подальша перспектива розробки окресленої теми щодо стресостійкості банківських працівників 
полягає в необхідності визначення та розробки специфіки психологічного впливу на емоційну сферу банківських 
працівників. Матеріали дослідження можуть бути покладені в основу професійно-психологічного відбору та 
оцінки персоналу банку, індивідуального консультування працівників. Отримані результати дослідження 
можуть використовуватися для розробки психологічних тренінгів розвитку стресостійкості банківських 
працівників, що і є перспективою подальшого дослідження. 

Ключові слова: стрес, стресостійкість, чинники психологічної напруженості, психологічна стійкість 
особистості, характеристики стресостійкості. 

 
Постановка проблеми. Зміна соціально-економічних умов в Україні, розширення 

спектру банківських послуг та збільшення попиту на дані послуги з боку представників 
різних соціальних груп призводить до виникнення і загострення конфліктів у банківській 
сфері, і як наслідок, порушення стресостійкості. Тому індивідуальні характеристики, 
професійні та ділові якості банківського службовця, який безпосередньо займається 
обслуговуванням клієнтів, є визначальними у виникненні і нейтралізації конфліктних 
ситуацій та встановленні довгострокових відносин між банком і клієнтом. 
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Робота в банківській сфері характеризується високою стресогенністю. Серед 
банківських службовців спостерігаються випадки перевтоми, зниження працездатності 
внаслідок втоми та перевантажень. Висока відповідальність, особливі вимоги до 
злагодженості в роботі підрозділів банків, часті зміни інструкцій, «розмитість» юридичних 
норм - всі ці чинники створюють напруженість в діяльності будь-якого банку.  

Нервова напруга, втома і роздратування після роботи переносяться в сім'ї.  Окрім 
наявності хронічного руйнуючого стресу в банківській сфері є ще особливі причини, що 
зумовлюють необхідність організації спеціалізованої соціально-психологічної підтримки в 
банках.  

Об’єкт та методи дослідження. Існує достатньо велика кількість концепцій, моделей 
стресу, як у вітчизняних, так і у зарубіжних дослідників. Серед них – когнітивна теорія 
психологічного стресу Р. Лазаруса, основу якої складає позиція розгляду стресу з 
суб’єктивних точок зору крізь призму когнітивних процесів; концепції професійного стресу 
(А.Н. Занковський, T.Cox, В.Скорпфлюг та інші); соціально-психологічні теорії стресу 
(концепції: Д. Механик, Д. Дарендор, Б.П. Даренвенд та інші) та багато інших. 
Антистрессорна поведінка традиційно розглядається як професійно важлива риса в 
напружених умовах праці (А.М. Алексєєва, В.Л. Зливков, Є.М.Дубовська, Р.Л. Кричевський, 
О.Л. Журавльов, В.Г. Зазикін, О.І. Китов).  

Некомпенсований вплив інтенсивних стрес-факторів призводить до різноманітних 
психічних порушень - депресій, неврозів і синдрому посттравматичного стресу. Власне, 
теоретико-методологічну основу дослідження становлять: а) праці, присвячені вивченню 
психологічно емоційному вигоранню фахівців (Акіндінова І.А., Бойко В.В., Васьківська С., 
Водоп'янова Н.Є., Маслач К., Орел В. Є., Скугаревска М.М., Трунов Д.В.); б) праці 
присвяченні регуляції емоційного стресу (Розов В.І., Бодров В.А., Аболін Л.М., Вальдман 
А.В., Гринберг Д., Косицкий Г.І., Смирнов В.М., Лазарус Р., М’ясищев В.Н.); в) 
суб’єктивний підхід до управління стресом (Грінберг Д., Шаталова Т., Ксенофонтова Є.Г.); г) 
праці присвячені особливостям формування емоційної стійкості (Аболін Л.М., Варданян 
Б.Х., Левітов Н.Д.) та ін. [1].  

Постановка завдання. З огляду на актуальність і недостатню розробленість проблеми, 
метою статті є теоретичний аналіз та емпіричне дослідження психологічних характеристик 
стресостійкості банківського працівника. 

Результати та їх обговорення. Стресостійкість – це загальна якість особистості, яка 
характеризується здатністю протистояти стресовим факторам за період часу, який 
необхідний для організації нових умов, в яких даний стресор не буде загрозливим. 
Стресостійкість забезпечує високу ефективність діяльності і зберігає здоров’я  людини. 

Характер і інтенсивність стресової ситуації в основному визначаються ступенем 
розбіжності між вимогами, які пред'являє конкретна ситуація, діяльність, і тими 
потенціалами, якими володіє суб'єкт. Стресостійкість буде забезпечувати високу 
ефективність діяльності й збереже здоров'я людини, якщо вона буде керуватися креативним 
мисленням у вирішенні своїх проблем. Формування стресостійкості є процесом засвоєння 
людиною різних способів адаптації до стресових ситуацій. 

Кадровий склад банківських службовців неоднорідний і складається в основному з 
трьох груп працівників. Відмінності між групами полягають в рівні освіти, способі 
входження в банківську систему, побудові кар'єри і місці в банківській ієрархії. Робота 
банківських службовців, з одного боку, дає їм певний статус, упевненість в собі і 
матеріальний добробут, але, з іншого – вона пов’язана з підвищеним психологічним 
навантаженням, примушує жити і працювати в умовах хронічного руйнівного стресу, що 
негативно позначається і на здоров'ї, і на ефективності роботи, і на сімейних відносинах [2]. 
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Стійке і відносно високе фінансове забезпечення банківських працівників не компенсує 
негативного впливу хронічного стресу на їх життя і роботу. Переважна більшість з них 
скаржиться на нездужання стресогенного характеру: головний біль, різке підвищення або 
пониження кров'яного тиску, хворобливі відчуття у області серця. Нерідкі випадки прояву 
невмотивованої дратівливості: люди стають агресивними у стосунках один до одного, 
зриваються на крик або похмуро мовчать. 

Стан стресу у банківських працівників можна розглядати відповідно до професійної 
діяльності через: характер і інтенсивність стресової ситуації; будь-які зовнішні стимули чи 
події, які викликають у людини напругу або збудження (в даний час в цьому значенні 
частіше вживаються терміни «стресор», «стрес-фактор»); суб'єктивні реакції; фізичні реакції 
організму на пропоновану вимогу чи шкідливий вплив; високу напруженість. Основними 
факторами, що викликають професійний стрес є: об'єктивні (високий темп діяльності, 
тривалу роботу, «рваний» темп діяльності, підвищену відповідальність, значні фізичні 
навантаження і т.д.); суб'єктивні (міжособистісні і внутрішньоособистісні стреси). 

Дослідження стресотсійкості банківських працівників проводилося на базі 
Тересвянського відділення ПАТ КБ «ПриватБанк». В емпіричному дослідженні взяли участь 
банківські  працівники  в кількості  40 осіб. Дослідження проводилося на двох групах 
досліджуваних. Першу групу складали банківські працівники, які мають стаж роботи до 3-х 
років (22 працівників), другу групу складали працівники, які мають стаж роботи більше 3-х 
років (18 працівників). 

Для реалізації мети дослідження був обраний відповідний психодіагностичний 
інструментарій, зокрема: «Діагностика стану стресу» (К.Шрайнер), опитувальник 
«Інвентаризація симптомів стресу» (Т. Іванченко), тест «Самооцінка психічних станів» 
(Айзенка), методика К.Томаса діагностики схильності особистості до конфліктної поведінки, 
адаптація Н.В.Гришиної. 

На основі отриманих результатів за методикою «Діаностика стану стресу» 
(К.Шрайнер), яка спрямована на виявлення стресостійкості (див.табл. 1), спостерігаємо, що у 
досліджуваних I групи вираженим є середній рівень стресостійкості – 36,4% досліджуваних. 

 
Таблиця 1. 

Показники вираженості стресостійкості банківських працівників за методикою 
«Діаностика стану стресу» (К.Шрайнер) (у %) 

Рівні вираженості 
стресостійкості 

Досліджувані (%)
I група II група 

високий рівень  31,8 22,2 
середній рівень  36,4 44,5 
низький рівень  31,8 33,3 

Показники високого та низького рівнів однаково виражені серед 31,8% досліджуваних 
банківських працівників. Як бачимо, майже в третини досліджуваних простежуєтся низький 
рівень стресостійкості, що є негативним явищем для професійної діяльності.  

Аналізуючи результати II групи досліджуваних, бачимо, так само, виражені показники 
середнього рівня стресостійкості - 44,5% досліджуваних. Показники високого та низького 
рівнів складають 22,2% та 33,3% відповідно.  

Отже, на основі проведеної методики, можемо зробити висновок про виражені середні 
показники стресостійкості у досліджуваних працівників, однак з досить високими 
показниками низького рівня стресостійкості. Тобто значна кількість досліджуваних 
характеризується здатністю втрачати самоконтроль в стресовій ситуації і не вмінням 
володіти собою. 
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За опитувальником «Інвентаризація симптомів стресу» (Т. Іванченко), який 
спрямований для виявлення схильності до стресу. Отримані результати подані в таблиці 
(див. табл. 2).  

Таблиця 2. 
Показники вираженості схильності банківських працівників до стресу за методикою 

«Інвентаризація симптомів стресу» (Т. Іванченко) (у %) 
Рівні схильності до стресу Досліджувані (%)

I група II група 
не схильні до стресу 18,2 0 
низької схильності до 
стресу 

13,6 33,3 

середньої схильності до 
стресу 

40,9 44,5 

високої схильності до 
стресу 

27,3 22,2 

Аналізуючи отримані результати, бачимо, що у досліджуваних зі стажем роботи до 3-х 
років, вираженим є середній рівень схильності до стресу - 40,9%. Висока схильність до 
стресу простежується у 27,3% працівників, що є досить високими показниками, які можуть 
позначитися на ефективній професійній діяльності. 

Низька схильність до стресу простежується у 13,6% досліджуваних і лише 18,2% 
банківських працівників є не схильними до стресу. Серед II групи досліджуваних так само 
простежується середній рівень схильності до стресу – 44,5%. Високою схильністю до стресу 
характеризуються 22,2% працівників. Низька схильність до стресу спостерігається у 33,3% 
банківських працівників. Водночас відсутні досліджувані даної групи, які є не схильними до 
стресу. 

Отже, на основі отриманих результатів дослідження схильності до стресу банківських 
працівників, можемо констатувати, що серед обох груп досліджуваних спостерігаються 
виражена схильність до стресу. Однак у групи досліджуваних, які мають значний стаж 
роботи дані показники вищі, що можемо проінтерпретувати певною емоційною 
виснаженістю, яка може стати причиною виникнення стресу та конфліктності у ході 
професійної діяльності. 

З метою дослідження особливостей емоційної регуляції банківських працівників, нами 
був проведений тест «Самооцінка психічних станів» Айзенк. Ми визначили показники 
вираженості тривожності, фрустрації, агресивності та ригідності. Отримані результати 
дослідження подані в таблиці (див. табл. 3).  

Таблиця 3.  
Показники вираженості емоційної регуляції за  тестом «Самооцінка психічних станів» 

(Айзенк) (у%) 
Показники Рівні у % 

 I група II група 
 Високий Середній Низький Високий Середній Низький 
Тривожність 36,4 31,8 31,8 38,9 33,3 27,8 
Фрустрація 22,7 31,8 45,5 22,2 33,4 44,4 
Агресивність 
 

31,8 40 27,2 44,4 38,9 16,7 

Ригідність 18,1 45,5 36,4 27,8 22,2 50 
Аналізуючи отримані результати, бачимо, що у досліджуваних I групи найбільш 

вираженими є показники тривожності та агресивності. Зокрема, тривожність має наступні 
показники вираженості: високий рівень прояву притаманний – 36,4% досліджуваних, 
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середній рівень – 31,8%, а низький – 31,8% працівників. Високий рівень прояву агресивності 
притаманний – 31,8% досліджуваних, середній рівень – 40%, а низький – 27,2%. Це вказує на 
підвищений рівень імпульсивності, який може стати причиною виникнення стресових 
ситуацій.  

Аналізуючи результати дослідження II групи, бачимо, що у банківських працівників, 
які мають чималий стаж роботи спостерігаються виражені показники агресивності, зокрема, 
високий рівень прояву притаманний – 44,4% досліджуваних, середній рівень – 38,9%, а 
низький – 16,7% працівників. Дещо нижчі, однак теж виражені, показники тривожності 
(високий рівень прояву агресивності притаманний – 38,9% досліджуваних, середній рівень – 
33,3%, а низький – 27,8%). Це можемо проінтерпретувати значним стажем роботи 
працівників, та можливим їх професійним вигоранням. Подібна ситуація є тривожною, 
оскільки може стати причиною виникнення міжособистісних конфліктів, що породжують 
різні стресові ситуації. Показники фрустрації та ригідності є менш вираженими у 
досліджуваних, однак з високими показниками середнього та високого рівнів, що вказує на 
певне звикання до роботи у досліджуваних та не готовності піддаватися професійним змінам. 

Отже, виражені показники тривожності та агресивності у досліджуваних банківських 
працівників є тривожними, оскільки будь-яка непередбачувана ситуація може стати 
причиною виникнення стресу у досліджуваних. 

Аналізуючи результати отримані за методикою К.Томаса  «Діагностика схильності 
особистості до конфліктної поведінки», адаптація Н.В.Гришиної, можемо констатувати 
наступне (див. табл. 4). 

Таблиця 4.   
Показники способів регулювання конфліктів за методикою К.Томаса  «Діагностика 

схильності особистості до конфліктної поведінки», адаптація Н.В.Гришиної 
 Шкали (сер. зн.) 

Суперництво Співпраця Компроміс Уникнення Пристосува
ння 

I група 6,95 5,88 7,08 6,99 6,19 
II група 4,22 5,76 6,88 6,70 5,79 
На основі отриманих результатів дослідження, спостерігаємо, що у банківських 

працівників I групи середнє значення за показником суперництво складає 6,95, співпраця – 
5,88, компроміс – 7,08, уникнення – 6,99 та пристосування – 6,19. Тобто, найбільш 
вираженими є показники шкал компромісу, уникнення та суперництва. Отримані результати 
вказують на  прагнення більшості працівників даної групи перемагати і вступати у боротьбу, 
турбуючись тільки про власні інтереси. Однак, вони здатні уникнути конфліктної ситуації, не 
вступаючи в обговорення проблемних питань. Поведінка досліджуваних може бути 
спричинена бажанням до самовираження, готовності до конкуренції з метою професійної 
самореалізації. Часті конкуруючі конфлікти можуть призвести до виникнення стресових 
ситуацій. 

Аналізуючи отримані показники способів регулювання конфліктів II групи 
досліджуваних, спостерігаємо виражені показники компромісу (сер. зн. – 6,88) та уникнення 
(6,70). Це можемо проінтерпретувати значним досвідом роботи досліджуваних, які не 
бажають конкурувати та характеризуються більш врегульованою емоційною стійкістю під 
час виникнення конфліктних ситуацій.  

Однак, слід зазначити на низьких показниках співпраці, як способу регулювання 
конфлікту в обох групах досліджуваних, зокрема, у досліджуваних  I групи  сер. зн. 
становить 5,88, у досліджуваних II групи – 5,76. Це негативна тенденція, яка, у свою чергу, 
може стати причиною виникнення стресових ситуацій. 
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Висновки. Отже, на основі проведеного дослідження психологічних особливостей 
стресостійкості банківських працівників, можемо констатувати: 

- За отриманими результатами  методики «Діагностика стану стресу» (К.Шрайнер), 
можемо зробити висновок про виражені середні показники стресостійкості у досліджуваних 
працівників, однак з досить високими показниками низького рівня стресостійкості. Тобто 
значна кількість досліджуваних характеризується здатністю втрачати самоконтроль в 
стресовій ситуації і не вмінням володіти собою. 

- На основі отриманих результатів дослідження схильності до стресу банківських 
працівників за методикою «Інвентаризація симптомів стресу» (Т. Іванченко), можемо 
констатувати, що серед обох груп досліджуваних спостерігаються виражена схильність до 
стресу. Однак у групи досліджуваних, які мають значний стаж роботи дані показники вищі, 
що можемо проінтерпретувати певною емоційною виснаженістю, яка може стати причиною 
виникнення стресу та конфліктності у ході професійної діяльності. 

- На основі отриманих результатів тесту «Самооцінка психічних станів» Айзенк, 
бачимо виражені показники у обох групах досліджуваних тривожності та агресивності. 
Показники фрустрації та ригідності є менш вираженими у досліджуваних, однак з високими 
показниками середнього та високого рівнів, що вказує на певне звикання до роботи у 
досліджуваних та не готовності піддаватися професійним змінам. 

- Виражені показники тривожності та агресивності у досліджуваних банківських 
працівників є тривожними, оскільки будь-яка непередбачувана ситуація може стати 
причиною виникнення стресу у досліджуваних, особливо в зоні ризику знаходиться II група 
досліджуваних.  

- На основі отриманих результатів дослідження за методикою К.Томаса  «Діагностика 
схильності особистості до конфліктної поведінки», адаптація Н.В.Гришиної, спостерігаємо, 
що у банківських працівників I групи середнє значення за показником суперництво складає 
6,95, співпраця – 5,88, компроміс – 7,08, уникнення – 6,99 та пристосування – 6,19. Тобто, 
найбільш вираженими є показники шкал компромісу, уникнення та суперництва. Отримані 
результати вказують на  прагнення більшості працівників даної групи перемагати і вступати 
у боротьбу, турбуючись тільки про власні інтереси. Однак, вони здатні уникнути конфліктної 
ситуації, не вступаючи в обговорення проблемних питань. Поведінка досліджуваних може 
бути спричинена бажанням до самовираження, готовності до конкуренції з метою 
професійної самореалізації. Часті конкуруючі конфлікти можуть призвести до виникнення 
стресових ситуацій. Аналізуючи отримані показники способів регулювання конфліктів II 
групи досліджуваних спостерігаємо виражені показники компромісу (сер. зн. – 6,88) та 
уникнення (6,70). Це можемо проінтерпретувати значним досвідом роботи досліджуваних, 
які не бажають конкурувати та характеризуються більш врегульованою емоційною стійкістю 
під час виникнення конфліктних ситуацій.  

- Однак, слід зазначити на низьких показниках співпраці, як способу регулювання 
конфлікту в обох групах досліджуваних, зокрема, у досліджуваних  I групи  сер. зн. 5,88, у 
досліджуваних II групи – 5,76. Це негативна тенденція, яка, у свою чергу, може стати 
причиною виникнення стресових ситуацій. 

Отже, проведене дослідження не вичерпує всіх аспектів дослідження стресостійкості 
банківських працівників. Подальша перспектива розробки окресленої теми щодо 
стресостійкості банківських працівників полягає в необхідності визначення та розробки 
специфіки психологічного впливу на емоційну сферу банківських працівників. Матеріали 
дослідження можуть бути покладені в основу професійно-психологічного відбору та оцінки 
персоналу банку, індивідуального консультування працівників. Отримані результати 
дослідження можуть використовуватися для розробки психологічних тренінгів розвитку 
стресостійкості банківських працівників, що і є перспективою нашого дослідження. 
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АННОТАЦИЯ 

 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТИ БАНКОВСКОГО 

РАБОТНИКА 
В статье осуществлен теоретический анализ стрессоустойчивости банковского работника. 

Раскрыты основные психологические проблемы профессиональной деятельности банковских работников. 
Представлены методики исследования стрессоустойчивости банковских работников, а именно: «Диагностика 
состояния стресса» (К.Шрайнер), опросник «Инвентаризация симптомов стресса» (Т. Иванченко), тест 
«Самооценка психических состояний» (Айзенка), методика К.Томас диагностики склонности личности к 
конфликтному поведению, адаптация Н.В.Гришинои. В эмпирическом исследовании приняли участие 
банковские работники в количестве 40 человек. Исследование проводилось на двух группах испытуемых. 
Первую группу составляли банковские работники, имеющие стаж работы до 3-х лет (22 работников), вторую 
группу составляли работники, имеющие стаж работы более 3-х лет (18 работников). 

На основе теоретического анализа проблемы стрессоустойчивости банковских работников можем 
констатировать, что высокая ответственность, особые требования к слаженности в работе подразделений 
банков, частые изменения инструкций, «размытость» юридических норм, − все эти факторы создают 
напряженность в деятельности любого банка. Устойчивое и относительно высокое финансовое обеспечение 
банковских работников не компенсирует негативного воздействия хронического стресса на их жизнь и 
работу. 

С помощью эмпирического исследования выявлено, что значительное количество исследуемых 
характеризуется способностью терять самоконтроль в стрессовой ситуации и не умением владеть собой, в 
обеих группах испытуемых наблюдаются выраженная склонность к стрессу и высокие показатели 
тревожности, особенно в зоне риска находится II группа испытуемых. Наблюдаются низкие показатели 
сотрудничества, как способа регулирования конфликта. 

Дальнейшая перспектива разработки обозначенной темы по стрессоустойчивости банковских 
работников заключается в необходимости определения и разработке специфики психологического воздействия 
на эмоциональную сферу банковских работников. Материалы исследования могут быть положены в основу 
профессионально-психологического отбора и оценки персонала банка, индивидуального консультирования 
работников. Полученные результаты исследования могут использоваться для разработки психологических 
тренингов развития стрессоустойчивости банковских работников и является перспективой нашего 
исследования. 

Ключевые слова: стресс, стрессоустойчивость, психологическая устойчивость личности, 
характеристики стрессоустойчивости, факторы психологической напряженности. 

 

SUMMARY 
 

PECULIAR PSYCHOLOGICAL FEATURES OF THE STRESS RESISTANCE OF A BANK EMPLOYEE 
The article is devoted to theoretical analysis of stress resistance of a bank employee. The basic psychological 

problems of bank employees’ professional activity have been revealed. Techniques for studying the stress resistance of 
bank employees have been represented, namely: "Diagnosis of stress" (K. Schreiner), the questionnaire "Inventory of 
stress symptoms" (T. Ivanchenko), the test "Self-evaluation of mental states" (H. Eysenck), technique for diagnosis of 
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personal disposition to conflict behaviour (K. Thomas), adaptation (N.V. Grishina). 40 bank employees took part in the 
empirical study. The study was conducted in two groups of participants. The first group consisted of bank employees 
with less than 3 years of experience (22 employees); the second group consisted of bank employees with more than 3 
years of experience (18 employees). 

On the basis of the theoretical analysis of stress resistance of bank employees, we can state that high 
responsibility, special requirements for the coordination of bank departments, frequent changes of rules, and 
«blurriness" of legal norms - all these factors create tension in the activities of any bank. Stable and relatively high 
financial support for bank employees does not compensate for the negative influence of chronic stress on their live and 
work.  

It has been pointed out with the help of the empirical study that a significant number of employees are 
characterized by the ability to lose self-control in a stressful situation, as well as the lack of the ability to be master of 
oneself, there is a marked disposition to stress and a high level of anxiety in both groups of participants, and especially 
to the high-risk area belong the second group members. There is a low level of cooperation as a means of conflict 
regulation. 

A further perspective of development of the above-mentioned topic concerning the stress resistance of bank 
employees lies in the necessity to identify and develop the specific psychological influence on the bank employees’ 
emotional sphere. Materials of the investigation can be used both as the basis for professional psychological selection 
and assessment of bank staff, as well as individual counselling of employees. The obtained results of the research can 
be used for the development of psychological trainings for the bank employees’ stress resistance development, which is 
the prospect for our further research. 

Key words: stress, stress resistance, factors of psychological tension, psychological stress resistance of 
personality, characteristics of stress resistance. 
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ВИКОРИСТАННЯ КРАЄЗНАВЧИХ МАТЕРІАЛІВ ПРИ ВИКЛАДАННІ 
АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ДЛЯ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ГАЛУЗІ ТУРИЗМУ У ВНЗ 

 
КРАВЧЕНКО Т.М., ДЯДЧЕНКО О.В. 

Мукачівський державний університет 
 

У статті обґрунтовано використання краєзнавчого матеріалу як унікального дидактичного та 
мотиваційного засобу в процесі навчання англійської мови на початковому етапі вивчення та міжкультурної 
комунікації студентами ВНЗ. Аналізуючи, систематизуючи і узагальнюючи наукові праці багатьох учених, 
було розглянуто проблеми вивчення мови і культури, так як це дозволяє вдало поєднувати елементи 
країнознавства з мовними явищами, що є не лише засобом комунікації, а й засобом ознайомлення з новою 
дійсністю. Актуальність обраної теми пов’язана, перш за все, із зростаючими вимогами до рівня оволодіння 
іноземною мовою та міжкультурною комунікацією студентами ВНЗ та підвищеною зацікавленістю до 
пошуку ефективних засобів навчання іноземної мови та міжкультурної комунікації 

Під час дослідження використано загальнонаукові методи дослідження такі як аналізу, синтезу та 
порівняння – з метою вивчення об’єкта та предмета дослідження. 

У результаті дослідження було виділено та охарактеризовано єдність мови і національної культури, 
яка реалізується в ряді функцій: комунікативна функція - бути знаряддям передачі інформації від одного 
учасника акту комунікації іншому (ця функція при вивченні мови не може бути забезпечена, якщо в процесі 
навчання не будуть використані відомості про країну, оскільки саме вони нерідко визначають змістовний план 
як усної, так і писемної мови); культуроносна та накопичувальна. 

Практичне значення отриманих результатів полягає у розробленні методичних рекомендацій щодо 
застосування елементів лінгвокраїнознавства при навчанні англійської мови студентів спеціальності 
«Туризм». 

Наукова новизна полягає у застосуванні авторського підходу до використання лінгвокраїнознавчого 
матеріалу під час викладання англійської мови студентами спеціальності «Туризм».  

Висновки. Здобувши спеціальність у галузі туризму, випускник ВНЗ повинен добре володіти англійською 
мовою, вміти вести розмови з клієнтами туристичного агентства, представити фірму на туристичній 
виставці, крім того виконувати ряд інших професійних обов’язків; це дає всі шанси на здобуття кар’єри. 

Перспективи подальших досліджень вбачаємо у використанні лінгвокраїнознівчих матеріалів при 
навчанні англійській мові студентів сфери туризму, які базуються на унікальній специфіці цього напрямку.  

Ключові слова: туристична галузь, іноземна мова, краєзнавчі матеріали, інтернет-ресурси, англійська 
мова, сфера обслуговування.  
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Будь-який сучасний міжнародний бізнес неминуче вимагає хороших знань англійської 
мови як універсальної світової мови для вільного спілкування. Не є винятком і сфера 
туризму, в якій задіяні десятки різних професій і кілька мільйонів чоловік по всьому світу. 
Міжнародні туристичні компанії мають чималий дохід і вважаються престижним місцем 
роботи. Претендентам на різні вакансії недостатньо знання загальної англійської мови, так як 
сфера обслуговування туристів має свою унікальну специфіку, засновану на англійській мові 
для туристів і мандрівників з різних країн.  

Обʼєкти та методи дослідження. Аналіз останніх досліджень і публікацій показує, що 
звернення до проблеми вивчення мови і культури є не випадковим, так як це дозволяє вдало 
поєднувати елементи країнознавства з мовними явищами, що є не лише засобом комунікації, 
а й засобом ознайомлення з новою дійсністю [2]. Проблеми використання краєзнавчих 
матеріалів в процесі викладання іноземної мови, були розглянуті наступними вченими: Бім 
І.Л., Вайсбурд М.Л., Вессель М.Х., Гур’янова О.М., Ільїн М.С., Коряковцева Н.Ф., Кузьмина 
Л.Г., Ладо Р., Рогова Г.В., Тамбовкина Т.Ю., Тарасов Ю.Ф., Шалькевич Л., Шатилов С.Ф., 
Щепілова А.В., Маслова В.О., Баришніков М.В., Верещагін Є.М. і т. д. Проте проблема 
систематичного використання краєзнавчих матеріалів не знайшла належного висвітлення у 
фаховій літературі. 

Постановка завдання. Тому мета даної статті - обґрунтувати використання 
краєзнавчого матеріалу як унікального дидактичного та мотиваційного засобу в процесі 
навчання англійської мови на початковому етапі вивчення та міжкультурної комунікації 
студентами ВНЗ. Автори не претендують на всебічний, досконалий розгляд проблеми. Дана 
стаття є лише початковим етапом дослідження. Беручи до уваги зазначене, актуальність 
обраної теми пов’язана, перш за все, із зростаючими вимогами до рівня оволодіння 
іноземною мовою та міжкультурною комунікацією студентами ВНЗ та підвищеною 
зацікавленістю до пошуку ефективних засобів навчання іноземної мови та міжкультурної 
комунікації.  

Результати дослідження. Останні роки туризм в Україні стає високорентабельною 
галуззю економіки, прибутковим бізнесом. Тому вивчення іноземних мов для студентів 
туристичної галузі є необхідним. У сучасних концепціях навчання іноземна мова 
розглядається не лише як засвоєння відповідних знань з граматики, синтаксису і т. д., а як 
відображення культури відповідного народу - як оволодіння іншомовною культурою і як 
засвоєння світових духовних цінностей. Освіта засобами іноземної мови передбачає знання 
про культуру, історію, реалії і традиції країни, мова якої вивчається (лінгвокраїнознавство, 
країнознавство), включення студентів в діалог культур, знайомство з досягненнями 
національних культур в розвитку загальнолюдської культури, усвідомлення ролі рідної мови 
та культури в дзеркалі культури іншого народу.  

Єдність мови і національної культури реалізується в ряді функцій: комунікативна 
функція - бути знаряддям передачі інформації від одного учасника акту комунікації іншому 
(ця функція при вивченні мови не може бути забезпечена, якщо в процесі навчання не будуть 
використані відомості про країну, оскільки саме вони нерідко визначають змістовний план як 
усної, так і писемної мови); культуроносна та накопичувальна [9]. Лінгвокраїнознавство 
передбачає: засвоєння людиною, що виросла в одній національній культурі, істотних фактів, 
норм і цінностей іншої національної культури. Потрібно не тільки викласти інформацію про 
країну, щоб студент її запам’ятав, але й сформувати позитивне ставлення до народу - носія 
мови, адже вивчення мов починається з метою зближення народів. Країнознавча інформація 
підлягає витягу з природних форм мови і з навчальних текстів і не має привноситися ззовні; 
країнознавчий аспект викладання реалізує в навчальному процесі філологічний спосіб 
вторинного пізнання дійсності.  
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При навчанні іноземної мови студентами туристичних галузей можна використовувати 
лінгвокраїнознавчий матеріал з таких сфер:  

1) соціально-культурна сфера спілкування: запрошення на виставки, концерти, у музеї; 
програми екскурсій, турів, розваг під час літнього відпочинку; вхідні квитки на видовищні 
заходи, репродукції художніх творів; рекламні проспекти, довідники з ілюстраціями 
визначних пам'яток, карти-плани міст; програмки й афіші спектаклів, концертів, фестивалів, 
масових видовищ;  

2) побутова сфера спілкування: предмети побуту; проспекти - реклами: готелів, 
кемпінгів, пралень, перукарень; схеми-плани усіх видів транспорту; проїзні квитки усіх видів 
транспорту; рахунки для оплати різних видів послуг.  

3) торгово-комерційна сфера спілкування: рекламні проспекти різноманітних товарів; 
запрошення-реклами в ресторани, кафе, бари (із зазначенням різноманітних страв та послуг); 
меню замовлених страв, відомості про доставку їх додому, зазначення їхньої вартості; 
рецепти приготування національних страв; рахунки за покупки, обіди, вечері; талони для 
купівлі товарів.  

4) спортивно-оздоровча сфера спілкування: реклама оздоровчих центрів, спортивних 
комплексів; афіші про масові спортивні заходи; рекламні проспекти різних лікувальних 
заходів і засобів.  

5) сімейно-побутова сфера спілкування: листи, листівки, запрошення; візитні картки; 
бланки вітальних листівок у зв'язку з різними святами (народження, весілля, ювілей, 
хрестини) тощо.  

Специфіка цих засобів полягає в тім, що вони забезпечують спілкування з живими, 
реальними предметами, стимулюють майже справжню комунікацію (ситуативне мовлення): 
студенти як би проживають усі події, грають визначені ролі, вирішують проблеми (купівлі, 
екскурсій, вибору навчального центра і професії, заповнення анкет, вибору меню тощо).  

Інтернет так само дає унікальну можливість для тих, хто вивчає іноземну мову, 
користуватися автентичними текстами, слухати і спілкуватися з носіями мови, тобто, він 
створює природне мовне середовище. Загальновідомо, що основна мета навчання іноземної 
мови - це комунікативна спрямованість. Інтернет-навчання починає превалювати практично 
на всіх рівнях здобуття освіти. Треба підкреслити, що сьогодні питання доцільності 
використання комп’ютерних технологій для викладання іноземних мов не має вже такого 
суперечливого ставлення як раніше ні з боку викладачів, ні з боку розробників цих 
технологій. Крім того, використання комп’ютерних технологій означає не тільки спосіб 
навчати іноземній мові, а й одну з причин її вивчення.  

Беручи до уваги все розмаїття та багатство Інтернету, можна сказати, що він є 
ідеальним інструментом, який допомагає студентові зосередитись не на самому процесі 
навчання англійської мови, а на проблемі, яку він має зараз розв’язати, і це його захоплює. В 
той же час Інтернет - це велике джерело лінгвокраїнознавчої інформації. Під час роботи з 
Інтернетом формується багато компетенцій: студент вчиться ефективно управляти процесом, 
швидко читати та вибирати головну інформацію з текстів або аудіовізуальних документів 
різних жанрів, він змушений підвищувати рівень своїх знань з лексики та граматики, які 
йому потрібні для відтворення отриманої інформації.  

Для кваліфікованого фахівця будь-якої галузі дуже важливим є уміння працювати з 
інформаційними Інтернет-ресурсами та встановлювати контакти з іноземними фахівцями, 
партнерами по бізнесу, клієнтами. А це передбачає обов’язкове оволодіння іноземними 
мовами, а не тільки комп’ютерними технологіями. Так ЮНЕСКО проголосило ХХІ ст. віком 
поліглотів. У добу інформатизації шляхом до успіху у багатьох галузях є доступ до 
інформації і уміння працювати з нею, і не тільки рідною мовою. Інтернет-спілкування в 
режимі online передбачає навіть діалог з реальним партнером - носієм мови, з метою 
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отримання різного роду пізнавальної інформації. У навчальному процесі можливі різні 
форми використанні Інтернет-ресурсів:  

- підбір автентичних текстів для читання та обговорення;  
- прослуховування звукової інформації (цікаві виступи на різні теми носіїв мови з 

найрізноманітніших питань);  
- проведення телеконференції по електронній пошті (наприклад, події в різних куточках 

світу, думки про прочитану книгу, особливість національної кухні, традиції святкування і т. 
д.);  

- комплексна робота над рекламними проспектами, оголошеннями, програмами 
екскурсій, турів та ін., що розміщенні в мережі Інтернет;  

- усне обговорення отриманих електронною поштою листів від партнерів по проекту, 
обговорення проблемної інформації, отриманої з ресурсів мережі Інтернет; 

- пошук фразеологізмів, реалій, ідіом, прислів'їв, приказок, неологізмів, що відбивають 
специфіку функціонування досліджуваної мови і культуру народу;  

- використання віртуальних бібліотек, де знаходяться художні та публіцистичні твори 
авторів країни досліджуваної мови, а також довідники країнознавчого характеру;  

- самостійна та індивідуальна робота студента з метою поглибленого вивчення 
англійської мови, ліквідації прогалин у знаннях, уміннях та навичках тощо.  

Використовуючи інформаційні ресурси мережі Інтернет, можна більш ефективно 
вирішувати цілий ряд задач, серед яких і задачі лінгвокраїнознавчого характеру: 
знайомитися з культурознавчими відомостями, що включають у себе мовний етикет, 
особливості мовного поводження носіїв мови, особливості культури, традицій країни 
досліджуваної мови.  

Цілеспрямована робота з реалізації лінгвокраєзнавчого аспекту при вивченні 
англійської мови сприяє, з одного боку, підвищенню інтересу до предмету, а з іншого - 
створює позитивну мотивацію при засвоєнні мовних засобів та при набуванні 
культурознавчої та краєзнавчої інформації за допомогою та на основі цих засобів. Викладач 
здійснює підбір для заняття англійської мови актуальних та автентичних текстів для 
аудіювання та читання. Ці тексти мають велику пізнавальну та лінгвокраєзнавчу цінність. 
Викладач використовує ілюстрований матеріал для розкриття змісту пропонованих текстів 
(листівки, мапи, меню, рекламні проспекти). Такі тексти та їх ілюстрації за допомогою 
прагматичного матеріалу сприяють реалізації на заняттях важливих принципів, навчання 
англійської мови (комунікативність, наочність, новизна та функціональність).  

Висновки. Отже, якщо випускник ВНЗ, здобувши спеціальність у сфері туризму, 
володітиме англійською мовою, вмітиме вести розмови з клієнтами туристичного агентства, 
представити фірму на туристичній виставці, крім того виконуватиме ряд інших професійних 
обов’язків, то він матиме всі шанси на здобуття кар’єри, роботодавець розглядатиме його як 
міст до закордонних партнерів. Робота над лінгвокраєзновчим та лінгвокраїнознавчим 
аспектами, крім того, надасть можливість працювати екскурсоводом. А надання якісного 
готельно-ресторанного сервісу іноземною мовою лише викличе прихильність іноземних 
клієнтів до персоналу і можливо стане однією з підстав відвідати Україну знову, зокрема 
Закарпаття.  
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АННОТАЦИЯ 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КРАЕВЕДЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА ПРИ ПРЕПОДАВАНИИ АНГЛИЙСКОГО 
ЯЗЫКА ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ СФЕРЫ ТУРИЗМА В ВУЗАХ 

В статье обосновано использование краеведческого материала как уникального дидактического и 
мотивационного средства в процессе обучения английскому языку на начальном этапе изучения и 
межкультурной коммуникации студентами вузов. Анализируя, систематизируя и обобщая научные труды 
многих ученых, были рассмотрены проблемы изучения языка и культуры, так как это позволяет удачно 
сочетать элементы страноведения с языковыми явлениями, что является не только средством 
коммуникации, но и средством ознакомления с новой действительностью. Актуальность темы связана, 
прежде всего, с растущими требованиями к уровню овладения иностранным языком и межкультурной 
коммуникацией студентами вузов и повышенной заинтересованностью к поиску эффективных средств 
обучения иностранному языку и межкультурной коммуникации. 

В ходе исследования использованы общенаучные методы исследования такие как анализа, синтеза и 
сравнения с целью изучения объекта и предмета исследования. 

В результате исследования было выделено и охарактеризовано единство языка и национальной 
культуры, которая реализуется в ряде функций: коммуникативная функция - быть орудием передачи 
информации от одного участника акта коммуникации (эта функция при изучении языка не может быть 
обеспечена, если в процессе обучения не будут использованы сведения о стране, поскольку именно они нередко 
определяют содержательный план как устной, так и письменной речи); культуроносная и накопительная. 

Практическое значение полученных результатов заключается в разработке методических 
рекомендаций по применению элементов лингвострановедения при обучении английскому языку студентов 
специальности «Туризм». 

Научная новизна заключается в применении авторского подхода к использованию 
лингвострановедческого материала во время преподавания английского языка студентами специальности 
«Туризм». 

Выводы. Получив специальность «туризм», выпускник вуза должен хорошо владеть английским языком, 
уметь вести разговоры с клиентами туристического агентства, представить фирму на туристической 
выставке, кроме того, выполнять ряд других профессиональных обязанностей; это дает все шансы на 
повышение карьеры. 

Перспективы дальнейших исследований видим в использовании лингвокраинознивчих материалов при 
обучении английскому языку студентов сферы туризма, основанные на уникальной специфике этого 
направления. 

Ключевые слова: туристическая отрасль, иностранный язык, краеведческие материалы, интернет-
ресурсы, английский язык, сфера обслуживания. 

 
SUMMARY 

 
USE OF LOCAL AND EDUCATIONAL MATERIALS IN THE TEACHING OF ENGLISH LANGUAGE FOR 

THE SPECIALTIES IN TOURISM IN UNIVERSITIES 
The purpose of the article is to substantiate the use of local history materials as a unique didactic and 

motivational tool in the process of teaching English at the initial stage of study and intercultural communication by 
university students. Analyzing, systematizing and summarizing the scientific works of many scientists, the problems of 
studying language and culture have been considered, since it allows successfully combining elements of regional 
studies with linguistic phenomena, is not only a means of communication, but also a means of acquaintance with the 
new reality. The relevance of the chosen topic is connected, first of all, with the growing requirements for the level of 
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mastering the foreign language and intercultural communication by the students of higher educational institutions and 
the increased interest in finding effective means of teaching a foreign language and intercultural communication 

In the course of the research, general scientific methods of research such as analysis, synthesis and comparison 
have been used to study the object and the subject of the study. 

As a result of the research, the unity of the language and national culture has been singled out and 
characterized, which is realized in a number of functions: communicative function - to be an instrument for transferring 
information from one participant of the communication act to another (this function can not be provided in the study of 
the language if the learning process does not use information about the country, since they often define a substantive 
plan for both oral and written speech); cultural and accumulative. 

The practical significance of the results obtained is to develop methodological recommendations on the use of 
elements of linguistic culture in teaching English to students of the specialty "Tourism". 

Scientific novelty lies in the application of the author's approach to the use of lingvistic and regional materials 
during the teaching of English by students of the specialty "Tourism". 

Conclusions. Having received the specialty "tourism", the graduate of the university should have a good 
command of English, be able to talk with clients of the travel agency, present the company at a tourist exhibition, in 
addition to perform a number of other professional duties; it gives all the chances of a career growth. 

Prospects for further research we see in the use of linguistic-cultural materials when teaching English to 
students of tourism, based on the unique specificity of this direction. 

Key words: tourist industry, foreign language, local materials, Internet resources, English language, service 
sector. 
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CROWDFUNDING AS A METHOD OF FINANCING INNOVATIVE ACTIVITY 
 

JOANNA PRYSTROM1 
University of Bialystok 

 
Today innovation are the basis for the development of national economies and their business structures. 

Innovative activity can be a type of modern goods and services, methods of production, organizations or social 
initiatives. Everyone knows that one of the most common limitations of implementing innovative ideas is financial 
barriers. Among the funding opportunities are the care of business angels, venture capitalists, leasing, franchising 
and various  programs, such as European funds, Norwegian grants or V4 grants. Also, one of the most popular 
methods of financing this type of activity in those days is crowdfunding, or social financing. 

The aim of the article is to present the essence of crowfunding and the current situation in the global arena 
and in the Polish economy, together with the presentation of the main players in this area. 

Key words: innovative activity, innovation funding, crowdfunding 
 

Introduction. One can safely say that innovations are ubiquitous today, practically on every 
level of modern life. It is obvious that they have a lot of positive effects and should be promoted, 
promoted and developed. Unfortunately, very often innovative innovations are limited and often 
eliminated by a variety of obstacles such as reluctance to take risks and changes, uncertainty, lack 
of adequate knowledge or appropriately qualified staff. One of the major constraints is the 
problem of finding a source of funding for these projects. 

On the horizon, it can be seen a variety of innovative financing activities, from loans, 
leasing, business angel investments, EU funds and Norwegian or Visegrad grants. Unfortunately, 
this type of support has a lot of formal obstacles at the start, which discourage potential innovators 
from continuing to implement their projects. The promising method of financial support seems to 
be a form of community funding called crowdfunding, which is best developed in the United 
States or United Kingdom, slowly spreading around the world. 

Because of its essence, the pace of gaining public trust deserves a bit more attention. 
1. The essence of crowdfunding 
Recently, the innovative form of funding - crowdfunding - has become increasingly popular. 

This is a social fund. More specifically, it is a source of capital provided by a broad virtual 
community that wants to support a creative inventor. The accumulated funds can range from 
several hundred to several million PLN. [6] 

Crowdfunding is a type of accumulation and allocation of capital that is transferred to the 
development of a specific venture in return for a specified return service that involves a broad 
range of contributors, is characterized by the use of ICTs and a lower entry barrier and better 
transactional conditions than those available on the market. [12] 

Community funding can be associated with such mechanisms as fundraising, public 
fundraising, or donations. There are, however, some features that stand out in this crowdfunding: 
[9] 

– Money - Social financing is based on the transfer of cash, practically always in a 
dematerialized form; 

– Purpose - clearly define the purpose of the funds and the effects of their spending; 
– Broad community - information about the project is available to a very large group of 

people, mostly to whom it reaches; 
– Open call - the ability to support the project is presented openly, addressed to an 

unassigned addressee and does not impose restrictions on access; 
– ICT - the entire process of capital accumulation takes place using ICT solutions; 
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– Better conditions - raising capital involves more favorable conditions than being open to 
the market for the designer. 

As far as forms of community funding are concerned, it can be distinguished the nature of 
the payments provided by the supporters: [6] 

– donations - mainly charity, non-return; 
– remuneration - In return for support, the originator offers his products, services, or unique 

bonuses associated with project implementation; 
– investment - in return for support the originator offers shares, rights to profits or other 

form of material benefit. 
Crowdfunding involves three parties. These are project owners (originators, innovators), 

founders and crowdfunding platforms. Projects seeking funding are placed on a specially created 
platform that provides the necessary information, including the purpose of the project and the total 
amount of funding required to complete the project and the time required to collect the funds. 
During the crowdfunding campaign, project owners use a social network, aiming to convince as 
many potential investors as possible. Individuals can choose whatever project they like and decide 
on the amount of money they want to spend - all through this platform. [5] 

Given the range of innovation activity, it is important to emphasize that crowdfunding as a 
financing method for innovative projects and ventures offers a wide range of support areas. 
Financial help can be obtained through business projects, social activities that bring greater 
benefits to the general public or cultural ones. 

1. Crowdfunding in a global perspective 
Crowdfunding is the collective effort of a large number of individuals who network and pool 

small amounts of capital to finance a new or existing business venture. Each campaign is set for a 
goal amount of money and a fixed timeframe, each day is counted down and the money raised will 
be tallied up for visitors to follow its success. The number of crowdfunding platforms worldwide 
is on the increase and the main markets are the United States and the United Kingdom. 

It is very important that Total Global Crowdfunding Industry estimated fundraising volume 
in 2015 in 34 Billion USD and more specifically: [7] 

– P2P Lending - 25 bln USD, 
– Donation Crowdfunding – 2,85 bln USD 
– Reward – 2,68 bln USD 
– Equity Crowdfunding 2.5 bln USD 
– Hybrdid – 811 mln USD 
– Royalty – 405 mln USD.  

In global terms, most crowdfunding platforms are on the US market. More specifically it 
looks like: [3]  

– North America 17.2 bln USD,  
– Asia 10.54 bln USD,  
– Europe 6.48 bln USD,  
– Oceania 68.6 mln USD,  
– South America 85.74 mln USD,  
– Africa 24.16 mln USD.  

The most popular and the biggest crowdfunding platform is Kickstarter. Kickstarter helps 
artists, musicians, filmmakers, designers, and other creators find the resources and support they 
need to make their ideas a reality. To date, tens of thousands of creative projects — big and small 
— have come to life with the support of the Kickstarter community. Kickstarter is an enormous 
global community built around creativity and creative projects. Over 10 million people, from 
every continent on earth, have backed a Kickstarter project. [2] 
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What is very important, launched projects on Kickstarteras of April 2016 are in number of 
372 656. [3] 

The other biggest crowdfunding platforms on the rest of world are: 
– DemoHour (China) [10] 
– Crowdcube (United Kingdom) [1] 
– Mycause (Australia) [15] 
– Catarse (Brasil) [3] 
– Jumpstarter (South Africa)[11]. 

Crowdfunding is the collective effort of a large number of individuals who network and pool 
small amounts of capital to finance a new or existing business venture. Each campaign is set for a 
goal amount of money and a fixed timeframe, each day is counted down and the money raised will 
be tallied up for visitors to follow its success. The number of crowdfunding platforms worldwide 
is on the increase and the main markets are the United States and the United Kingdom. Also, the 
amount of money raised through crowfunding worldwide grows from year to year. [3] 

2. Crowdfunding in Poland  
The most widespread forms of financing the implementation of projects in Poland are own 

funds or funds obtained in the form of bank loans and loans, and in the case of companies also 
coming from the capital market. In addition, since the 1990s, the development of venture capital 
funds and the market for business angels has been noted, but their role in financing projects is still 
small in the national perspective. The market for social capital is relatively small in Poland. Its 
origins date back to the end of 2010, but as early as 2008, the first social lending platforms such as 
Kokos.pl appeared. The longest-running sponsorship platform is Megatotal.pl (2007) dedicated to 
financing music, and recently also films and software. The remaining platforms were created in 
the years 2010 - 2013. Even today, the most popular Siepomaga.pl website, which was created in 
2008, began to operate after 2010. The shortest period of time there are Internet platforms of an 
investment nature. [8] 

More and more projects in Poland are funded through crowdfunding. Monthly on the 
Internet portals the total value of payments made exceeds PLN 0.5 million. PolakPotrafi.pl is a 
leader of the Polish crowdfunding market. Three fourths of all social capital is spent in Poland. 
Initiatives are very different: from large conferences, such as the annual Cohabitat Gathering 
meeting in Łódź, which gathered nearly 100,000  PLN, through smaller events, to the initiative of 
music bands and even athletes. From PolakPotrafi.pl he used to prepare for the Olympic Games in 
Sochi even Zbigniew Bródek, Olympic champion in speed skating. [13] 

Table 1 The list of active crowdfunding platforms in Poland 
The list of crowdfunding platforms 

Fans4club.pl 
Fundujesz.pl 
Megatotal.pl 
OdpalProjekt.pl 
Polakpotrafi.pl 
Siepomaga.pl 
Wspieram.to 
Wspieramkulture.pl 
Beesfund.pl 
Crowdangels.pl 
Finansowo.pl 
Kokos.pl 
Sekrata.pl 
Zakra.pl 
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Source: Crowdfunding jako źródło finansowania pomysłów w Polsce, 
http://www.pi.gov.pl/PARP/chapter_86197.asp?soid=EAB5FEAF802748F6ACA33D04F190096F 
18.11.2017. 

It is noteworthy that Polish innovators and representatives of other countries can very often 
benefit from crowdfunding platforms from other countries, as mentioned in Table 4, publication 
on financing possibilities for innovative activity in 2015 [14].  

Conclusions 
The group of small and medium-sized enterprises is considered to be the motor power of 

local and national economies. It is these entities that create jobs, raising the consumer's capacity 
for consumption, which in turn drives the market mechanism and gives the opportunity to 
rationalize other businesses. Innovation in turn is a way to stay on the market, the so-called “an 
idea for a better tomorrow”. Changing customer expectations and ever-increasing competition, 
force those who want to survive in such an environment to be constantly entrepreneurial and 
innovative. Unfortunately, one of the most common barriers to the development of innovative 
entrepreneurship is the lack of financials for many valuable and successful ideas. 

The support from social capital, which turns out to be extremely strong and effective in 
support, where many other approaches fail, is highlighted and promoted. Increasingly, citizens 
take matters into their own hands and help those who need them (for example the crowdfunding 
platform siepomaga.pl). As noted, this applies to both innovative business ideas, cultural 
initiatives, but also to many of the health struggles faced by the purchase of expensive medications 
or expensive surgical procedures. 

Because this method really works, it seems that it should be much better promoted because 
who knows how much valuable for the development of a given economy could not be realized, by 
the most ordinary and at the same time the stupid reason - lack of money. 
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АНОТАЦІЯ 
 

CROWDFUNDING ЯК МЕТОД ФІНАНСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
Сьогодні інновації є основою для розвитку національної економіки та їх бізнес-структур. Інноваційна 

діяльність може проявлятися у вигляді сучасних товарів та послуг, методів виробництва, організацій чи 
соціальних ініціатив. Всім відомо, що одним з найпоширеніших обмежень впровадження інноваційних ідей є 
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фінансові бар'єри. Серед можливостей для фінансування є піклування про бізнес-ангелів, венчурних 
капіталістів, лізинг, франчайзинг та різні програми, такі як європейські фонди, норвезькі гранти та гранти 
V4. Також одним з найпопулярніших методів фінансування цього виду діяльності є мобілізація грошей або 
соціальне фінансування. 

Мета статті - презентувати основних гравців у цій галузі, сутність трансформації та поточної 
ситуації на світовій арені та польській економіці. 

Ключові слова: інноваційна діяльність, інноваційне фінансування, мобілізація грошей. 
 

SUMMARY 
 

CROWDFUNDING КАК МЕТОД ФИНАНСИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Сегодня инновации являются основой для развития национальных экономик и их бизнес-структур. 

Инновационная деятельность может принимать вид современных товаров и услуг, методов производства, 
организаций или социальных инициатив. Всем известно, что одним из наиболее распространенных 
ограничений внедрения инновационных идей являются финансовые барьеры. Среди возможностей 
финансирования − забота о бизнес-ангелах, венчурных капиталистах, лизинге, франчайзинге и различных 
программах, таких как европейские фонды, норвежские гранты или гранты V4. Кроме того, одним из самых 
популярных способов финансирования этого вида деятельности является мобилизация денег или социальное 
финансирование. 
Цель статьи - представить основных игроков в этой области, сущность трансформации и текущей 
ситуации на мировой арене и польской экономике. 

Ключевые слова: инновационная деятельность, инновационное финансирование, мобилизация денег. 
 
 

UDC 331 
 

NEZAMESTNANOSŤ A REGIONÁLNE DISPARITY2 
 

JUDITA TÁNCOŠOVÁ, SILVIA ŠVECOVÁ* 
Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave 

 
 

Otázkou, ktorou sa zaoberáme v tomto príspevku, je nezamestnanosť ako makroekonomická otázka, ktorá sa 
dotýka každej ekonomiky každého regiónu, ale aj jednotlivcov. Najvyššia miera nezamestnanosti v období recesie a 
obdobia rozširovania klesá. Problémom je jej regionálna distribúcia, ktorá je nerovnomerná, av neskorších regiónoch 
je nezamestnanosť z rôznych dôvodov ťažko riešiteľná. Naším zámerom je porovnať vývoj miery nezamestnanosti v 
jednotlivých regiónoch Slovenska a poukázať na príčiny tejto situácie. 

Kľúčové slová: pracovná sila, zamestnanosť, nezamestnanosť, nezamestnanosť, regionálna distribúcia 
nezamestnanosti 

 
Úvod. Nezamestnanosť je vážny makroekonomický problém, ktorý sa dotýka všetkých 

ekonomík, regiónov, ale aj jednotlivých členov spoločnosti v tej či onej miere. Podstata riešenia 
nezamestnanosti spočíva v hľadaní teoretických a praktických riešení, pretože dôsledky 
nezamestnanosti sa prejavujú na neschopnosti ekonomiky využívať všetko práceschopné 
obyvateľstvo, a tým produkovať toľko, koľko by ekonomika mohla. To sa významne prejaví vo 
veľkosti HDP. V každej ekonomike sa nachádzajú vyspelejšie, ale aj zaostalejšie regióny, 
v ktorých sa ešte výraznejšie prejavuje nezamestnanosť a pretrvávajú príčiny, ktoré tento stav 
vyvolávajú. Na Slovensku k najmenej vyspelým regiónom s najvyššou mierou nezamestnanosti 
patria Prešovský, Banskobystrický a Košický kraj. Príčiny vysokej miery nezamestnanosti 

                                                           
2 Príspevok je publikovaný v rámci výskumného projektu IGA 1/2017 „Vývoj medzinárodného podnikania 
a medzinárodného manažmentu v podmienkach globalizácie“. 
* prof. Ing. Judita Táncošová, CSc., Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, Ústav 
ekonómie a manažmentu, Katedra ekonómie a financií, Furdekova 16, 851 04  Bratislava, e-mail: 
judita.tancosova@vsemvs.sk 
Ing. Silvia Švecová, PhD., Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, Ústav ekonómie 
a manažmentu, Katedra ekonómie a financií, Furdekova 16, 851 04  Bratislava, e-mail: silvia.svecova@vsemvs.sk 
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v týchto krajoch sú v nízkej ekonomickej aktivite, v slabšie rozvinutej dopravnej infraštruktúre, 
v nevhodnej štruktúre pracovnej sily a mnohých iných faktoroch, ktoré si vyžadujú riešenia. [3, 4]   

1 Vývoj nezamestnanosti v Slovenskej republike 
Nezamestnanosť na Slovensku sa stala vážnym problémom hneď po vzniku samostatnej 

republiky  v roku 1993, čo bol dôsledok transformácie ekonomiky a procesu reštrukturalizácie.  
Útlm viacerých odvetví a nárast miery nezamestnanosti na úrovni 13,7 %. V priebehu celého 
obdobia je vývoj miery nezamestnanosti cyklický a historicky najnižšia úroveň bola dosiahnutá 
v roku 2008, keď dosiahla 9,6 %, potom začala (ako dôsledok celosvetovej recesie) stúpať. 
V ďalšom období v roku 2009 sa miera nezamestnanosti zvýšila  na 12,1 %, čo bol už 
jednoznačný dôsledok recesie. V nasledujúcom období sa vývoj nezamestnanosti niesol v znamení 
rastu až na úroveň 14,2 % v roku 2013, potom poklesu až do roku 2016 na úroveň 9,6 %. 
V súčasnosti je úroveň evidovanej miery nezamestnanosti historicky najnižšia a v októbri 2017 
dosiahla hodnotu 6,14 %.  

Pozrime sa na vývoj nezamestnanosti na Slovensku od roku 2010 až do súčasnosti 
v hľadiska miery nezamestnanosti, počtu nezamestnaných a medziročnej zmeny v zamestnanosti 
vyjadrenej v %. Následne sa budeme venovať jej regionálnemu rozdeleniu. 

Tab. 1  
Vývoj počtu nezamestnaných na Slovensku od roku 2010 

ukazovatele 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Miera nezamestnanosti v % 14,4 13,6 13,9 14,2 13,2 11,5 9,6 

Počet nezamestnaných v tis. 389 364,6 377,5 385,9 358,7 314,2 265,9 

Zamestnanosť medziročná zmena v % -1,5 1,8 0,1 -0,8 1,4 2,0 2.0 

Prameň: http://www.nbs.sk/_img/Documents/_Publikacie/OstatnePublik/ukazovatele.pdf [8]   
 
V podmienkach Slovenska je možné názorne poukázať na vývoj počtu nezamestnaných od 

roku 2010 na obrázku, ktorý jednoznačne naznačuje kolísavý priebeh do roku 2013, od ktorého po 
prekonaní celosvetovej recesie začala nezamestnanosť výrazne klesať. Pozrime sa na obrázok 1, 
ktorý tento trend znázorňuje. 

Obr. 1 Vývoj počtu nezamestnaných a vývoj miery nezamestnanosti 

 
 Zdroj: www.nbs.sk [8]   
V ďalšej časti sa zameriame na jednotlivé roky a zhodnotenie evidovanej nezamestnanosti 

a ďalších súvisiacich ukazovateľov. Čerpané údaje sú vždy k 31.12. príslušného roku.  
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V roku 2010 bol stav nezamestnaných 381 209 osôb sa medzimesačne vzrástol o 6 928 
osôb, t.j. o 1,85 %. V medziročnom vyjadrení to bolo o 1 656 osôb viac, čo predstavovalo 0,44 % 
nárast. Miera evidovanej nezamestnanosti dosiahla úroveň 12,46 %, čo bol v medzimesačnom 
vyjadrení vzrast o 0,24 % a medziročnom pokles o 0,20 %. Miera nezamestnanosti vypočítaná 
z celkového počtu uchádzačov o zamestnanie (ďalej UoZ)  dosiahla úroveň 14,19 %,  
medzimesačný rast o 0,26 a medziročný pokles o 0,13 %. ŠÚ SR vykázal celkovú mieru 
nezamestnanosti na úrovni 14,4 %. 

V roku 2011 bol stav UoZ 399 800 osôb s medzimesačným vzrastom o 6 678 osôb, t.j. o 
1,70 % a stav disponibilných UoZ dosiahol 362 428 osôb s medzimesačným nárastom o 6 773 
osôb (1,90 %). Miera evidovanej nezamestnanosti predstavovala 13,59 %, medzimesačne rast 
o 0,26 %. Miera nezamestnanosti vypočítaná z celkového počtu UoZ  sa dostala na úroveň 14,99 
%,  medzimesačne rast o 0,25 p.b. Celková miera nezamestnanosti podľa ŠÚ SR bola na úrovni 
13,6 %. 

V roku 2012 bolo UoZ 425 858 osôb s medzimesačným vzrastom o 1,55 %  a stavom 
disponibilných UoZ v počte 390 111 osôb. Miera evidovanej nezamestnanosti bola na úrovni 
14,44 % a miera nezamestnanosti vypočítaná z celkového počtu UoZ  dosiahla úroveň 15,76 %. 
Miera nezamestnanosti podľa ŠÚ SR bola na úrovni 14,0 %. 

V roku 2013 bol stav UoZ v počte 398 876 osôb s medzimesačným poklesom o - 0,17 %  
a stavom disponibilných UoZ v počte 364 225 osôb. Miera evidovanej nezamestnanosti dosiahla 
13,50 % a miera nezamestnanosti vypočítaná z celkového počtu UoZ  bola 14,78 %. Miera 
nezamestnanosti podľa ŠÚ SR bola na úrovni 14,2 %. 

V roku 2014 dosiahol stav UoZ 373 754 osôb s medzimesačným poklesom o - 0,07 %  
a stavom disponibilných UoZ v počte 331 733 osôb. Miera evidovanej nezamestnanosti bola na 
úrovni 12,29 % a miera nezamestnanosti vypočítaná z celkového počtu UoZ  dosiahla úroveň 
13,85 % a podľa ŠÚ SR bola miera nezamestnanosti na úrovni 13,2 %. 

V roku 2015 bol stav UoZ 334 379 osôb a stav disponibilných UoZ sa evidoval v počte 286 
825 osôb. Miera evidovanej nezamestnanosti sa znížila na úroveň 10,63 %, pričom miera 
nezamestnanosti vypočítaná z celkového počtu UoZ bola na úrovni 12,40 %. Výpočet podľa ŠÚ 
SR predstavoval rovnakú hodnotu ako v predchádzajúcom roku (13,2 %).  

V roku 2016 bol stav UoZ 276 131 osôb a stav disponibilných UoZ dosiahol počet 237 977 
osôb. Miera evidovanej nezamestnanosti bola na úrovni 8,76 % a miera nezamestnanosti 
vypočítaná z celkového počtu UoZ  dosiahla úroveň 10,16 %. Podľa ŠÚ SR bola miera 
nezamestnanosti v roku 2016 na úrovni 9,6 %, t.j. zaznamenala klesajúci priebeh s počtom 
nezamestnaných 266 tisíc osôb. 

V roku 2 017 k 31.1. bol stav UoZ 273 894 osôb a stav disponibilných UoZ dosiahol počet 
235 455 osôb. Miera evidovanej nezamestnanosti bola na úrovni 8,64 % a miera nezamestnanosti 
vypočítaná z celkového počtu UoZ  dosiahla úroveň 10,05 %.3 Posledný aktuálny údaj k 31.10. bol 
stav UoZ 200 272 osôb a miera nezamestnanosti vypočítaná z celkového počtu UoZ  dosiahla 
úroveň 7,35 % a miera evidovanej nezamestnanosti podľa ŠÚ SR bola na úrovni 6,14 %. 

Celkovo môžeme vývoj miery nezamestnanosti (obrázok 1) hodnotiť ako cyklický, zatiaľ 
čo najvyššia miera bola dosiahnutá v roku 2010, čo bolo spôsobené ešte doznievajúcou recesiou 
z roku 2008. Je možné uviesť, že relatívne nízku úroveň mala v roku 2011 (13,2 %), potom sa 
opäť zvýšila (v roku 2012 13,9 % a 2013 až na úroveň 14,2 %). Od roku 2013 miera 
nezamestnanosti postupne klesá až na úroveň 9,6 % v roku 2016. Najnižšia úroveň bola 
dosiahnutá v roku 2017 vo výške 6,14 % k 31.10, čo je možné hodnotiť ako pozitívny vývojový 
trend. [6] 

2. Regionálny vývoj nezamestnanosti na Slovensku 

                                                           
3 http://www.upsvar.sk/statistiky/nezamestnanost-mesacne-statistiky  
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Pri regionálnom vývoji miery nezamestnanosti je vidieť nerovnomerné rozloženie 
nezamestnanosti  a zložitosť situácie hlavne v krajoch smerom k východu Slovenska (pozri tab.2).  

Tab. 2 Regionálna miera evidovanej nezamestnanosti v rokoch 2010 až 2016 (v %) 
Kraje 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Bratislavský kraj 4,63 5,41 5,72 6,17 6,13 5,34 4,51 
Trnavský kraj 8,17 8,88 9,43 9,16 8,03 6,71 4,41 
Trenčiansky kraj 9,51 9,95 10,89 10,74 9,56 7,71 5,85 
Nitriansky kraj 11,76 13,27 14,08 12,52 11,21 9,71 6,96 
Žilinský kraj 10,86 11,91 12,79 12,51 10,91 8,86 6,96 
Banskobystrický 18,86 19,83 20,81 18,26 17,22 14,94 12,80 
Prešovský kraj 17,75 18,95 20,66 19,35 17,45 15,50 13,91 
Košický kraj 16,78 18,76 19,58 17,23 15,92 14,39 12,76 

Prameň: Štatistický úrad SR; www.statistics.sk 
Poznámka: Údaje sú prevzaté z Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny. Za roky 2012 – 

2016 sú údaje predbežné. 
Je celkom logické, že najlepšia situácia vývoja miery nezamestnanosti je v Bratislavskom 

kraji, ktorý mal najlepšiu východiskovú situáciu a relatívne najlepšie podmienky a v sledovanom 
období dosiahol najvyššiu mieru v roku 2013 na úrovni 6,17 % a k októbru 2017 je to 3,33 %. 
Druhým najlepším krajom bol Trnavský kraj, potom Trenčiansky a ďalšie a najhoršie vyvíjajúce 
sa boli Banskobystrický, Prešovský a Košický kraj, v ktorým bola dosiahnutá úroveň vyššia ako 
17 %.  

Príčiny diferencií sú vo východiskovej situácii v krajoch, v nižšej schopnosti využívať 
ekonomický potenciál ako aj v ďalších faktoroch napr. nevhodnej kvalifikovanosti a štruktúry 
pracovnej sily a pod. Tie sú nevýhodné práve pre kraje smerom od stredu na východ SR. Ďalej 
okrem kvalifikovanosti práceschopného obyvateľstva, vzdelanostnej úrovne je to vývoj 
infraštruktúry a množstvo podnikateľských subjektov. Práve štruktúra nezamestnaných je v týchto 
krajoch dosahovaná s najnižším stupňom vzdelania a nemožnosťou nájsť vhodne kvalifikovanú 
pracovnú silu.  

Ak sa pozrieme na vývoj počtu ekonomicky aktívneho obyvateľstva (tab. 3) je vidieť, že 
dlhodobo najnižší je počet v Trnavskom a Trenčianskom a najvyšší počet je v Prešovskom a 
Košickom kraji. Za nimi nasledujú kraje Nitriansky, Žilinský a Bratislavský. Nevýhodou 
z regionálneho hľadiska je skutočnosť, že v krajoch s najvyššou mierou nezamestnanosti je 
najvyšší počet ekonomicky aktívneho obyvateľstva, ktorý aj z hľadiska prognóz bude ďalej rásť 
a spôsobí zrejme aj rast nezamestnanosti. 

Tab. 3 
Ekonomicky aktívne obyvateľstvo  (v tis.) 

Kraje 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Bratislavský kraj 344,9 338,1 352,4 338,2 336,2 336,6 338,8 
Trnavský kraj 296,6 294,9 295,8 290,8 291,7 286,7 291,6 
Trenčiansky kraj 300,8 303,2 302,2 299,1 297,9 301,1 299,8 
Nitriansky kraj 345,7 343,7 354,7 351,1 350,7 349,9 348,9 
Žilinský kraj 331,6 324,9 330,6 330,6 334,8 333,5 344,0 
Banskobystrický 316,2 316,5 321,4 331,6 323,4 323,3 323,5 
Prešovský kraj 384,9 386,6 387,3 389,6 397,2 397,0 398,5 
Košický kraj 366,2 359,6 357,8 367,2 366,7 368,9 371,4 

Prameň: Štatistický úrad SR; www.statistics.sk Poznámka: Údaje sú prevzaté z Ústredia 
práce, sociálnych vecí a rodiny. Za roky 2012 – 2016 sú údaje predbežné. 

 Pri vývoji disponibilných uchádzačov je možné uviesť, že v podstate kopírujú vývoj 
ekonomicky aktívneho obyvateľstva a vývoj miery nezamestnanosti. Jednoznačne poukazujú na 
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najhoršiu situáciu a vývoj v  Banskobystrickom, Košickom a Prešovskom kraji. Z hľadiska 
dlhodobého vývoja do roku 2020 sa očakáva pokles uchádzačov o zamestnanie, ktorý by sa mal 
v priemere  znížiť o menej ako 50 %. Pri regiónoch s najvyššou mierou nezamestnanosti to bude 
predstavovať okolo 30 tisíc nezamestnaných.4 Pozrime sa na ďalší ukazovateľ disponibilní 
uchádzači (tab. 4). 

Tab. 4 Disponibilný počet uchádzačov o zamestnanie (v tis.) 
Kraje 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Bratislavský kraj 15 989 18 298 20 152 20 910 20 601 17 963 15 272 
Trnavský kraj 24 238 26 181 27 887 26 630 23 435 19 226 12 850 
Trenčiansky kraj 28 595 30 175 32 905 32 122 28 482 23 205 17 549 
Nitriansky kraj 40 654 45 603 49 937 43 960 39 309 33 957 24 298 
Žilinský kraj 36 024 38 707 42 281 41 376 36 516 29 537 23 809 
Banskobystrický 59 642 62 767 66 886 60 549 55 682 48 306 41 390 
Prešovský kraj 68 326 73 242 80 024 75 391 69 330 61 526 55 432 
Košický kraj 61 435 67 455 70 039 63 287 58 378 53 105 47 377 

Prameň: Štatistický úrad SR; www.statistics.sk   
Poznámka: Údaje sú prevzaté z Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny. Za roky 2012 – 

2016 sú údaje predbežné. 
 Pri vývoji počtu zamestnaných v jednotlivých krajoch vidíme rovnakú situáciu, najhoršiu 

v troch spomínaných krajoch v Prešovskom, Košickom a v Banskobystrickom. Z hľadiska 
perspektív v dlhodobom horizonte majú najvyšší potenciál kraje s relatívne vysokou mierou 
disponibilných uchádzačov, kde je aj nižšia priemerná mzda, ktorá ovplyvní rozhodovanie 
budúcich podnikateľov a zahraničných investorov. 

3. Príčiny nerovnomerného vývoja nezamestnanosti 
Príčiny nerovnomerného regionálneho vývoja sú determinované východiskovými 

podmienkami východiskovou v krajoch, ktoré sa odzrkadľujú vo vývoji regionálneho HDP, 
HDP/1 obyvateľa, v raste produktivity práce  a raste reálnej mzdy a pod. 

Reálna produktivita práce je vyjadrená ako podiel HDP na zamestnaných a zohľadňuje 
miesto výkonu práce. Je preto jasné, že najvyššia produktivita práce k priemeru v SR je 
v Bratislavskom kraji, ktorá tvorí viac ako 130 %, potom v Trnavskom kraji približne 120 % a na 
úrovni priemeru SR sú ešte Nitriansky a Košický kraj. Určitý posun nastal v Žilinskom kraji (cca 
90 %) a  najnižšia produktivita je v Prešovskom kraji a nachádza sa na úrovni 70 % priemeru SR. 

V ukazovateli výška reálnej mzdy sa očakáva najvyšší nárast miezd v Prešovskom kraji, čo 
je spôsobené najnižším mzdovými základmi, ale aj napriek  tomu bude priemerná mzda v kraji na 
najnižšej úrovni cca 80 % priemeru SR. Je možné očakávať, že vysoký priemerný rast bude 
v ekonomicky najsilnejších krajoch smerom na západ SR a v Žilinskom kraji (vstup strategických 
investorov). Jednoznačne môžeme konštatovať, že výška nominálnej mesačnej mzdy je opäť 
najvyššia v najrozvinutejších krajov a na prvom mieste je Bratislavský kraj. Tento údaj súvisí aj 
s ďalšími ukazovateľmi, z ktorých uvedieme ešte vývoj regionálneho HDP, ktorý dotvorí tento 
stav v jednotlivých regiónoch Slovenska. 

Tab. 5  
Vývoj regionálneho HDP  v mil. Eur v rokoch 2010 - 2015 

Kraje 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Slovenská republika 67 387 70 443 72 420 73 853 75 560 76 521 
Bratislavský kraj 18 940 19 535 19 803 20 729 21 075 22 238 
Trnavský kraj 7 672 8 063 8 307 8 327 8 638   8 694 
Trenčiansky kraj 6 649 6 823 7 017 7 027 7 178   7 433 

                                                           
4 Tamtiež. s. 41 
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Nitriansky kraj 7 203 7 992 8 249 8 205 8 247   8 412 
Žilinský kraj 7 530 7 751 7 962 8 021 8 340   8 679 
Banskobystrický 5 944 6 052 6 274 6 502 6 536   6 880 
Prešovský kraj 5 773 6 203 6 491 6 557 6 853   7 078 
Košický kraj 7 637 8 020 8 314 8 464 8 690   9 268 

Prameň: https://slovak.statistics.sk, vlastné spracovanie.  Za rok 2016 nie sú dostupné údaje 
 
Zo štatistických  údajov vyplýva, že vývoj HDP v jednotlivých krajoch Slovenska je veľmi 

nerovnomerný a je ovplyvnený rovnakými faktormi ako vývoj miery nezamestnanosti, resp. 
nezamestnanosť je determinovaná práve výškou regionálneho HDP a schopnosťou kraja využívať 
ekonomický potenciál v regióne. Tvorba HDP je ovplyvnená s počtom zamestnaných v regióne 
a je sústredená do najväčších podnikov v rámci krajov. Najvyšší HDP je preto dosahovaný 
v celom sledovanom období v Bratislavskom kraji a predstavuje viac ako 200 % priemeru SR; 
ďalej je to Trnavský kraj (120 % priemer SR) a nasledujú ďalšie. Opäť najslabšími krajmi sú 
Banskobystrický (cca 75 % priemeru SR) a Prešovský, ktorý má veľký počet obyvateľov 
v pomere k počtu pracujúcich a dosahuje iba cca 55 % priemeru SR. [7] 

Dôležitým ukazovateľom hodnotenia vývoja v jednotlivých regiónoch je dosiahnutá 
absolútna výška HDP/1 obyv. (v EUR), ktorá je uvedená v nasledujúcej tabuľke a podčiarkuje 
predchádzajúce závery z hľadiska postavenia jednotlivých krajov SR. Potvrdzuje  predchádzajúce 
závery o rozvinutosti jednotlivých krajov aj vo vzťahu k HDP v celej SR. Uvádzame dostupné 
údaje sledovaného obdobia do roku 2015 (za rok 2016 nie sú zverejnené definitívne údaje). 

 
Tab. 8  

Výška regionálneho reálneho HDP/1 obyv. (v Eur) 
Kraje 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Slovenská 
republika 12 410,2 13 049,7 13 395,6 13 640,3 13 944,7 

14 511 

Bratislavský kraj 30 270,2 32 386,5 32 493,4 33 679,6 33 895,5 35 351 
Trnavský kraj 13 645,7 14 535,6 14 943,8 14 948,4 15 476,8 15 551 
Trenčiansky kraj 11 103,6 11 482,5 11 823,2 11 855,8 12 130,0 12 589 
Nitriansky kraj 10 216,4 11 585,5 11 976,1 11 936,2 12 026,6 12 307 
Žilinský kraj 10 790,1 11 251,1 11 544,8 11 621,2 12 079,9 12 574 
Banskobystrický 
kraj 9 107,8 9 162,5 9 518,8 9 887,6 9 962,9 

10 520 

Prešovský kraj 7 141,7 7 614,9 7 951,8 8 015,2 8 363,7   8 630 
Košický kraj 9 848,8 10 129,1 10 480,3 10 656,7 10 929,9 11 645 

Prameň: https://slovak.statistics.sk; Poznámka: za rok 2016 nie sú dostupné údaje 
 
Dá sa povedať, že v budúcnosti sa ekonomický vývoj v krajoch SR výrazne meniť nebude a 

zostane nerovnomerný. Najlepšie výsledky bude dosahovať Bratislavský kraj a kraje od stredu na 
západ a najhoršie na tom budú kraje ležiace v strede a smerom na východ. Najlepšie výsledky 
budú aj z hľadiska prognózovania  do roku 2020 v najsilnejších regiónoch, hlavne 
v Bratislavskom, ale aj v Trnavskom a k relatívne najslabším na západe SR zatiaľ patril Nitriansky 
kraj, aj keď je predpoklad, že vstupom strategického investora sa situácia zlepší a dokonca hrozí 
problém nedostatku vhodne kvalifikovanej pracovnej sily. Na strednom Slovensku je vývoj viac 
diferencovaný  a k najrozvinutejším patrí Žilinský kraj a z Banskobystrického kraja je to hlavne 
mikroregión Banská Bystrica a Zvolen. Tu vidíme, že diferenciácia je vidieť aj v rámci 
jednotlivých krajov a práve v tomto kraji výrazne zastáva jeho južná časť, pretože je najmenej 
rozvinutá a predpokladá sa, že miera nezamestnanosti bude pretrvávať na vysokej úrovni aj 
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naďalej. V tomto kraji je najviac okresov s najvyššou mierou nezamestnanosti, čo naznačuje aj 
nasledujúci obrázok.  

Obr. 3 Miera evidovanej nezamestnanosti v okresoch SR k 28.2. 2017 

 
Prameň: http://www.upsvar.sk/statistiky/nezamestnanost-mesacne-statistiky/ 
Záver 
V príspevku sme sa zaoberali primárne problematikou nezamestnanosti a jej 

nerovnomerným regionálnym rozložením, ale uviedli sme aj faktory, ktoré bezprostredne súvisia 
s danou situáciou. Uviedli sme najčastejšie príčiny vyvolávajúce tento stav a v závere sme 
naznačili aj perspektívy do roku 2020 a determinanty, ktoré podčiarkujú tendencie vo vývoji.  

Dospeli sme k poznaniu, že pri hodnotení aktuálneho vývoja miery nezamestnanosti je 
vidieť, že ekonomika je síce vo fáze rastu, ale regionálne nerovnomernosti naďalej pretrvávajú. 
Nie je možné ani predpokladať, že sa v dohľadnej dobe situácia zmení k lepšiemu. Konštatujeme, 
že najhoršie výsledky sú zaznamenávané v Prešovskom, Košickom a Banskobystrickom kraji, 
v ktorých pretrvávajú problémy nízkej rozvinutosti kraja, nedostatku vnútorných impulzov na 
rozvoj, nepriaznivú štruktúru nezamestnaných, nízku vzdelanostnú úroveň, najmenej rozvinutú 
infraštruktúru a mnoho podnikov, ktoré síce produkuj, ale s nízkou pridanou hodnotou. To 
spôsobuje stav úroveň miery nezamestnanosti stále na dvojcifernej hodnote. 
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АННОТАЦИЯ 
 

БЕЗРАБОТИЦА И РЕГИОНАЛЬНЫЕ ДИСПРОПОРЦИИ 
Вопрос, который мы рассматриваем в этой должности − это безработица как макроэкономическая 

проблема, которая касается экономики каждого региона, а также отдельных лиц. Самый высокий уровень 
безработицы в период рецессии и периоды экспансии уменьшается. Проблема заключается в ее 
неравномерном региональном распределении, а в более отсталых регионах вопросы безработицы по разным 
причинам трудно разрешимы. Наше намерение − сравнить уровень безработицы в отдельных регионах 
Словакии и указать причины такой ситуации. 

Ключевые слова: рабочая сила, занятость, безработица, уровень безработицы, региональное 
распределение безработицы 

 
АНОТАЦІЯ 

 
БЕЗРОБІТТЯ ТА РЕГІОНАЛЬНІ ДИСПРОПОРЦІЇ 

Питання, яке ми розглядаємо на цій посаді - це безробіття як макроекономічна проблема, яка 
стосується  економіки кожного регіону, а також окремих осіб. Найвищий рівень безробіття в період рецесії 
та періоди експансії зменшуються. Проблема полягає в її нерівномірному розподілі регіонів, а в більш 
відсталих регіонах безробіття важко вирішити з різних причин. Наш намір - порівняти рівень безробіття в 
окремих регіонах Словаччини та вказати причини цієї ситуації. 

Ключові слова: робоча сила, зайнятість, безробіття, рівень безробіття, регіональний розподіл 
безробіття 

 
SUMMARY 

 
UNEMPLOYMENT AND REGIONAL DISPARITIES 

The issue, which we cover in this post, is unemployment as a macroeconomic problem that touches every 
economy of each region, but also individuals. The highest rate of unemployment in the period of recession and 
periods of expansion is declining. The problem is its regional distribution, which is uneven, and in the more backward 
regions unemployment is difficult to solve for various reasons. Our intention is to compare the development of the 
unemployment rate in the individual regions of Slovakia and to point out the causes of this situation. 

Key words: labour force, employment, unemployment, unemployment rate, regional distribution of 
unemployment. 
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ÚLOHY KONTROLINGU V PREDREALIZAČNEJ FÁZE INVESTIČNÝCH 
PROJEKTOV 

 

MICHAL LEVICKÝ, FRANTIŠEK VOJTECH* 
Controlling tasks in the pre-realization part of investment projects 

 

The paper deals with selected issues of investment controlling as a modern tool of enterprise management. 
From the general definition of controlling, we go to the essence of investment controlling and how it is organized at 
the enterprises with an emphasis on small and medium-sized enterprises. Then we will specify its role in the pre-
realization phase of investment projects, which are in particular identifying the investment needs and assessing the 
economic efficiency of the investment project. 

Key words: controlling, investment projects, methods of investment evaluation 
 
Úvod. Význam kontrolingu, ako moderného nástroja podnikového manažmentu, spočíva 

predovšetkým v  informačnej podpore riadenia. S vykonávaním manažérskej práce sú spojené 
rozhodovania, pričom správne informácie sú kľúčom k správnemu rozhodnutiu. Je možné 
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povedať, že v investičnom manažmente to platí ešte vo väčšej miere, nakoľko rozhodovanie, ktoré 
vykonáva, ovplyvňujú rôzne oblasti podniku na dlhú dobu. Rozhodovanie v oblasti investičných 
projektov je zároveň spojené s väčšími sumami peňazí, náročné na množstvo a kvalitu informácií 
a ovplyvňuje ho vyššia miera rizika, ktoré vychádza z dlhodobých účinkov investícií. Investičný 
proces v podniku je tvorený viacerými etapami. Vzhľadom na to, o ktorú etapu sa jedná, poskytuje 
investičný kontorling nástroje, ktorých implementácia má za cieľ, aby investičný proces v podniku 
v každej jeho časti prebehol tak, aby sa napĺňal vrcholový cieľ podniku – maximalizácia jeho 
trhovej hodnoty. 

2 Investičný kontrolig ako nástroj riadenia podniku 
Počiatky kontrolingu siahajú do druhej polovice 19. storočia a spájajú sa s masívnym 

rozvojom priemyslu na území USA. V tej dobe dochádzalo k rozširovaniu železničnej dopravy, 
ktorá bola motorom hospodárskeho rastu. Ako problém sa začalo v železničných dopravných 
spoločnostiach javiť to, že na mnohých staniciach v krajine vznikalo veľké množstvo peňažných 
platieb o ktorých chýbal prehľad. Vznikla teda potreba vyvinúť systém evidencie platieb 
a zostavovať o nich stručné reporty. Pozícia kontroléra bola historicky prvýkrát zavedená v roku 
1982 v spoločnosti General Electric Company. Najväčší rozvoj zaznamenal kontroling od roku 
1926, ktorý bol počiatkom Veľkej hospodárskej krízy. V tomto období sa viac ako kedykoľvek 
predtým podniky v záujme zachovania existencie zaoberali zvyšovaním efektívnosti svojej 
činnosti a to aj prostredníctvom rôznych nástrojov kontrolingu. [8] Z uvedeného je zrejmé, že 
podobne ako aj v iných oblastiach aj pri kontrolingu platí, že v USA a uplatňoval takzvaný 
pragmatický prístup, a teda kontroling sa rozvíjal predovšetkým v podnikovej praxi. Do Európy sa 
kontroling ako systém riadenia dostal až po druhej svetovej vojne a to s podnikmi, ktoré boli 
v majetkovom vzťahu s podnikmi z USA. Súčasne s rozmachom kontrolingu v európskych 
podnikoch sa začala rozvíjať i teória kontrolingu, ktorej kolískou boli germánske krajiny na čele 
s Nemeckom. Od tohto obdobia sa teória kontroligu rozvíjala až do súčasnosti, kedy do popredia 
vystupuje takzvaný systémový prístup a koordinačné poňatie kontrolingu. 

V našich podmienkach sa s kontrolingom v podnikovej praxi môžeme stretnúť až po roku 
1989. Do tejto doby sa samozrejme v podnikoch na našom území uplatňovali nástroje, ktoré sú 
typické pre dnešné chápanie kontrolingu, avšak kontroling ako samostatný systém na podporu 
riadenia neexistoval. Ako príklad na obrázku 1 znázorňujeme organizačnú štruktúru podniku 
Baťa, a.s. Zlín z roku 1937. Výkon súčasnej funkcie kontrolingu v nej reprezentuje oddelenie 
kalkulácií, ktoré bolo podriadené riaditeľovi spoločnosti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 1 Organizačná štruktúra podniku Baťa z roku 1937 
Zdroj: vlastné spracovanie na základe [8] 

Riaditeľ 
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V teórii neexistuje všeobecne platná, uznaná definícia pojmu kontroling. Pojem kontroling 
sa prekladá do slovenčiny z anglického pojmu controlling. Výraz má z hľadiska etymológie 
viacero významov. Za najvhodnejší považujeme význam v zmysle „mať pod kontrolou“, čiže mať 
nad všetkým, čo sa v podniku deje, prehľad. Veľmi často sa pojem kontroling nesprávne považuje 
za synonymum pojmu kontrola. Kontrola je však súčasťou kontrolingu. V kontexte uvedeného zo 
všetkých definícií uvádzame nasledovnú: 

Kontroling predstavuje integračný nástroj riadenia, ktorý podporuje rozhodovanie 
podnikového vedenia a riadiacich pracovníkov. Základom kontrolingu je dobre fungujúci 
informačný systém, kopírujúci cieľavedome postavené vnútropodnikové účtovníctvo. [4] 

Podnikový kontroling možno z hľadiska dimenzie času klasifikovať na strategický 
a operatívny (obr. 2). Strategický kontroling má strednodobý až dlhodobý charakter a orientuje sa 
na budúcnosť. Pojmy náklady a výnosy, ktoré sú ťažko predikovateľné, nahrádzajú pojmami 
hrozby a príležitosti. Jeho zameranie je predovšetkým externé. Operatívny kontroling je 
orientovaný predovšetkým na súčasnosť. Vychádza z aktuálnych možností podniku a orientuje sa 
predovšetkým do jeho vnútra. V rámci tohto prístupu ku klasifikácií kontrolingu sa operatívny 
kontroling ďalej delí na [5]: 

– vnútropodnikový kontroling – je zameraný na riadenie nákladov, výnosov a zisku 
– finančný kontroling – je chápaný ako riadenie peňažných tokov navonok (otázka 

likvidity) 
– investičný kontroling – je zameraný na posudzovanie investičných možností  
V ďalšej časti sa zameriame konkrétne na kontroling investičných projektov, ktorý možno 

definovať ako moderný nástroj pre prípravu, hodnotenie a riadenie investičného procesu v súlade 
s vytýčenými cieľmi a kritériami investičného rozhodovania. Možno ho charakterizovať ako 
ústrednú časť podnikového plánovania a podnikového riadenia orientovaného na výsledok. 
Jednoducho sa často označuje ako sprievodca celým priebehom investičného projektu. [2] 

4. Organizačné začlenenie investičného kontrolingu v podniku 
Spôsob začlenenia kontrolingu investícií v podniku má zaistiť, aby v rámci procesu 

plánovania a rozhodovania o investíciách existovala medzi personálnymi a vecnými prvkami 
podniku čo najlepšia koordinácia. Podobne ako pri všeobecnom kontrolingu, tak i pri kontrolingu 
investičných projektov možno skonštatovať, že pri malých a stredných podnikoch štandardizované 
postupy týkajúce sa investícii nenájdeme. Naopak, pri stredných a väčších podnikoch je 
organizácia kontrolingu investícií veľmi často upravovaná prostredníctvom investičných smerníc, 
či podobných dokumentov (manuáloch, príručkách, usmernení,...).  

Investičný kontrolér je spoluzodpovedný za prípravu strategických projektov, ako aj za ich 
previazanosť s operatívnym investičných plánovaním. Pripravuje a využíva nástroje podporujúce 
použitie vhodných metód, ukazovateľov skvalitňujúcich investičný proces, a tiež zabezpečuje 
vhodnú interpretáciu dosiahnutých výsledkov v jednotlivých etapách investičného procesu 
podniku. [2] 

Investičný kontrolér nerealizuje činnosti spojené s investičným kontrolingom sám, ale 
v spolupráci s príslušným manažérom. Zodpovednosť za výsledok vždy nesie manažér, kontrolér 
má predovšetkým podpornú funkciu a musí zaistiť, aby bol manažment správne informovaný 
a aby existovala prehľadnosť výsledkov. Cieľom kontrolingu investičných projektov je teda 
podpora riadiacich procesov na všetkých hierarchických úrovniach v oblasti investícii. Na to, 
aby svoje funkcie mohol riadne vykonávať, je nevyhnutné vytvoriť smernice, formovať postupy 
a podporiť rozhodovanie. Kontorling investícií pritom zahŕňa úlohy a zodpovednosti v strategickej 
i operatívnej oblasti. [3] 

Úlohy a zodpovednosť kontrolingového manažéra v oblasti investícii závisia od jeho 
organizačného začlenenia. Funkcia investičného kontrolingu môže byť plnená buď centrálne 
podnikovým kontrolingom, alebo jedným z oddelením investičného kontrolingu, prípadne 
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samotnými manažérmi určitých oblastí. Z hľadiska toho, ktorá z uvedených foriem zaradenia je 
v podnikovej hierarchii použitá, môžeme hovoriť o zaradení: 

1) bez samostatnej funkcie kontroléra -  funkcie  kontrolingu  sú prenesené  na  
pracovníkov  ekonomického úseku,  

2) so  samostatnou  funkciou  kontroléra - definujú sa kompetencie kontroléra smerom na 
výkonné organizačné jednotky a administratívu,  

3) samo-kontroling – predstavuje prevzatie úloh kontrolingu manažérmi  alebo  
zamestnancami  vo  vedúcich  funkciách.  

Ak v podniku existujú jeden alebo viacero kontrolérov investícii, vykonávajú minimálne 
úlohy podporujúce proces riadenia a rozhodovania v oblasti operatívneho plánovania a kontroly 
investícii. Úlohy podporujúce proces v súvislosti so strategickým plánovaním a kontrolou 
investícii (číže úlohy tvorby systému) zostávajú centrálnemu kontrolingu podniku.  

5. Činnosti kontrolingu v predrealizačnej fáze investície 
Investičný kontroling zahŕňa komplex činností prebiehajúcich v predrealizačnej fáze, 

realizačnej fáze a vo fáze po uskutočnení investičného projektu. Schématické znázornenie týchto 
fáz spolu s úlohami, ktoré v jednotlivých fázach vznikajú, je uvedené na obrázku 2 Riadenie 
investičného rozvoja podniku predstavuje vysoko-tvorivý, vnútorne zložito štruktúrovaný 
a časovo náročný súbor aktivít podnikového manažmentu. Výsledkom daných aktivít je príspevok 
k rastu trhovej hodnoty podniku, ktorý je vytváraný z prírastkov čistých súčasných hodnôt 
jednotlivých realizovaných investičných projektov. V každej z jednotlivých fáz investičného 
kontrolingu sa využívajú špecifické prístupy a metódy, ktoré majú za úlohu zabezpečiť kvalitu 
prijímaných investičných rozhodnutí, čo umožňuje dosiahnuť požadované efekty. [2] 

 
Obr. 2 Fázy investičného kontrolingu 

Zdroj: [2], vlastné spracovanie 
 
Predinvestičnú fázu možno všeobecne členiť do troch etáp [7]: 

1. Identifikácia investičných príležitostí 
2. Predbežný výber projektu 
3. Hodnotenie projektu a jeho schválenie alebo zamietnutie 
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3.1. Identifikácia investičných príležitostí 
Investičný kontroling sa v prvej etape predrealizačnej fázy zameriava predovšetkým na 

odhaľovanie podnikových investičných potrieb a ich technicko-ekonomické vyhodnotenie. 
Výsledkom by v tomto prípade mal byť investičný plán zodpovedajúci podnikovým strategickým 
cieľom a potrebám.  

Podnety k investíciám sú získavané v podniku z dvoch strán, a to z vnútorného prostredia 
a z vonkajšieho prostredia. Podnety k investíciám v podniku potom vyplývajú z vykonanej internej 
a externej analýzy. Uvedené analýzy nám umožňujú kvalifikovane rozhodovať o smeroch 
investovania a taktiež jednoznačne stanovia dôvody investovania a taktiež umožnia formulovať 
investičné návrhy vo všetkým oblastiach, ktorých sa proces investovania dotýka. [2] 

Ako sme už uviedli, investičné potreby podniku sú do značnej miery identifikované na základe 
informácii z externého prostredia podniku. Analýza externého prostredia primárne spadá pod 
strategický manažment a používajú sa pri nej nástroje strategického kontrolingu. Mnoho koncepcii 
strategického kontrolingu je však orientovaných na potreby veľkých podnikov. Táto časť investičného 
kontrolingu je preto problematická predovšetkým pre malé a stredné podniky, ktoré sú konfrontované 
s viacerými problémami [3]: 

• Existujú malé znalosti o okolí podniku 
• Vymedzenie významných trhov a poznanie konkurenčnej situácie sú náročné 
• Veličiny typické pre strategický manažmentu sú pre malé a stredné podniky často 

nevýznamné (napr. podiel na trhu, rast trhu) 
• Nedostatočná znalosť metód strategického manažmentu 
Samozrejme, zo skupiny malých a stredných podnikov existujú podniky kopírujúce iné podniky, 

ale často sa tiež možno stretnúť s podnikmi, ktoré majú snahu o vodcovstvo. Z toho vyplýva, že ich 
požiadavky z hľadiska strategického plánovania a kontrolingu by boli rozdielne. Možno skonštatovať, 
že aj na úrovni malých a stredných podnikov by malo existovať aspoň rámcové strategické plánovanie. 
V kontexte uvedených negatív je však na mieste odporúčanie vo väčšej miere využívať služby 
poradenských spoločností. 

V rámci predrealizačnej fázy investičných projektov má dôležité postavenie  plán kapitálových 
výdajov, pod ktorým rozumieme analýzu a plánovanie kapitálových výdajov, čo sú vlastne plánované 
rozhodnutia o dlhodobých projektoch (investíciách), od ktorých sa očakáva prílev hotovosti za čas 
dlhší ako jeden rok. Súbežne s analýzou investičných možností je potrebné plánovať finančné zdroje 
použiteľné v budúcich rokoch. Všetky obmedzenia vyplývajúce z formulovaných cieľov musia byť do 
plánu zabudované. Rozhodnutia o investíciách sú pre podnik teda nanajvýš dôležité, nakoľko [5]: 

– Operujú s najväčšími sumami peňazí 
– Sú spojené s investovaním do fixných aktív 
– Sú časovo náročné 
– Určujú budúcnosť podniku 
– Sú spojené so značnou mierou rizika 
 Z pohľadu úspešnosti zabezpečenia kontrolingového procesu v predrealizačnej fáze 

investičného projektu je nevyhnutné adresne prehodnotiť tzv. kritické veličiny, ktoré sú dané 
nasledovnými faktormi [2]: 

• Kapitálová potreba – predstavuje posúdenie opodstatnenosti výdavkov vrátane potreby 
kapitálu pre nadväzujúce projekty 

• Krytie finančnými zdrojmi – diagnostika disponibility finančných zdrojov z hľadiska 
štruktúry, výšky a ceny ako i z hľadiska časovej dostupnosti 

• Odbyt – poznanie rozličných marketingových charakteristík, napr. kvality výrobkov, 
množstva a cenovej úrovne, trhových pomerov, platobných podmienok a pod. 

• Výrobné faktory – posúdenie ich dostupnosti a ceny v kontexte materiálovej, energetickej 
a personálnej náročnosti so zvážením prípadných substitútov 
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• Náklady, výnosy a cash flow  - zostavenie čo najreálnejšieho plánu uvedených kategórií 
a ich správna interpretácia za účelom jednoznačného posúdenia očakávanej efektívnosti 

• Konkurencia – diagnostika finančného postavenia konkurencie, jej technickú úroveň, 
uplatňovanú marketingovú stratégiu a pod. 

• Vplyv na životné prostredie – prehodnotiť možné dopady realizácie projektov na jednotlivé 
zložky životného prostredia s ohľadom na možný vznik vyvolaných investícii 

3.2. Podstata a postup hodnotenia efektívnosti investícii 
Všeobecné má podnik veľké množstvo alternatívnych investičných príležitostí, ale len 

obmedzené zdroje ich financovania. Plán kapitálových výdajov obsahuje analýzy a techniky, ktoré 
umožnia prerozdeliť finančné zdroje medzi alternatívne investičné projekty s konečným cieľom 
maximalizácie trhovej hodnoty podniku. 

Optimálna investícia je taká, ktorá pri najnižšom riziku prinesie vysokú výnosnosť v čo 
najkratšom čase. Z reálne hľadiska sú však uvedené investičné ciele protikladné, a teda investície 
s vysokou výnosnosťou sú obvykle aj vysoko riskantné a vysoko likvidné investície zas málo výnosné. 
[7] Podstata hodnotenia investícii je preto porovnávanie vynaloženého kapitálu s výkonmi, ktoré 
investícia počas svojej životnosti prinesie. Ide v podstate o rozpočtovanie jednorazových kapitálových 
výdajov a ročných výnosov za obdobie životnosti investície.  Výnosom z investície najčastejšie 
rozumieme súčet čistého zisku a odpisov. Tieto dve položky sa často považujú za istú úroveň 
peňažných tokov. Konečným výsledkom je rozhodnutie, či investíciu uskutočniť, prípadne ktorý 
z investičných projektov prinesie podniku vyššiu hodnotu. Všeobecne možno na základe uvedených 
princípov uviesť nasledovný všeobecný postup hodnotenia efektívnosti investícii: 

1. Určenie kapitálových výdajov na investíciu 
2. Estimácia budúcich čistých peňažných príjmov 
3. Určenie nákladov na kapitál podniku 
4. Výpočet čistej súčasnej hodnoty očakávaných výnosov 
Prvé dva kroky tvoria náročnú úlohu investičného kontroléra. Ťažkosti spojené s odhadom 

a určením budúcich peňažných príjmov investície sú spojené z dlhého obdobia životnosti investície, 
s ktorým sa spája vysoká miera rizika, a teda očakávané príjmy sú ovplyvňované celým radom 
interných a externých faktorov. [5] Medzi najpoužívanejšie metódy identifikácie peňažných príjmov 
z investícií patrí metóda odhadu, metóda analógie, extrapolácie vývojového trendu a faktorová 
analýza. [1] 

Na hodnotenie efektívnosti investičných projektov investičných projektov existuje viacero 
metód, ktoré možno klasifikovať na základe rôznych hľadísk. Najčastejšie hľadisko súvisí s tým, či 
konkrétna metóda akceptuje faktor času (dynamická metóda) alebo ho nezohľadňuje (statická 
metóda). Prehľad metód na základe uvedenej klasifikácie uvádzame v tabuľke 1. 

 
Tab. 1 Metódy hodnotenia efektívnosti investícii z hľadiska akceptácie faktoru času 

Dynamické metódy Statické metódy 

Čistá súčasná hodnota Priemerný ročný výnos 

Vnútorná miera výnosnosti Priemerná doba návratnosti 

Doba návratnosti Priemerná percentuálna výnosnosť 

Index súčasnej hodnoty  
Zdroj: vlastné spracovanie na základe [5] 
 
 Všeobecne vládne konsenzus, že najvhodnejšou metódou hodnotenia ekonomickej efektívnosti 

investičných projektov je čistá súčasná metóda, prípadne metódy, ktoré sú od nej odvodené. Jej 
podstatnou výhodou je, že patrí k dynamickým metódam, a teda zohľadňuje faktor času, ktorý pri 
investičnom procese zohráva významnú úlohu. Jej nevýhodou je, že výsledok z nej plynúci je 
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ovplyvnený kvalitou predikcie peňažných príjmov z projektu a schopnosťou manažérov správne určiť 
diskontný faktor, čiže mieru alternatívneho nákladu kapitálu. 

Záver 
– Príspevok sa zaoberal vybranými otázkami investičného kontrolingu ako moderného nástroja 

riadenia podniku. Kontroling ho definovať ako integračný nástroj riadenia, ktorý podporuje 
rozhodovanie podnikového manažmentu. V rámci realizácie jeho informačnej funkcie poskytuje údaje 
pre jednotlivé organizačné jednotky podniku potrebné pre vykonávanie ich činnosti. Jednou z 
podstatných častí podnikového kontrolingu je investičný kontroling, ktorého úlohami je hodnotenie 
a riadenie investičného procesu v súlade s vytýčenými cieľmi a kritériami investičného rozhodovania. 

– Predrealizačná fáza investičných projektov pozostáva z dvoch nosných častí, a to 
z identifikácie investičnej príležitosti a z hodnotenia ekonomickej efektívnosti alternatív investičných 
projektov. Investičný kontroling sa v prvej etape predrealizačnej fázy zameriava predovšetkým na 
odhaľovanie podnikových investičných potrieb a ich technicko-ekonomické vyhodnotenie. 
Výsledkom by v tomto prípade mal byť investičný plán. V rámci neho má dôležité postavenie  plán 
kapitálových výdajov, pod ktorým rozumieme analýzu a plánovanie kapitálových výdajov, čo sú 
vlastne plánované rozhodnutia o dlhodobých projektoch (investíciách), od ktorých sa očakáva prílev 
hotovosti za čas dlhší ako jeden rok. Súbežne s analýzou investičných možností je potrebné plánovať 
finančné zdroje použiteľné v budúcich rokoch. Neposlednou úlohou kontrolingu v tejto etape je 
adresné prehodnotenie takzvaných kritických veličín, ktoré sme konkretizovali v príspevku. Druhou 
časťou predrealizačnej fázy investičného procesu je zhodnotenie ekonomickej efektívnosti 
investičného projektu. Na hodnotenie efektívnosti investičných projektov investičných projektov 
existuje viacero metód, ktoré možno klasifikovať na základe rôznych hľadísk. Najčastejšie hľadisko 
súvisí s tým, či konkrétna metóda akceptuje faktor času. Všeobecne vládne konsenzus, že 
najvhodnejšou metódou hodnotenia ekonomickej efektívnosti investičných projektov je čistá súčasná 
metóda, prípadne metódy, ktoré sú od nej odvodené. Jej podstatnou výhodou je, že patrí 
k dynamickým metódam, avšak výsledok z nej plynúci je ovplyvnený kvalitou predikcie peňažných 
príjmov z projektu a schopnosťou manažérov správne určiť diskontný faktor, čiže mieru 
alternatívneho nákladu kapitálu. 

– Je zrejmé, že investičný proces musí vznikať v každom podniku bez ohľadu na jeho veľkosť, 
nakoľko investovanie predstavuje pre podnik zdroj budúceho rastu a výkonnosti. Z hľadiska malých 
a stredných podnikov sa však možno stretnúť s problémom, že známe nástroje investičného 
kontrolingu sa sústreďujú predovšetkým na potreby veľkých podnikov a mnohé z nich nie sú pre malé 
a stredné podniky použiteľné. Je preto nevyhnutné existujúce nástroje prispôsobiť špecifikám tejto 
skupiny podnikov. Investičný proces má zároveň pomerne vysoké nároky na metodické postupy i na 
informácie o okolí podniku. Aby sa malé a strené podniky vyhli riziku zlého rozhodnutia 
vychádzajúceho z nesprávnych informácii, je na mieste odporúčanie zvážiť v tejto oblasti využitie 
služieb poradenských spoločností. 
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АНОТАЦІЯ 

 
КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ НА ЕТАПІ ДО РЕАЛІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ 

В роботі розглядаються вибрані питання інвестиційного контролю як сучасного інструменту управління 
підприємством. З загального визначення контролю ми йдемо до суті інвестиційного контролю та як вона 
організована на підприємствах з акцентом на малі та середні підприємства. Потім ми будемо вказувати свою 
роль на етапі дореалізації інвестиційних проектів, які, зокрема, визначають інвестиційні потреби та оцінюють 
економічну ефективність інвестиційного проекту. 

Ключові слова: контроль, інвестиційні проекти, методи оцінки інвестицій. 
 

АННОТАЦИЯ 
 

КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ НА ЭТАПЕ К РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 
В статье рассматриваются отдельные вопросы инвестиционного контроля как современного 

инструмента управления предприятием. Из общего определения контроля мы переходим к сути контроля 
инвестиций и того, как он организован на предприятиях с акцентом на малые и средние предприятия. Затем мы 
укажем его роль на этапе предварительной реализации инвестиционных проектов, которые, в частности, 
определяют потребности в инвестициях и оценивают экономическую эффективность инвестиционного проекта. 

Ключевые слова: контроль, инвестиционные проекты, методы инвестиционной оценки 
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RIZIKÁ PODNIKANIA MALÝCH A STREDNÝCH PODNIKOV V OBLASTI 
POĽNOHOSPODÁRSTVA A POTRAVINOVÁ BEZPEČNOSŤ 

 
MONIKA HUDÁKOVÁ* 

Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave 
 

Poľnohospodárstvo je odvetvie, v ktorom je výrobný proces úzko prepojený s povahou a priamo závisí od 
klimatických podmienok, ktoré podkopávajú riziko produkcie. Aj všetky poľnohospodárske činnosti vykonávané 
podnikateľom súvisia s určitým stupňom rizika. Cieľom článku je identifikovať, rozdeliť a vyhodnotiť riziká podnikania 
malých a stredných podnikov v oblasti poľnohospodárstva a potravinovej bezpečnosti a navrhnúť preventívne opatrenia na 
ich odstránenie. 

Kľúčové slová: hrozba, riziko, poistenie rizika, preventívne opatrenia, poľnohospodárstvo, potravinová bezpečnosť 
 

Úvod. Riziko v poľnohospodárstve je veľmi vysoké, pretože poľnohospodári, vzhľadom na 
biologický charakter výroby, čelia nepredvídateľným prírodným vplyvom počasia počas celého roka. 
Riziko podnikania malých a stredných podnikov je potrebné definovať, rozčleniť, analyzovať 
a eliminovať. Vo všeobecnosti je riziko nejaká odchýlka od očakávaného vývoja, ktorú spôsobujú 
zmeny vonkajších a vnútorných faktorov ovplyvňujúcich podnikanie a môže mať na výsledok 
hospodárenia buď pozitívny alebo negatívny vplyv. Hodnoty očakávaného javu sa pohybujú v určitom 
intervale a jednotlivé hodnoty môžu byť očakávané s určitou pravdepodobnosťou. Vplyv jednotlivých 
faktorov, ktoré ovplyvňujú výsledky poľnohospodárskej výroby malých a stredných podnikov je často 
takmer nepredvídateľný, neustálený a neurčitý v dôsledku čoho vzniká rizikovosť poľnohospodárskej 
výroby, ktorá je podstatne väčšia ako v iných odvetviach národného hospodárstva. Malé a stredné 
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a manažmentu, Katedra malého a stredného podnikania, Furdekova 16, 851 04  Bratislava, e-mail: monika.hudakova@vsemvs.sk 
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podniky podnikajúce v poľnohospodárstve sa môžu rozhodovať v podmienkach istoty, rizika, neistoty 
a neurčitosti. 

Existujú riziká, ktoré majú malé a stredné podniky podnikajúce v poľnohospodárstve spoločné 
s inými sektormi ekonomiky, no niektoré sú unikátne pre poľnohospodárstvo. Niektoré riziká musia 
byť brané do úvahy viac a niektoré menej. Závisí to od potenciálnych strát. Ak sú potenciálne straty 
veľké, musí sa klásť väčší dôraz na výber dostupných alternatív znižujúcich riziko, pretože rozdiely 
medzi výstupmi môžu byť značné. Riziká možno klasifikovať podľa rôznych charakteristík, napríklad 
charakteru, vzťahu k pôvodcovi alebo nositeľovi. 

Rôznorodosť prístupov a východísk klasifikácie rizík tak možno prezentovať na niektorých 
príkladoch: 

 podľa rozsahu chránených záujmov (čiastkové, komplexné), 
 podľa umiestnenia v systéme (vnútorné, vonkajšie/externé), 
 podľa postavenia v manažmente rizík (operačné, špecifické), 
 podľa pôvodu zdroja (primárne, sekundárne), 
 podľa ovplyvniteľnosti (ovplyvniteľné, neovplyvniteľné), 
 podľa možnosti predvídať ich (predvídateľné, nepredvídateľné), 
 podľa pôvodu a závislosti od zdroja (antropogénne, nezávislá na činnosti človeka), 
 podľa objektu pôsobenia, 
 podľa počtu ľudí, ktorí sú nimi ovplyvnení (individuálne, spoločenské).  
(Zánická Hollá, Ristvej, Šimák, 2010, s. 40-44). 
Najdôležitejšie riziká v poľnohospodárstve možno klasifikovať nasledovne:  
1. Ľudské alebo osobné riziká predstavujúce riziko choroby, zranenia alebo smrti 

poľnohospodára a pracovných síl. Tieto riziká sú spoločné pre všetkých zamestnávateľov a 
zamestnancov. V EÚ je základné krytie zabezpečované všeobecným sociálnym systémom alebo 
špecifickým systémom pre daný sektor. Doplnkové krytie je k dispozícii prostredníctvom poistného 
trhu.  

2. Majetkové riziká sú riziká spojené s krádežou, požiarom a inými stratami alebo 
poškodeniami strojov, budov a iných položiek majetku poľnohospodára používaných pre produkciu. 
Straty sú bežne kryté poistením a v prípade katastrofických udalostí alebo spoločenských pohrôm 
môžu byť straty na majetku redukované štátnou pomocou.  

3. Produkčné alebo výnosové riziká sú často spojené s počasím, ale taktiež zahŕňajú riziká ako 
sú choroby zvierat a plodín. Výnosové riziko sa meria prostredníctvom variability výnosov. Variabilita 
výnosu pre určitú plodinu sa líši od regiónu k regiónu v závislosti na podnebí, pôde a produkčnej 
metóde. Môže byť meraná v rámci subjektu, regiónu alebo na úrovni krajiny. V prípade živočíšnej 
výroby je výnosové riziko nižšie pre mnohých producentov, pretože počasie má na živočíšnu výrobu 
nižší stupeň vplyvu. Riziko predstavujú najmä choroby, zlé ustajnenie zvierat, zlé chovateľské 
podmienky, mechanické chyby v obslužných operáciách a variabilita hmotnosti prírastku.  

4. Cenové riziko je riziko poklesu cien výstupov a/alebo rast cien vstupov po prijatí rozhodnutia 
o produkcii. Cenové riziko je merané nepravidelnosťou cien. Na rozdiel od výnosov, vývoj cien 
nesleduje jasný trend. Cenové riziko je samozrejme pri mnohých produktoch znižované cenovým i 
podporami. Na otvorených trhoch majú ceny v rôznych regiónoch vo všeobecnosti vyššiu mieru 
korelácie ako výnosy.  

5. Inštitucionálne riziko je riziko spojené so zmenami v štruktúre politiky (v oblasti 
poľnohospodárstva a v iných oblastiach), ktoré ovplyvňujú produkciu a/alebo trhové rozhodnutia a v 
konečnom dôsledku negatívne ovplyvňujú hospodársky výsledok poľnohospodárskeho subjektu. 
Inštitucionálne riziko taktiež zahŕňa riziko kontraktov a ich porušenie.  

6. Finančné riziká zahŕňajú rast nákladov kapitálu, kurzové riziko, nedostatočnú likviditu a 
pokles kurzov akcií. (spu.fem.uniag.sk/Marian.Toth/podnikatelskeriziko/20.pdf) 
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Jednotlivé riziká v poľnohospodárstve spolu často súvisia. Napríklad inštitucionálne riziko 
zmeny v cenovej podpore má vplyv na cenové riziko. Taktiež reštrikcie s cieľom chrániť životné 
prostredie môžu mať vplyv na výnosové riziko. Všetky kategórie rizika majú vplyv na finančnú 
situáciu poľnohospodárskeho subjektu. Jednotlivé riziká v poľnohospodárstve je potrebné 
identifikovať, aby sme ich mohli čím skôr eliminovať. 

Podľa Stapelberga (2009) riziko sa týka kombinácie pravdepodobnosti výskytu rôznych typov 
nebezpečenstva a závažnosti ich výsledkov, resp. dôsledkov. 

Pre nebezpečenstvo a riziko existujú rôzne metódy identifikácie, hodnotenia a riešenia týchto 
javov. Výsledkom je portfólio všeobecne používaných metód a modelov. Viacerí autori vidia zhodu 
v tom, že aj v poľnohospodárstve existuje určitý stav neistoty vyvolaný rôznymi podnetmi/javmi, 
ktorý má nepriaznivý dopad najmä na ekonomické faktory ďalšieho rozvoja spoločnosti.  

Oblasť rizík vzťahujúcich sa k poľnohospodárskemu poisteniu vymedzuje každá komerčná 
poisťovňa, ktorá toto poistenie ponúka v rámci svojich poistných podmienok zvlášť. Existuje však 
skupina rizík, s ktorými sa stretávame vo všetkých poisťovniach. Poistenie poľnohospodárskych rizík 
je výhodný komplexný produkt pre poľnohospodárov, ktorý zahŕňa ochranu majetku, úrody, ale aj 
zvierat a pomáha udržať poľnohospodársky podnik v prevádzke aj pri nepredvídateľných udalostiach 
a jednotlivých druhov rizík. Ponúkajú ho viaceré poisťovne na Slovensku. Poľnohospodári si poisťujú 
svoj hnuteľný a nehnuteľný majetok, stroje, vozidlá a zodpovednosť za škodu rovnako ako iní 
podnikatelia. Vzhľadom na špecifický charakter svojej činnosti si môžu poisťovať aj riziká, spojené s 
rastlinnou a živočíšnou výrobou. Nie všetky následky rizík sú kryté poistením. 

Tri základné druhy poistenia poľnohospodárskych rizík na Slovensku: 
A) Poistenie poľnohospodárskeho majetku - pri tomto druhu poistenia sa môžu poistiť 

nehnuteľnosti slúžiace poľnohospodárskej výrobe, hnuteľné veci a zásoby. 
B) Poistenie poľnohospodárskych plodín - predmetom poistenia sú poľnohospodárske plodiny 

rozdelené podľa druhov do skupín, ktoré sú uvedené v poistnej zmluve. 
C) Poistenie hospodárskych zvierat - predmetom poistenia sú hospodárske zvieratá rozdelené 

podľa druhov do kategórií a účelu ich využitia. 
V oblasti rozvoja poľnohospodárstva na Slovensku sa čoraz viac aktuálnou problematikou stáva 

potravinová bezpečnosť a uplatňovanie všeobecných zásad manažmentu rizika pri jej udržiavaní. Je 
potrebné prijať opatrenia na zabezpečenie ochrany pred rizikami, ktoré môžu vzniknú nielen pri 
výrobe potravín, ale aj v poľnohospodárstve.  

Potravinová bezpečnosť úzko súvisí s poľnohospodárskou problematikou, ktorá patrí v trhovej 
ekonomike k dôležitým a zložitým politickým a ekonomickým otázkam. Riziká, ktoré sprevádzajú 
poľnohospodársku činnosť, môžu dosiahnuť až katastrofických rozmerov. Pre poľnohospodárske 
podniky znamenajú následky škôd, spôsobené realizáciou poľnohospodárskych rizík značné 
existenčné problémy. Pre štát môžu škody v poľnohospodárstve znamenať ohrozenie jeho 
potravinovej bezpečnosti, výkyvy v oblasti zamestnanosti, alebo straty zahraničnej a politickej pozície 
štátu z dôvodu jeho nedostatočnosti.  

Záver 
Slovensko sa snaží presadzovať rovnaké podmienky a nástroje spoločnej poľnohospodárskej 

politiky a zrovnoprávňovať úroveň poskytovania priamych platieb v rámci EÚ-28, ale zatiaľ sa mu to 
nedarí v dostatočnej miere. V roku 2013 mali byť podľa podpísaných dohôd s EÚ podmienky v EÚ 
vyrovnané, no zatiaľ ani v roku 2017 vyrovnané nie sú. Ak štát nedokáže úplne tieto podmienky 
zabezpečiť, vláda by mala vyčleniť z prostriedkov štátneho rozpočtu takú čiastku, ktorá by tieto 
podmienky vyrovnala.  

Poľnohospodárske poistenie je ovplyvňované rizikami, ktoré nie je možné meniť ľudskou 
činnosťou a miera rizikovosti tejto poistnej oblasti je oveľa vyššia. Z tohto dôvodu je 
poľnohospodárske poistenie zahrnuté v ponukách poisťovní skôr okrajove a nie je hlavným 
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predmetom ich podnikania. V SR z 37 poisťovní a pobočiek zahraničných poisťovní, ktoré pôsobia na 
poistnom trhu na Slovensku sa aktívne týmto druhom poistenia zaoberá len nepatrná ich časť.  

Vývoj trhu poľnohospodárskeho poistenia sa za posledné roky v SR nevyvíja priaznivo. Existuje 
tu tendencia k neustálemu poklesu predpísaného poistného v poistení plodín i poistení zvierat.  
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АНОАЦІЯ 
 

РИЗИКИ МАЛИХ ТА СЕРЕДНІХ ПІДПРИЄМСТВ У ГАЛУЗІ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ТА 
ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ 

Сільське господарство - це галузь, де виробничий процес тісно пов'язаний з природою і безпосередньо 
залежить від кліматичних умов, що підриває ризик виробництва. Також всі сільськогосподарські заходи, що 
проводяться підприємцем, пов'язані з певним ступенем ризику. Мета статті - визначити, розподілити та 
оцінити ризики бізнесу малих та середніх підприємств у галузі сільського господарства та продовольчої безпеки 
та запропонувати запобіжні заходи щодо їх усунення. 

Ключові слова: загроза, ризик, страхування ризиків, запобіжні заходи, сільське господарство, продовольча 
безпека. 

 

АННОТАЦИЯ 
 

РИСКИ МАЛЫХ И СРЕДНИХ ПРЕДПРИЯТИЙ В ОБЛАСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Сельское хозяйство - это отрасль, где производственный процесс тесно связан с природой и напрямую 
зависит от климатических условий, который подрывает риск производства. Также все сельскохозяйственные 
мероприятия, проводимые предпринимателем, связанные с определенной степенью риска. Цель статьи − 
определить, распределить и оценить риски бизнеса малых и средних предприятий в области сельского хозяйства 
и продовольственной безопасности и предложить меры по их устранению. 

Ключевые слова: угроза, риск, страхование рисков, меры предосторожности, сельское хозяйство, 
продовольственная безопасность. 

 

SUMMARY 
 

RISKS OF SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES IN THE FIELD OF AGRICULTURE AND 
FOOD SECURITY 

Agriculture is a sector where the production process is closely linked to the nature and depends directly from 
climatic conditions, which undermine the risk of production. Also all the agricultural activities carried out by an 
entrepreneur are related to a certain degree of risk. The aim of the article is to identify, divide and evaluate the risks of 
business of small and medium-sized enterprises in the field of agriculture and food security and to propose preventive 
measures to eliminate them. 

Key words: threat, risk, risk insurance, preventive measures, agriculture, food security. 
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WPŁYW UBEZPIECZEŃ NA ROZWÓJ GOSPODARCZY KRAJU  
NA PRZYKŁADZIE POLSKI 

 
DR INŻ. PUKAŁA RYSZARD 

Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im.ks.B.Markiewicza w Jarosławiu 
 

W artykule przedstawiono zagadnienia dotyczące wpływu sektora ubezpieczeniowego (w podziale na 
ubezpieczenia majątkowe oraz życiowe) na rozwój gospodarczy kraju, na przykładzie gospodarki Polski. W wyniku 
przeprowadzonych analiz wykazano, iż ubezpieczenia mają znaczący udział w procesie stymulowania wzrostu 
gospodarczego nie tylko jako uczestnik prowadzący aktywną działalność operacyjną, ale także jako inwestor, lokujący 
posiadane zasoby finansowe w przedsięwzięcia stymulujące wzrost aktywności gospodarczej. 
 

Ubezpieczenia, będąc instrumentem kompensacji szkód lub zaspokajania ewentualnych 
wzmożonych potrzeb finansowych, mają ogromne znaczenie społeczne oraz gospodarcze, 
zarówno z punktu widzenia ubezpieczonych podmiotów gospodarczych, osób fizycznych, jak i 
społeczeństwa czy też państwa. W warunkach wzrostu wagi ubezpieczeń w gospodarce 
narodowej, nasuwa się pytanie o relacje sektora ubezpieczeń ze wzrostem i rozwojem 
gospodarczym, a także o ich zakres oraz intensywność? 

Sektor ubezpieczeniowy dokonując akumulacji środków finansowych w postaci rezerw i 
funduszy ma wpływ na finanse państwa, przedsiębiorstw i obywateli. Wiąże się to z uwolnieniem 
środków np. przedsiębiorców i wprowadzeniem ich do obrotu w formie inwestycji czy 
konsumpcji, bądź gromadzeniem w formie oszczędności. Jednocześnie działające na rynku 
zakłady ubezpieczeń występują, jako aktywne podmioty gospodarcze, które zatrudniają 
pracowników, płacą podatki, inwestują wolne środki w różne aktywa, w tym związane z 
rozwojem gospodarczym kraju. 

Oddziaływanie sektora ubezpieczeniowego na rozwój gospodarczy kraju jest przedmiotem 
wielu badań empirycznych, spośród których należy wymienić w pierwszej kolejności ich 
prekursora – J.F. Outreville′a, z lat dziewięćdziesiątych ub. wieku [1, s.487-498; 2, s. 263-278], 
gdzie autor poprzez analizę międzysektorową 55 rozwiniętych krajów, wskazał na występujący 
wzrost znaczenia ubezpieczeń w ich gospodarkach narodowych oraz w ich rozwoju finansowym. 
Badania prowadzone przez wieku naukowców w kolejnych okresach wykazały, iż ubezpieczenia 
obniżają wielkość ryzyka w gospodarce, poprzez promowanie risk management. Wpływają także 
na efektywną alokację zasobów podmiotów gospodarczych – składki ubezpieczeniowe 
odzwierciedlają bowiem poziom ryzyka oraz oddziałują na utrzymanie adekwatnych standardów 
corporate governance [3, s.12]. Ważny jest także ich wpływ na aktywność gospodarczą 
podmiotów działających na rynku, gdyż ubezpieczyciele oferując pokrycie ubezpieczeniowe na 
nowe ryzyka, tworzą sprzyjające warunki do rozwoju szeregu branż, a w szczególności 
związanych z innowacjami. Z kolei poprzez transfer ryzyka kredytowego od innych pośredników 
finansowych, ubezpieczenia zwiększają dostępność do kredytów oraz pośrednio ułatwiają rozwój 
handlu, a w szczególności handlu międzynarodowego [4, s.412-413]. Ubezpieczenia, pełniąc 
funkcję finansowania ryzyka, niewątpliwie ułatwiają także aktywność gospodarczą, gdyż 
umożliwiają podmiotom gospodarczym podejmowanie działalności o wyższym stopniu ryzyka [5, 
s.108].  

Ubezpieczenia mogą stanowić także istotną rolę w finansowaniu prywatnych ubezpieczeń 
emerytalnych, co jest szczególnie ważne w warunkach postępującego starzenia się społeczeństwa 
oraz w związku z wydłużaniem się dalszego trwania życia osób w wieku emerytalnym. 
Odgrywają także coraz istotniejszą rolę, jako instrument wsparcia w zakresie wydatków 
gospodarstw domowych związanych z opieką zdrowotną. Mogą więc stanowić ważny element 
uzupełniający publiczny system opieki zdrowotnej a także świadczeń emerytalnych. Należy 
założyć, iż obserwowany w ostatnich latach bardzo dynamiczny rozwój w Polsce segmentu 
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prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych, spowoduje, iż staną się one, jak to jest w wielu krajach 
tzw. „starej” UE, drugim znaczącym filarem tego systemu [6, s.13].  

Trzeba więc podkreślić, iż ubezpieczenia poprzez pełnienie swoich funkcji pierwotnych oraz 
funkcji wtórnych odgrywają ważną rolę w gospodarce i dla gospodarstw domowych. Oprócz 
znaczącego wsparcia w zakresie finansowania ryzyka działalności podmiotów gospodarczych 
zabezpieczają standard życia i stabilizują konsumpcję członków gospodarstw domowych w 
okresie całego ich życia [6, s.17].  

Oddziaływanie sektora ubezpieczeń na gospodarkę można rozważać na trzech poziomach 
interakcji5 [7, s.28]:  

1. Wkład bezpośredni (direct contribution to the economy), który obejmuje wartość 
wydatków ubezpieczycieli z tytułu świadczonych usług ubezpieczeniowych, wydatki 
ubezpieczycieli na wynagrodzenie pracowników i pośredników ubezpieczeniowych oraz na rzecz 
inwestorów (właścicieli). 

2. Oddziaływanie pośrednie (indirect contribution), które wyraża się w zakupie przez ten 
sektor (ubezpieczycieli i pośredników ubezpieczeniowych) produkcji i usług od innych sektorów 
gospodarki.  Popyt tego sektora stymuluje sprzedaż w sektorach pozostałych (u dostawców) i w 
konsekwencji wzrost w nich zatrudnienia oraz dochodów. 

3. Oddziaływanie indukujące (induced contribution) - zatrudnieni w sektorze 
ubezpieczeniowym oraz w sektorach pośrednio z nim związanym, zgłaszają popyt na dobra i 
usługi konsumpcyjne, przyczyniając się do dalszego rozwoju gospodarki.  

Uwzględniając oddziaływanie ubezpieczeń w trzech powyższych poziomach, określa się 
łączny, finalny efekt wpływu rozwoju ubezpieczeń na wzrost gospodarki. Wyraża się on w tzw. 
mnożniku, określającym, w jakim stopniu zmiany w sektorze ubezpieczeń generują zmiany w 
gospodarce [7, s.29].   

Przedmiotem prowadzonych badań były wydatki ubezpieczycieli na odszkodowania i 
świadczenia brutto, wydatki w ramach kosztów działalności ubezpieczeniowej (kosztów akwizycji 
i kosztów administracyjnych) oraz kształtowanie się poziomu lokat ubezpieczycieli w Polsce w 
latach 2010-2016 – stosowne dane zostały przedstawione w poniższej Tabeli 1 (w podziale na 
ubezpieczycieli life i non-life6).  

Tabela 1.  
Wydatki na odszkodowania i świadczenia brutto oraz na koszty działalności ubezpieczeniowej 
według działów ubezpieczeń (life i non-life) w Polsce w latach 2010-2016 (w mld zł) 

 
 

Lata 

Wydatki na 
odszkodowania 
i świadczenia 

brutto 

Wydatki na 
koszty 

działalności 
ubezpieczeniowej 

Wydatki 
ogółem 
(life i 

non-life) 
 

Wydatki 
ogółem 

(life i non-
life) 

w % PKB ogółem life non-life ogółem life non-life 
2010 36,5 22,3 14,2 12,1 5,3 6,8 48,6 3,4 
2011 39,8 26,1 13,7 12,9 5,6 7,3 52,7 3,4 
2012 39,8 25,8 14,0 14,1 6,4 7,7 53,9 3,4 
2013 36,8 23,1 13,7 13,0 6,0 7,0 39,8 3,1 
2014 34,2 20,4 13,8 13,7 6,4 7,3 47,9 3,2 
2015 34,9 19,4 15,5 13,9 6,3 7,6 48,8 3,3 
2016 36,7 18,3 18,4 13,3 5,4 7,9 50,0 3,3 

Razem 258,7 155,4 103,3 93,0 41,4 51,6 341,7 - 

                                                           
5 Autorzy opierają się na analizie przepływów międzygałęziowych  między poszczególnymi sektorami gospodarki 
(input-output analysis).   
6 Zgodnie z Załącznikiem do Ustawy z dnia 11 września 2015 (podział ryzyka według działów, grup i rodzajów 
ubezpieczeń) o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz.U. 2015, poz. 1844). 
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Źródło: obliczenia własne na podstawie danych Komisji Nadzoru Finansowego oraz 
Głównego Urzędu statystycznego za lata 2010-2016, (www.knf.gov.pl, www.stat.gov.pl). 

 

W analizowanym okresie sektor ubezpieczeniowy zasilił gospodarkę oraz gospodarstwa 
domowe kwotą 341,7 mld zł, przy czym wydatki ubezpieczycieli na odszkodowania i świadczenia 
brutto wahały się w granicach 34-40 mld zł rocznie, przy czym dominowały wydatki działu 
ubezpieczeń życiowych. Struktura taka odzwierciedla strukturę rynku ubezpieczeniowego w 
Polsce, na którym dominują ubezpieczenia na życie, stanowiąc ok 3/5 udziału w rynku. Udział 
wydatków ubezpieczycieli w PKB w latach 2010-2012 był stabilny (3,4%), natomiast w 2013 r. 
uległ obniżeniu o 0,3 punktu procentowego (do 3,1%), głównie wskutek ograniczenia lub 
rezygnacji ze sprzedaży krótkoterminowych ubezpieczeń na życie tzw. polisolokat (produktów 
stanowiących w Polsce rodzaj produktów tzw. antypodatkowych). Wycofanie się ubezpieczycieli 
ze sprzedaży tzw. polisolokat związane było z niskim poziomem stóp procentowych, niższą 
rentownością lokat, przy równocześnie wysokich wymogach kapitałowych oraz z regulacjami 
dotyczącymi koncentracji lokat. W kolejnych latach uległ nieznacznemu zwiększeniu, do poziomu 
3,3% i utrzymuje się relatywnie stabilnie na tym poziomie. 

Wydatki związane z ponoszonymi kosztami działalności ubezpieczeniowej, tj. kosztami 
akwizycyjnymi, w tym prowizjami dla pośredników ubezpieczeniowych oraz kosztami 
administracyjnymi ubezpieczycieli kształtowały się na poziomie 12-14 mld zł rocznie i utrzymują 
się na relatywnie porównywalnym w badanym okresie poziomie. 
Biorąc pod uwagę, że ubezpieczenia życiowe zasilają finanse gospodarstw domowych oraz 
znaczna część odszkodowań i świadczeń z ubezpieczeń non-life również wpływa do osób 
fizycznych, środki te poprzez ich konsumpcję oddziałują na wzrost gospodarczy. 

Sektor ubezpieczeniowy wpływa także na proces akumulacji kapitału w gospodarce oraz 
staje się jednym z istotnych inwestorów, a skutkiem działalności inwestycyjnej ubezpieczycieli 
jest poszerzenie i pogłębienie wolumenu inwestycji w gospodarce [8, s.410]. Są one głównie 
finansowane z zasobów finansowych będących w posiadaniu ubezpieczycieli, którzy prowadząc 
własną politykę inwestycyjną powinni zachować zasadę bezpieczeństwa. Jej kluczowym celem 
jest prowadzenie przez ubezpieczycieli działalności sprzyjającej utrzymywaniu wysokiego 
poziomu zaufania klientów oraz efektywnego funkcjonowania na rynku finansowym. 

Źródłem finansowania lokat są głównie rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe oraz kapitały i 
fundusze własne ubezpieczycieli [9, s.53]. Inwestycje ubezpieczycieli w Polsce w latach 2010-
2016 zostały przedstawione w poniższej Tabeli 2. 

Tabela 2.  
Inwestycje ubezpieczycieli w Polsce w latach 2010-2016 

Lata Wartość bilansowa lokat ubezpieczycieli 
life non-life Razem 

w mld zł w mld zł w mld 
zł 

w % PKB

2010 89,7 41,5 131,2 9,3 
2011 84,8 45,5 130,3 8,9 
2012 94,4 51,8 146,2 9,6 
2013 95,3 53,3 148,6 9,6 
2014 99,2 59,1 158,3 9,7 
2015 97,3 61,2 158,5 9,7 
2016 97,8 63,2 161,0 9,7 

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych Komisji Nadzoru Finansowego za lata 2010-
2016 (www.knf.gov.pl). 
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W latach 2010-2011 nominalny wzrost wolumenu lokat był nieznaczny, a w relacji do PKB 
wystąpiła nieznaczna tendencja spadkowa. Natomiast w latach 2012-2016 nastąpiło istotne 
nominalne zwiększenie stanu lokat oraz wzrost ich udziału w PKB do poziomu 9,7%. Świadczy to 
o rosnącej pozycji sektora ubezpieczeniowego na rynku finansowym oraz wzrostu jego znaczenia 
w stymulowaniu wzrostu gospodarczego nie tylko jako uczestnik prowadzący aktywną działalność 
operacyjną, ale także inwestora, lokującego posiadane zasoby finansowe w przedsięwzięcia 
stymulujące wzrost aktywności gospodarczej. Należy więc podkreślić, co wynika z 
przeprowadzonych analiz, iż rozwój ubezpieczeń ma znaczący wpływ na rozwój sektora 
finansowego oraz przyczynia się do rozwoju gospodarczego. 
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АНОТАЦІЯ 

 
ВПЛИВ СТРАХУВАННЯ НА ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК КРАЇНИ. ПРИКЛАД ПОЛЬЩА 
У статті розглядаються питання щодо впливу страхового сектору (розподіленого на майно та 

страхування життя) на економічний розвиток країни, на прикладі польської економіки. У результаті аналізу 
було визначено, що страхування відіграє значну роль в процесі стимулювання економічного зростання не 
лише як учасник активної операційної діяльності, але і як інвестор, розміщуючи свої фінансові ресурси в 
проектах, які стимулюють економічну діяльність. 

 
АННОТАЦИЯ 

 
ВОЗДЕЙСТВИЕ СТРАХОВАНИЯ НА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ СТРАНЫ.  

ПРИМЕР ПОЛЬШИ 
В статье представлены вопросы влияния страхового сектора (с разбивкой на имущество и 

страхование жизни) на экономическое развитие страны на примере польской экономики. В результате 
проведенных анализов было определено, что страхование играет значительную роль в процессе 
стимулирования экономического роста не только как участник активной операционной деятельности, но и в 
качестве инвестора, вкладывающего свои финансовые ресурсы в проекты, стимулирующие экономическую 
деятельность. 

Ключевые слова: страхование, экономический рост, инвестор, финансовые ресурсы. 
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УДК 161.2(045) 
 

РОЗВИТОК ТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ У КОНТЕКСТІ  
ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ 

 
ЛИЗАНЕЦЬ А. Г., ГУБАР Б. В.  
Мукачівський державний університет 

 
Актуальність теми дослідження обумовлена тим, що транспортна галузь є ключовим елементом 

економічного розвитку України та суттєвим джерелом поповнення державного бюджету. Євроінтеграційні 
процеси в Україні ведуть до інтенсифікації міжнародних зв’язків та зростання обсягів торгівлі і, як 
наслідок, зростання потужності вантажопотоків, що сприяє розвитку транспортної галузі. Важливу роль 
у наданні послуг міжнародного перевезення вантажів відіграють прикордонні регіони, до яких належить 
Закарпатська область, яка межує одразу з 4 країнами. Метою статті є дослідження тенденцій розвитку 
транспортної системи України та Закарпатської області, а також визначення шляхів підвищення 
ефективності використання транзитного потенціалу і конкурентоспроможності вітчизняного транспорту 
на міжнародному ринку транспортних послуг. 

На основі використання методів економіко-статистичного аналізу проведено аналіз стану і розвитку 
транспортної системи України, визначено особливості транспортної галузі Закарпатської області. 
Дослідження сучасного стану розвитку та функціонування транспортної системи регіону свідчить, що він 
має значні можливості та резерви пропускної спроможності для обслуговування як внутрішніх, так і 
міжнародних перевезень. Окреслено основні проблеми, з якими зустрічаються вантажоперевізники у регіоні 
у процесі діяльності. Обґрунтовано пріоритетні напрямки євроінтеграційного реформування українського 
ринку транспортних послуг. Практична значущість полягає в тому, що розвиток міжнародних 
транспортних коридорів та пунктів пропуску, покращення стану доріг та додержання вимог транспортної 
безпеки і екологічності перевезень збільшить можливості експорту та імпорту транспортних послуг на 
національному і регіональному рівнях. 

Ключові слова: транспорт, транспортна система, транспортні послуги, вантажні перевезення,  
пункти пропуску, міжнародні транспортні перевезення. 

 
Економіка сучасної держави не може ефективно функціонувати без транспортної 

системи, яка відіграє значну роль у забезпеченні потреб країни у вантажних і пасажирських 
перевезеннях.Транспортна система бере участь у створенні продукції та доставці її 
споживачам, здійснює зв'язок між виробництвом та споживанням, між різними галузями 
народного господарства, між країнами та регіонами. Вона впливає на розвиток економіки і 
як споживач металу, енергії, деревини, гуми, інших продуктів. На неї припадає значна 
частина основних виробничих фондів та промислово-виробничого персоналу. Транспортне 
забезпечення часто є вирішальним при розміщенні промислових підприємств у регіоні.  

Рівень розвитку транспортної системи виступає однією із найважливіших ознак її 
технологічного прогресу й цивілізованості. Крім того вона є суттєвим джерелом 
поповнення державного бюджету. 

Потреба у високорозвиненій транспортній системі ще більш підсилюється у процесі 
інтеграції в європейську і світову економіку. Євроінтеграційні процеси в Україні ведуть до 
інтенсифікації міжнародних зв’язків та зростання обсягів торгівлі і, як наслідок, зростання 
потужності вантажопотоків, що сприяє розвитку транспортної галузі. Інтегрування України 
в європейську транспорту систему вимагає відповідності міжнародним стандартам 
технічної, правової, технологічної, організаційної, економічної та інформаційної бази. 
Успішність роботи національних транспортних підприємств в інтегрованій транспортній 
системі залежить від конкурентоздатності транспортних послуг. Саме цей факт актуалізує 
проблему дослідження стану та тенденцій розвитку транспортної галузі як у цілому по 
Україні, так і на рівні окремих регіонів, зокрема, Закарпаття. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Розвиток транспортної системи регіонів досліджується такими вченими, як 

Л.М.Болдирєва, Д.В.Зеркалов, А.Кальченко, Є.Крикавський, В.І.Перебийніс, 
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О.В.Перебийніс,О.Є.Соколова, Л.Ю.Яцківський, Н.Чухрай та ін. Логістичним аспектам 
транспортного забезпечення присвячені наукові праці Є.Бузовського, В. Гобермана, 
Л.Зайончика, В.Ема, Л.Кормакова, В.Котелянця, М.Пугачова та ін. Разом з тим 
необхідність підвищення рівня ефективності функціонування транспортної системи у 
контексті євроінтеграційних процесів зумовлює потребу у визначенні стратегічних аспектів 
її розвитку на національному та регіональному рівнях. 

Постановка завдання  
Метою статті є дослідження тенденцій розвитку транспортної системи України та 

Закарпатської області, а також визначення шляхів підвищення ефективності використання 
транзитного потенціалу і конкурентоспроможності вітчизняного транспорту на 
міжнародному ринку транспортних послуг. 

Результати та їх обговорення 
Транспорт є ключовою ланкою соціально-економічної системи держави і належить до 

стратегічно важливих галузей національної економіки, без ефективної роботи якої 
неможливе подальше підвищення добробуту суспільства. Основні завдання транспорту – 
своєчасне, якісне та цілковите задоволення потреб галузей економіки та населення у 
перевезеннях, підвищення економічної ефективності їх роботи. 

Транспортна система – це територіальне поєднання взаємопов’язаних видів 
транспорту, які спільно взаємодіючи, найповніше задовольняють потреби народного 
господарства та населення в перевезеннях вантажів і пасажирів. Роботу всіх видів 
транспорту забезпечує транспортна інфраструктура – економічно збалансована сукупність 
шляхів сполучення, рухомого складу, засобів управління й зв’язку, різноманітне технічне 
обладнання.Україна має потужну транспортну систему, до якої входять залізничний, 
автомобільний, річковий, морський, повітряний і трубопровідний транспорт. 

Україна є активним учасником ринку транспортних послуг (див. табл. 1): у 2015 р. на 
транспорт і складське господарство припадало 6,6 % ВВП України, а у 2016 році  цей 
показник збільшився і складає 7,4 % [5]. 

 
Таблиця 1 

Структура ВВП за видами економічної діяльності за 2015-2016 рр. (%) 

Види економічної діяльності 2015 р. 2016 р. 
Освіта 4,2 4,4 
Державне управління та оборона 4,8 5,6 
Операції з нерухомим майном  5,6 5,6 
Фінансова та страхова діяльність 3,1 3 
Інформація та телекомунікації 3,4 3,9 
Сільське, лісове, рибне господарство 11,9 4,0 
Добувна промисловість та розробка кар'єрів 4,8 4,6 
Переробна промисловість 12,1 12,1 
Постачання електроенергії, газу 2,7 3,8 
Оптова та роздрібна торгівля, ремонт автотранспортних засобів 14,6 15,4 
Транспорт і складське господарство 6,6 7,4 
Інші 26,2 29,2 

 
Згідно табл. 1 у структурі ВВП України за видами економічної діяльності на 

транспорт припадає значна частка ВВП і у динаміці вона збільшується.  
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Згідно статистичних даних обсяги вантажообороту транспорту України  щороку 
зростають (див. рис. 1).  У 2016р. вантажооборот підприємств транспорту становив 323,5 
млрд.ткм, або 102,4% від обсягу 2015р. [2]. 

 

 
Рис. 1. Вантажооборот підприємств транспорту України у 2015-2016 рр. (у % до 

відповідного періоду попереднього року) 
 
Підприємствами транспорту перевезено 624,5 млн.т вантажів, що становить 103,8% 

від обсягів 2015р. (див. табл. 2). 
Таблиця 2 

Обсяги вантажних перевезень в Україні у 2016 р.[2] 
 Вантажооборот Перевезено вантажів 

млн.ткм у % до 2015 млн.т у % до 2015 
Транспорт 323473,9 102,4 624,5 103,8 
залізничний 187215,6 96,0 344,1 98,3 
автомобільний 37654,9 109,1 166,9 112,7 
водний 3998,6 73,6 6,7 103,5 
трубопровідний 94378,9 117,0 106,7 109,8 
авіаційний 225,9 107,0 0,07 107,4 

 
У перевезеннях на невелику відстань поза конкуренцією перебуває автомобільний 

транспорт. Його перевагою є те, що він майже не залежить від природних умов і може 
доставляти вантажі від «дверей до дверей». За густотою автодоріг з твердим покриттям 
Україна займає перше місце серед країн СНД. 

Автомобільний транспорт посідає значне місце в пасажирських і вантажних 
перевезеннях. Так, за обсягом перевезень вантажів він стабільно перевершує залізничний 
транспорт у 4,5-5 разів, а за обсягом перевезень пасажирів – у 5-6 разів [10]. Численні 
автотранспортні підприємства мають досить повно укомплектовану виробничу базу і 
розгалужену мережу інфраструктурних об’єктів: автовокзалів, автостанцій, транспортно-
експедиційних підприємств, терміналів тощо. 

У 2016р. вантажооборот підприємств України, що експлуатували автомобільний 
транспорт (власний або орендований), становив 41,9 млрд.ткм, з нього у міжнародному 
сполученні – 9,4 млрд.ткм[2] (див. рис. 2). Обсяг перевезених вантажів підприємствами, що 
експлуатували автомобільний транспорт, склав 1,0 млрд. т вантажів (106,1% від обсягів 
2015р.). 
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Рис. 2 Динаміка вантажообороту автомобільного транспорту України за 2010-2016 
рр.[2] 

 
Роль та значення транспорту у соціально-економічному розвитку окремих регіонів 

відрізняється. З огляду на євроінтеграційні процеси особливу роль він відіграє у розвитку 
прикордонних галузей, до яких належить і Закарпаття. Життєдіяльність області історично 
пов’язана з роботою митних і прикордонних органів, залізниці і підприємств транспортної 
інфраструктури. 

Закарпатська область розташована на південному заході України. На півночі межує з 
Львівською, на сході з Івано-Франківською областями України, на півдні з Румунією, на 
південному заході з Угорщиною, на заході зі Словаччиною, на північному заході з 
Польщею. Загалом за географічним розташуванням і наявністю кордонів з 4-ма країнами 
ЄС Закарпатська область займає виключно важливе геостратегічне і геополітичне 
положення як для України, так і для Європи, особливо – для країн Східної, Центральної та 
Південно-Східної Європи, у т.ч. й тих, що не мають безпосереднього кордону з Україною. 
Транспортні послуги займають 28,3% експорту послуг області, а в структурі імпорту – 
48,6% загальнообласного обсягу[1]. 

На сьогоднішній день прикордонна інфраструктура на території Закарпатської 
області  включає  19 пунктів пропуску, 18 з яких розташовані на державному кордоні з 
суміжними країнами (Угорщиною, Словаччиною, Румунією) та 1 пункт пропуску для 
повітряного сполучення, розташованого в міжнародному аеропорту, «Ужгород». 

 Закарпатська область відзначається своїм високим транзитним потенціалом, зокрема 
через неї проходять важливі міжнародні транспортні коридори. Однак тенденції останніх 
років свідчать про погіршення ситуації у транспортній галузі краю. На сьогодні послуги 
перевезення здійснюються автомобільним і залізничним транспортом, якими 
забезпечується сполучення з переважною більшістю населених пунктів.  

Найпотужнішою автомагістраллю області міжнародного значення є 140 км. ділянки 
автодороги Чоп-Київ (транспортний коридор №5 «Трієст — Любляна – Будапешт – 
Братислава – Ужгород – Львів»).  

Також є автодорога регіонального значення Мукачево – Рогатин довжиною 207,5 км. 
Протяжність автомобільних доріг загального користування в області становить 3338,0 км, у 
тому числі 1100,4 км – автодоріг державного та 2237,6 – місцевого значення. Мережа доріг 
загального користування з твердим покриттям в області складає 3338,0 км, із них лише 340 
км є дорогами І та ІІ категорії[1](див. табл. 3). 
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Таблиця 3 
Довжина шляхів сполучення Закарпатської області 

Показники 2005 р. 2010 р. 2013 р. 2014 р. 2015 р. 

Експлуатаційна довжина 
залізничних колій загального 
користування, км 

610 606 604 598 602 

Довжина автомобільних доріг 
загального користування, тис.км 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 

 
Згідно даних табл. 3 за період 2005-2015 рр. в області  скоротилася експлуатаційна 

довжина залізничних колій загального користування на 10 км. Довжина автомобільних 
шляхів залишилася незмінною. 

 Транспортна система Закарпатської області є важливим інструментом досягнення 
соціальних, економічних, зовнішньополітичних та інших цілей, що забезпечують 
підвищення якості життя населення. Дослідження сучасного стану розвитку та 
функціонування транспортної системи регіону свідчить, що він має значні можливості та 
резерви пропускної спроможності для обслуговування як внутрішніх, так і міжнародних 
перевезень [4]. Тому на території Закарпатської області функціонує значна кількість 
підприємств, які займаються міжнародним перевезенням вантажів автомобільним 
транспортом. Найбільшими серед них є ТОВ «ЗакарпатЄвроТранс», ТОВ «Авто+», ТОВ 
«Авто люкс», ТОВ «Автокомплект», ТОВ « Експрес Транспорт і Логістика», ТОВ « Іва 
Транс», ДП «Барва Авто», ПП  Дешко тощо. 

Тому актуальним є подальше вивчення переваг та недоліків функціонування 
транспортної системи регіону, а також дослідження можливостей для подальшого 
підвищення якості внутрішніх і транзитних перевезень територією регіону, що 
безпосередньо межує з країнами Європейського Союзу та забезпечення належного рівня 
транспортного обслуговування. 

Оцінюючи роботу транспорту Закарпатської області, згідно даних Державної 
статистики, варто зазначити, що обсяг вантажних перевезень та вантажообороту як 
залізничного так і автомобільного транспорту за 2015 рік збільшився у порівнянні з 2014 
роком на 0,5 млн. т та 0,2 млн. т відповідно (див. табл. 4)[9]. 

Таблиця 4 
Перевезення вантажів за видами транспорту у Закарпатській області 

Види транспорту 2005 2010 2013 2014 2015 
Млн. т 

Усі види транспорту 18,4 13,6 10,9 10,1 10,8 
залізничний 4,7 1,7 1,4 1,2 1,7 
автомобільний 13,7 11,9 9,5 8,9 9,1 

Відсотків 
Усі види транспорту 100 100 100 100 100 
залізничний 26 13 13 12 16 
автомобільний 74 87 87 88 84 
 
Графічне зображення динаміки перевезення вантажів за видами транспорту у 

Закарпатській області подано на рис. 3. Загальна динаміка за 2005-2015 рр. згідно рисунку 3 
є негативною, загальне зниження обсягів перевезень залізничним транспортом у 2015 р. 
порівняно з базовим 2005 р. складає 3 млн. т, а автомобільним – 4,6 млн. т. 
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Рис. 3 Перевезення вантажів за видами транспорту у Закарпатській області [9] 
 
Сучасною тенденцією розвитку ринку транспортних послуг, що поєднує інтереси всіх 

учасників ринку, є формування міжнародних транспортно-термінальних систем вантажних 
перевезень, де базовими елементами управління товарними потоками стають логістичні 
центри [3]. Розробки вітчизняних вантажоперевізників свідчать про доцільність створення 
подібних центрів у Закарпатській області. Мова йде, перш за все, про формування  
міжнародного логістичного центру у вузлі Чоп-Загонь, де зосереджені потужні термінали, 
склади, перевантажувальні комплекси та інша транспортна інфраструктура для комплексної 
обробки значних обсягів експортно-імпортних і транзитних вантажів. 

Такі заходи  можна оцінювати як новий реальний механізм інтеграції транспортних 
послуг української залізниці до ринку послуг залізничного транспорту країн Європи[8]. 
Створення єдиного комплексу з обслуговування вантажопотоку, в т.ч. контейнерного, в 
напрямку «захід-схід-захід» за участю транспортних компаній української, словацької та 
російської, угорської сторін дасть можливість суттєво скоротити час доставки вантажів, 
підвищити ефективність використання потенціалу залізниць.  

Сформований характер вантажопотоків через Закарпаття виводить його в центр 
розвитку перевезень. Зараз основними країнами-відправниками вантажів через Закарпаття є 
Угорщина, Словаччина, Італія, Румунія, Австрія, Словенія. Серед країн-одержувачів 
лідирує РФ, далі – Румунія, Польща, Білорусь, Молдова, Німеччина.  

Дієвим механізмом євроінтеграційного розвитку ринку послуг автомобільного 
транспорту є розширення участі України в обміні дозволами на перевезення вантажу 
автомобільними шляхами європейських країн призначення.    

Міжнародні автомобільні перевезення на європейському континенті виконуються на 
підставі двох різних систем дозволів: двосторонньої системи, яка формується за 
підсумками щорічних перемовин щодо розмірів квот для автомобільних перевезень з 
використанням іноземних вантажних автомобілів, і багатосторонньої системи квот, що діє з 
1974 р. (її називають «системою квот ЄКМТ») Міжнародного транспортного форуму (це 
колишня Європейська конференція міністрів транспорту (ЄКМТ), яка функціонувала з 1953 
по 2006 рік).  

Зазначена система квот ЄКМТ для дозволів встановлюється для країн-членів (на 
даний час це 43 країни) відповідно до певних критеріїв. До заданих критерії належать: 

 обсяг вантажних перевезень автомобільним транспортом у міжнародному 
сполученні;  

 розмір та приріст ВВП;  
 чисельність населення;  
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 площа території країни;  
 відсоток використання дозволів ЄКМТ країною-членом Форуму;  
 внесок до бюджету Міжнародного транспортного форуму (МТФ);  
 рівень використання книжок МДП (транзитна декларація) у країнах Форуму;  
 загальна сума торгівлі товарами (експорт, імпорт);  
 обсяг торгівлі (експорт, імпорт) з країнами-членами Форуму (ЄКМТ)).  

Розмір квоти визначається шляхом переговорів між країнами-членами ЄКМТ, і 
коливається від 30 (Молдова, деякі інші країни) до 299 (РФ).  

Україна погодилася на квоту у 208 дозволів. Загальна їх кількість, що належала до 
розподілу, становила 6090. Абсолютна кількість квот збільшується для кожної країни з 
урахуванням певних коефіцієнтів (визначаються ступенем використання автомобільних 
засобів транспорту відповідного рівня екологічності – Євро - 2 (заборонено на території 
ЄС), Євро – 3, Євро – 4, Євро – 5, Євро – 6 та системи бонусів, що можуть бути 
багаторічними або діяти один рік). Загальна квота з урахуванням однорічних бонусів 
становила 2010 р. – 33408, у т.ч. для України – 1445 [7]. 

 Для українських  перевізників затверджені коефіцієнти розподілу багаторазових 
дозволів ЄКМТ на 2015-2020 рр. Зокрема, у 2016 р. вітчизняні перевізники отримали 
аналогічну кількість дозволів ЄКМТ, як і в 2015 р. відповідно до узгоджених коефіцієнтів 
(для Євро-3 коефіцієнт становитиме 6, Євро – 4 – 8, Євро – 5 – 10). Діюча система визначає 
розмір базової квоти з урахуванням порожніх пробігів автотранспорту. 

Розширення участі України на ринку автотранспортних послуг ЄС пов’язане 
насамперед з проблемою придбання достатньої кількості автотранспортних засобів, що 
відповідають сучасним європейським вимогам за енергетичною ефективністю та 
екологічними параметрами експлуатації (Євро-3; Євро-4 та Євро-5). На жаль, вітчизняна 
промисловість не виробляє таких транспортних засобів, і їх надходження до перевізників 
обумовлено виключно імпортом. Роль держави тут вбачається у підтриманні процесу 
лізингового придбання автотранспорту, причепів до нього на більш сприятливих умовах, 
ніж ті, що діють. Крім того, потрібна реалізація політичних рішень щодо спрощення 
процедури отримання багаторазових віз для вітчизняних водіїв автотранспортних 
організацій за спрощеною процедурою. Це стосується тих водіїв, які не мають 
біометричного паспорту. При цьому слід виходити з того, що водіям іноземних 
перевізників, зокрема з ЄС, взагалі не потрібні візи України для в’їзду на її територію, а під 
час здійснення перевезень транзитних вантажів із/в треті країни не потрібен дозвіл. 

Проте у цілому Україні необхідно зосередити увагу на виконанні Плану заходів, 
передбачених Угодою про асоціацію між Україною та ЄС. Напрями співробітництва 
України та ЄС у сфері транспорту зосереджують увагу на нових розробках та ефективності 
вибору видів транспорту при перевезеннях, поліпшенні роботи пунктів пропуску на 
митному кордоні, і, в більш широкому сенсі, включають всі компоненти інтегрованих 
транспортних мереж, зокрема передбачають:  

 більш ефективне використання потенціалу вантажних перевезень залізничним 
транспортом за рахунок поступового відкриття ринків та зменшення технічних бар’єрів;  

 покращення безпеки на дорогах, забезпечення сучасних технічних, екологічних та 
соціальних стандартів в роботі автотранспорту;  

 сприяння використанню інтелектуальних транспортних систем та інформаційних 
технологій при управлінні і використанні всіх видів транспорту [6]. 

У 2016-2017 рр. проблемою для перевізників як Закарпатської області, так і України 
загалом, стали черги на митних переходах. Закінчення у перевізників дозволів на проїзд 
дорогами Угорщини, а також більш прискіпливий огляд вантажівок працівниками митниці 
Словацької Республіки створили великі черги на кордоні. Часто між водіями вантажівок 
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виникають сутички, адже всім необхідно вчасно доставити вантаж у місце призначення, а 
зробити це не так легко, бо в черзі на кордоні треба простояти мінімум 3-4 дні. Це створює 
проблеми і для транспортних підприємств, адже через такі затори на кордоні вони 
виконують менше замовлень і не отримують бажаний рівень прибутку. 

Вирішенням цієї проблеми може стати відкриття нового вантажного переходу з 
Угорщиною у Берегівському районі Закарпатської області. Відкриття власне пункту 
пропуску Дийда-Берегдароц буде, зокрема, для вантажних автомобілів, так як сьогодні для 
таких авто функціонує лише один переїзд в Чопі, але і там міст знаходиться в аварійному 
стані. Якщо станеться негода, рух вантажних автомобілей через кордон буде зупинено. 
Новий перехід дозволить також розвантажити пункт пропуску КПП «Лужанка».  

Рішення про будівництво нового пропускного пункту на угорсько-українському 
кордоні поблизу с. Дийда (Берегівський район) прийнято під час поїздки міністра 
інфраструктури України Володимира Омеляна в Закарпатську область. 

Саме через пункт «Дийда-Берегдароц» з'єднають угорський автобан М-3 і трасу Чоп-
Київ. Джерела фінансування будівництва української ділянки дороги в с. Дийда визначені. 
Це кошти уряду Угорщини, які нададуть Україні в рамках кредитної угоди. Міністерство 
інфраструктури України отримало від уряду повноваження підписати договір на кредитну 
угоду в розмірі 50 млн євро. Цих коштів вистачить і на будівництво під'їзної дороги до        
с. Дийда, і на будівництво Берегівської об'їзної дороги. 

З метою вдосконалення транспортної системи Закарпатської області в контексті 
євроінтеграційних процесів доцільним вважаємо також впровадження наступних заходів: 

1) створення нових транспортних коридорів та пунктів пропуску, входження їх у 
міжнародну транспортну систему як загальнодержавний пріоритет у розвитку транспортно-
дорожнього комплексу; 

2) підвищення транспортної безпеки та надійності. Функціонування галузі транспорту 
створює ризики для життя людини, тому безпека транспортних процесів має підвищене 
значення. Безпека стосується всіх видів транспорту та вимагає вдосконалення систем 
навігації, управління дорожнім рухом, проектування та утримання інфраструктури; 

3) забезпечення розвитку транспортної інфраструктури випереджальними темпами з 
метою сприяння економічному і соціальному прогресу регіону і країни в цілому; 

4) дотримання вимог транспортної безпеки та екологічності перевезень; 
5) сприяння запровадженню єдиного транспортного документа для всіх перевізників 

вантажів у міжнародних напрямках та механізму встановлення наскрізних тарифів, що 
дозволить суттєво збільшити середню швидкість переміщення вантажів; 

6) приведення технічного стану національної і регіональної мережі автомобільних і 
залізничних шляхів у відповідність з міжнародними стандартами і вимогами безпеки; 

7) забезпечення сталого фінансування транспортної галузі. Достатнє фінансування є 
необхідною умовою забезпечення належної експлуатації та утримання транспортної 
інфраструктури.; 

8) підвищення ефективності державного управління у сфері транспорту. 
Висновки. Транспортна система є важливим сектором української економіки, що 

обслуговує практично всі галузі господарства і всі верстви населення, сприяє розвитку 
транспортно-економічних зв’язків і якості життя населення. Вона виступає також 
важливою складовою у забезпеченні євроінтеграційних процесів. Метою інтеграції 
вітчизняних транспортних фірм до ринку транспортних послуг країн ЄС є прагнення 
держави забезпечити розвиток експорту транспортних послуг, ефективніше використання 
транзитного потенціалу, підвищення конкурентоспроможності вітчизняного транспорту на 
міжнародному ринку транспортних послуг. Подальший розвиток транспортної галузі на 
регіональних та національному рівнях вимагає вирішення ряду правових, економічних, 
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організаційних проблем та втілення заходів, спрямованих на приведення даної галузі у 
відповідність з міжнародними стандартами. 

Подальші дослідження у даній сфері мають бути спрямовані на аналіз 
конкурентоспроможності міжнародних транспортних послуг національних перевізників. 
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АННОТАЦИЯ 
 

РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ В КОНТЕКСТЕ  
ЕВРОИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ 

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что транспортная отрасль является ключевым 
элементом экономического развития Украины и существенным источником пополнения государственного 
бюджета. Евроинтеграционные процессы в Украине ведут к интенсификации международных связей и 
росту объемов торговли и, как следствие, росту мощности грузопотоков, что способствует развитию 
транспортной отрасли. Важную роль в предоставлении услуг международной перевозки грузов играют 
пограничные регионы, к которым относится Закарпатская область, граничащая с 4-мя странами. Целью 
статьи является исследование тенденций развития транспортной системы Украины и Закарпатской 
области, а также определение путей повышения эффективности использования транзитного потенциала и 
конкурентоспособности отечественного транспорта на международном рынке транспортных услуг. 

На основе использования методов экономико-статистического анализа проведен анализ состояния и 
развития транспортной системы Украины, определены особенности транспортной отрасли Закарпатской 
области. Исследование современного состояния развития и функционирования транспортной системы 
региона свидетельствует, что он имеет значительные возможности и резервы пропускной способности для 
обслуживания как внутренних, так и международных перевозок. Определены основные проблемы, с 
которыми сталкиваются грузоперевозчики в регионе в процессе деятельности. Обоснованы приоритетные 
направления евроинтеграционного реформирования украинского рынка транспортных услуг. Практическая 
значимость исследования заключается в том, что развитие международных транспортных коридоров и 
пунктов пропуска, улучшение состояния дорог и соблюдения требований транспортной безопасности и 
экологичности перевозок, увеличит возможности экспорта и импорта транспортных услуг на национальном 
и региональном уровнях. 

Ключевые слова: транспорт, транспортная система, транспортные услуги, грузовые перевозки, 
пункты пропуска, международные транспортные перевозки. 
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SUMMARY 
 

THE TRANSPORT SYSTEM DEVELOPMENT IN THE CONTEXT OF 
 EUROPEAN INTEGRATION PROCESSES 

The relevance of the research topic is grounded by the fact that the transport industry is the key element of 
Ukraine's economic development and a significant source of state budget replenishment. Eurointegration processes in 
Ukraine lead to the intensification of international relations, trade volumes growth and, as a result, to the traffic 
capacity growth, that causes to the transport industry development. An important role in providing of international 
cargo transportation services is played by the border regions, which include the Transcarpathian region, bordering 
with 4 countries. The purpose of the article is to study the transport system development trends in Ukraine and the 
Transcarpathian region, as well as to identify ways of increasing the transit potential efficiency and the national 
transport competitiveness in the international transport services market. 

The analysis of the state and development of the Ukraine transport system was carried out, the specific 
features of the Transcarpathian region transport sector were determined in the article. The study of the current state 
of development and functioning of the region transport system shows that it has significant opportunities and capacity 
reserves for servicing both domestic and international transport. The main problems faced by cargo carriers in the 
region in the activity process are identified. Priority directions of Eurointegration reforming of the Ukrainian 
transport services market are grounded. The practical significance of the study is that the development of 
international transport corridors and checkpoints, the improvement of road conditions and compliance with the 
requirements of transport safety and transport environmental friendliness, will increase the opportunities for 
transport services export and import at the national and regional levels. 

Keywords: transport, transport system, transport services, cargo transportation, checkpoints, international 
transportation. 

 
 

УДК 338.432 

УПРАВЛІННЯ РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯМ НА ПІДПРИЄМСТВІ 
 

ЛИЗАНЕЦЬ А.Г., СОВА М.С. 
Мукачівський державний університет 

 
У статті здійснено аналіз, систематизацію та узагальнення теоретичного досвіду щодо визначення 

понять «ресурс» та «ресурсозбереження». Необхідність ресурсозбереження обґрунтована постійною 
наявністю проблеми обмеженості ресурсів. З огляду на розуміння сутності поняття «ресурс» виділено два 
аспекти розуміння ресурсозбереження. У вузькому розумінні – це діяльність, спрямована на охорону 
природного середовища і збереження природних ресурсів. У широкому розумінні - це наукова, виробнича, 
організаційна, комерційна та інші види діяльності підприємства, спрямовані на раціональне, комплексне 
використання й економне споживання всіх видів ресурсів – як природних, так і фінансових, матеріальних, 
людських, інформаційних. Акцентовано увагу на тотожності понять «ресурсозбереження» та 
«ресурсоефективності». 

Досліджено підходи до управління ресурсозбереженням на підприємстві. Проаналізовано системний, 
процесний, параметричний та цільовий підходи до управління ресурсозбереженням. Визначено системний як 
пріоритетний підхід до управління ресурсами на рівні підприємства. 

Зазначено, що результативність функціонування системи управління ресурсозбереженням може бути 
визначена через отримувані ефекти, під якими розуміють економічний, соціальний та екологічний 
результати від впровадження ресурсозберігаючих технологій чи заходів.  

Визначені пріоритетні напрямки активної ресурсозберігаючої політики на підприємствах в умовах 
ресурсних обмежень, до яких належать підвищення рівня відповідальності та якості контролю за 
раціональним використанням всіх видів ресурсів; впровадження безвідходних,  маловідходних, 
енергозберігаючих технологій, формування системи періодичного ресурсоаудиту, стимулювання розробки 
ресурсозберігаючих  заходів. Подальші дослідження спрямовані на розробку організаційно-економічного 
механізму стимулювання ресурсозбереження на підприємстві. 

Ключові слова: ресурс, ресурсозбереження, ресурсоефективність, система управління 
ресурсозбереженням, економічний, соціальний та екологічний ефекти. 

 
Для успішного функціонування будь-якого підприємства вирішальне значення має 

наявність у його розпорядженні певної сукупності ресурсів, управляючи якими суб’єкт 
господарювання досягає поставлених цілей та забезпечує бажану результативність 
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функціонування. Ефективне використання ресурсного потенціалу підприємства значною 
мірою залежить від уміння і правильного підходу до управління його споживанням. При 
цьому підприємство необхідно сприймати як систему, а не як ряд ізольованих один від 
одного елементів. Таким чином, виникає необхідність у забезпеченні управління 
ресурсозбереженням на підприємстві на системній основі. 

Об'єкти та методи дослідження. Дослідженням проблем ресурсозбереження 
займалося ряд зарубіжних та вітчизняних вчених. Так, теоретичні аспекти 
ресурсозбереження на підприємствах в умовах обмеженості ресурсів, наведені в наукових 
працях О.І.Апарашиної [1], Р.І. Балашова [2], А.А.Голуба [3], І.М. Сотника [8] тощо. 
Розробкою методів оцінки ефективності ресурсозбереження займались Н.В. Мельник [5], 
С.О. Скоков [7], І.М. Сотник [9] та ін. Проте аналіз проблем управління 
ресурсозбереженням у науковій літературі виявляється фрагментарним. Враховуючи 
сучасні тенденції розвитку економіки та постійну потребу в інтенсифікації використання 
ресурсів при одночасному забезпеченні їх економії, дане питання залишається актуальним і 
потребує подальшого дослідження. 

Постановка завдання. Метою статті є аналіз, систематизація та узагальнення 
теоретичного досвіду щодо визначення понять «ресурс» та «ресурсозбереження», 
дослідження підходів до управління ресурсозбереженням на підприємстві, методів оцінки 
ефектів ресурсозбереження, а також визначення пріоритетних напрямків активної 
ресурсозберігаючої політики на підприємствах в умовах ресурсних обмежень. 

Результати та їх обговорення. В основі господарської діяльності підприємств 
лежить використання різних видів ресурсів для забезпечення реалізації операційної функції 
– виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг. 

Поняття «ресурс» походить від французького слова «resourse», що означає «засоби 
забезпечення потреби або дефіциту» [11]. Першочергово у цей термін закладався принцип 
відновлюваності природніх елементів, у зв’язку з чим його  ототожнювали з природними 
ресурсами. У цьому розумінні під ресурсами розуміють тіла й сили природи, які на даному 
етапі розвитку продуктивних сил суспільства можуть бути використані в якості предметів 
споживання або  засобів  виробництва,  і  суспільна  корисність  яких  змінюється  (прямо  
чи опосередковано) під впливом діяльності людини [3]. 

У процесі еволюції поняття «ресурс» у поглядах економістів розширилося як 
категорія від сукупності природних благ, що формували конкурентні переваги на 
макрорівні, до однієї з важливих складових забезпечення конкурентних переваг на рівні 
окремого підприємства.  

На сучасному етапі економічного розвитку «ресурсом» вважається будь-який 
фізичний або віртуальний суб’єкт обмеженої доступності, що використовується для 
отримання певної користі (вигоди).  

Ресурси, що використовуються суб'єктами господарювання в процесі виробничої 
(операційної) діяльності, називають чинниками виробництва. Таким чином, на мікрорівні 
до категорії ресурсів відносять всі чинники, що забезпечують процес операційної 
діяльності: природні, матеріальні, трудові, фінансові, організаційні та інформаційні.  

Ресурси організації — керовані чинники виробництва, що володіють вартісними 
властивостями і перетворювальними можливостями, необхідні для забезпечення 
функціонування та розвитку підприємства з метою досягнення запланованих цілей [10]. 

Протягом останніх століть розвиток організацій характеризувався постійним 
кількісним зростанням обсягів споживання ресурсів. Зокрема, у XX ст. обсяги 
промислового виробництва зросли приблизно в 50 разів, причому в разів збільшилися 
обсяги енергоспоживання. Пов’язані з цим ресурсно-екологічні проблеми загострювалися 
нерівномірно; кількісне нарощування, затратний характер деяких технологічних видів 
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виробництва зумовили безпрецедентну масштабність цих негараздів. У другій половині XX 
ст. тенденція неконтрольованого споживання призвела до небезпечного витка ресурсної 
кризи, що позначається на умовах майже всіх видів операційної діяльності організацій в 
усіх країнах.  

З огляду на це виникає потреба неухильно дотримуватися обмежень, які визначають 
продуктивність та ефективність діяльності організації, зокрема; 

1)  обмежень, зумовлених попитом (обсяг реалізації < попит споживачів); 
2)  обмежень, зумовлених ресурсами (ресурси витрачені < ресурси наявні). 
Людство постійно стикається з проблемою обмеженості ресурсів, що само собою 

призводить до необхідності ресурсозбереження. З огляду на розуміння сутності поняття 
«ресурс», виділяють два аспекти розуміння ресурсозбереження. 

Перший аспект заснований на понятті ресурсозбереження як процесу дбайливого 
ставлення до природних ресурсів. У цьому сенсі ресурсозбереження припускає будь-яку 
діяльність, спрямовану на охорону природного середовища і передбачає орієнтацію на 
консервування природних ресурсів. Це означає повну або часткову відмову від їх 
використання або експлуатації на такому рівні, який забезпечує 100% відновлення ресурсу 
протягом певного періоду часу. 

Інший аспект розуміння ресурсозбереження передбачає розширення кола 
використовуваних ресурсів, як об’єктів для «збереження» і включення до їх складу 
природних, матеріальних, трудових, фінансових, організаційних та інформаційних ресурсів 
(а не тільки природних), які забезпечують життєдіяльність людини. При цьому змінюється 
саме розуміння терміну «ресурсозбереження» як похідного від «економія», «заощадження», 
а не просто «збереження» чи «не використання». Так, в англомовній термінології для 
позначення поняття «економія» щодо ресурсів використовується саме термін «берегти», 
«зберегти» - «to save». Таким чином, другий підхід до трактування поняття 
ресурсозбереження пов'язаний з економією будь-яких видів ресурсів. 

Вичерпність окремих видів ресурсів визначає обґрунтованість використання першого 
аспекту трактування поняття ресурсозбереження на основі концепції охорони 
(заощадження) природних ресурсів. Проте щодо суспільного виробництва більш 
актуальною виявляється  друга концепція, яка базується на економії використання різних 
видів ресурсів. На практиці це підтверджується активізацією впровадження на 
прогресивних підприємствах політики використання маловідходних технологій, а також 
здійснення постійних заходів, спрямованих на зниження ресурсомісткості операційної 
діяльності, тобто матеріаломісткості, енергоємності, трудомісткості суспільного продукту.  

Одним із понять, що використовується у науковій літературі як тотожний поняттю 
ресурсозбереження - це поняття ресурсоефективність. Так, у Національній концепції 
розвитку соціальної відповідальності бізнесу (СБВ) в Україні [6] зазначається, що 
важливим аспектом природоохоронної діяльності підприємств є політика,  орієнтована на 
стале споживання ресурсів та розглядає поняття «ресурсоефективність» як поняття сталого 
споживання ресурсів, тобто використання ресурсів на рівні  меншому або рівнозначному 
рівню природного відтворення. Крім того у зазначеній концепції підкреслено доцільність 
поєднання раціонального енергоспоживання підприємства та ресурсоефективності, що у 
результаті призведе до більш ефективного використання ресурсів підприємства, та, як 
наслідок, до виникнення та поширення більш дружніх до навколишнього середовища 
продукції та послуг. Підвищення ресурсоефективності підприємства означає використання 
меншої кількості ресурсів для виробництва того ж самого обсягу продукції чи отримання 
тієї ж властивості – наприклад, строку експлуатації і якості продукції або температури 
повітря в будівлях при наявності даної кількості матеріалів та енергії.  
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Ресурсозбереження – це один із важливих напрямів підвищення ефективності 
функціонування підприємства. У загальному розумінні це наукова, виробнича, 
організаційна, комерційна та інші види діяльності підприємства, спрямовані на 
раціональне, комплексне використання й економне споживання всіх видів ресурсів.  

У сучасних ринкових умовах ресурсозбереження є важливою складовою 
конкурентоспроможності підприємств. Підприємство, з одного боку, впроваджує 
ресурсозберігаючі заходи з метою отримання конкурентних переваг на ринку товарів та 
послуг, а з іншого боку, стимулюється споживачами, які в умовах підвищення уваги до 
необхідності збереження навколишнього середовища та охорони здоров’я все більше 
орієнтуються на ресурсоощадливі та екологічні товари. 

В основі застосування ресурсозбереження лежать економічні чинники. По-перше, 
розширюючи межі задоволення соціально-економічних потреб у межах існуючих ринкових 
відносин, воно значною мірою дає змогу подолати проблему обмеженості ресурсів.  По-
друге, усуваючи необхідність у первинних стадіях отримання (відновлення) ресурсу, 
процес його економії фактично є найбільше ефективним засобом здійснення 
ресурсозберігаючої політики [5].  

Згідно ДСТУ 3051-95 ресурсозбереження - це «діяльність (організаційна, економічна, 
технічна, наукова, практична, інформаційна), методи, процеси, комплекс організаційно-
технічних заходів, що супроводжують всі стадії життєвого циклу об'єктів і спрямованих на 
раціональне використання та економне витрачання ресурсів» [4].  

Сотник І. М. доповнює дане визначення, акцентуючи увагу на тому факті, що 
ресурсозбереження як комплекс організаційно-технічних заходів, які супроводжують усі 
стадії життєвого циклу об'єктів, «спрямоване на забезпечення мінімальної витрати 
речовини та енергії на цих стадіях у розрахунку на одиницю кінцевого продукту, виходячи 
з існуючого рівня розвитку техніки і технології та з найменшим, впливом на людину і 
природні системи» [8]. Логічним з боку науковця є звернення уваги на залежність 
управління ресурсозбереженням від рівня організації виробництва та застосовуваної 
техніки і технології. 

З точки зору деяких науковців, ресурсозбереження - це процес забезпечення 
зростання корисних результатів при відносній стабільності матеріальних витрат. З огляду 
на це, основним завданням ресурсозбереження є економія матеріальних ресурсів. 
Економити матеріальні ресурси можна по-різному: можна їх менше витрачати (для цього 
встановлюють норми), а можна впроваджувати нові технології [1].  

Однак погоджуємось з думкою, що таке трактування поняття «ресурсозбереження» не 
зовсім вірне, оскільки економія ресурсів – це лише складова частина ресурсозбереження, 
яка означає зменшення їх споживання в процесі виробництва шляхом зменшення їх витрат 
на одиницю продукції або збільшення корисного виходу продукції. З іншого боку, 
ресурсозбереження є набагато ширшим поняттям, ніж економне управління матеріальними 
процесами. В сучасних умовах проблема ресурсозбереження є актуальною для всіх видів 
ресурсів, задіяних у процесі функціонування підприємства. Мова йде як про матеріальні, 
так і про фінансові, інформаційні, трудові, технічні ресурси. 

Аналіз та узагальнення досвіду управління процесами ресурсозбереження на 
мікрорівні дає можливість виділити функціональний (процесний), системний, 
параметричний та  цільовий підходи. Загальна характеристика даних підходів відображена 
у табл. 1. 
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Таблиця 1 
Підходи до управління ресурсозбереженням на підприємстві 

Підходи до управління 
ресурсозбереженням 

Характеристика підходу 

Функціональний 
(процесний) 

Базується на визначенні функцій управління 
ресурсозбереженням, які реалізуються на різних рівні 
управління.  

Функції управління ресурсозбереженням реалізуються 
через елементи управлінського циклу:  визначення мети 
управління ресурсозбереженням на підприємстві; планування 
раціонального використання ресурсів; організація управління 
ресурсозбереженням; мотивація, координація,  оцінка,  аналіз  
та  моніторинг ресурсозбереження. 

Системний 

Полягає у науковому обґрунтуванні цілей, стратегій, 
заходів і ресурсів, які при обмежуючих умовах зовнішнього 
та внутрішнього середовища, мають забезпечити 
підприємству досягнення бажаних результатів. 

Параметричний 

Полягає у визначені параметрів, за якими оцінюють стан 
системи управління ресурсозбереженням на підприємстві. 
Передбачає визначення набору параметрів, нормування їх 
значень, визначення фактичних значень параметрів і їх 
порівняння фактичних з нормативними, розрахунок 
інтегральних (узагальнених) показників стану управління 
ресурсозбереженням, вибір та прийняття рішень з 
управління.  

Цільовий 

Головною  метою  діяльності  системи  управління 
ресурсозбереженням є досягнення встановлених цілей 
найбільш раціональним (економічним) способом, ступінь 
виконання яких відображає ступінь ефективності. 

 
Найбільш поширеним із зазначених підходів виявляється системний. Сутність 

ресурсозбереження, з позиції системного підходу, у ринкових умовах полягає насамперед у 
науковому обґрунтуванні цілей, стратегій, заходів і ресурсів, які при обмежуючих умовах 
зовнішнього та внутрішнього середовища, мають забезпечити підприємству досягнення 
результатів, що сприятимуть його безперервному функціонуванню та подальшому 
розвитку, а також раціональне використання наявних ресурсів підприємства.  

Забезпечення збалансованості складної за змістом діяльності підприємства з 
управління ресурсозбереженням зумовлює необхідність створення відповідної системи, яка 
здатна вирішувати задачі, пов'язані з подоланням невизначеності шляхів і результатів 
ресурсозбереження.  

Система управління ресурсозбереженням складається з певного комплексу підсистем, 
які у комплексі мають повністю охоплювати усі елементи та усі аспекти функціонування 
об'єкту ресурсозбереження (підприємства, підрозділу, продукту тощо). Стосовно 
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управління ресурсозбереженням на підприємстві необхідно враховувати безпосередньо 
ресурсні можливості підприємства, які стосуються усіх видів ресурсів. 

Формування ефективної системи  управління ресурсозбереженням на підприємстві 
передбачає запровадження сукупності заходів, які б забезпечували баланс між кінцевими 
результатами праці, зростанням продуктивності, раціональним використанням ресурсів і 
збільшення обсягів виробленої продукції (виконаних робіт, наданих послуг). 

Результативність функціонування системи управління ресурсозбереженням може бути 
визначена через отримувані ефекти.  

У загальному розумінні під ефектами ресурсозбереження розуміють економічний, 
соціальний та екологічний ефект (результат) від впровадження ресурсозберігаючих 
технологій чи заходів.  

У сучасних умовах у контексті стимулювання підприємств до впровадження 
ресурсозберігаючих заходів доцільно розглядати всі ці ефекти  не ізольовано, а в комплексі 
або синергії. Водночас їх оцінку слід здійснювати саме через призму економічної 
ефективності, адже перш за все основним рушійним фактором та стимулом прийняття 
рішень щодо впровадження ресурсозбереження на підприємстві є їх економічна 
доцільність, яка знаходить своє відображення у економічних показниках діяльності: 
наприклад, підвищенні рівня прибутковості, зменшенні собівартості продукції, збільшенні 
обсягу виробництва продукції при більш ефективному використанні ресурсів.  

Аналіз наукових джерел засвідчує відсутність єдиного методу щодо оцінки ефектів 
ресурсозбереження.  

Так, Сотник І. М. [9] пропонує використовувати комплексну систему соціо-еколого-
економічних показників ресурсозбереження на підприємстві, яка має формуватися на 
засадах репрезентативності, відображення усіх проблемних аспектів діяльності 
підприємства, відображення за допомогою показників усіх наслідків реалізації комплексу 
ресурсозберігаючих заходів.  

Така система враховує основні аспекти ресурсозберігаючої діяльності підприємства, 
що пов'язані як з його внутрішнім, так і з зовнішнім середовищем, а також забезпечує 
дослідження впливу ресурсозберігаючих заходів на кінцеві результати діяльності суб'єкта 
господарювання. Проте поряд з перевагами даний метод вимагає постійного розрахунку 
великої кількості показників, що значно підвищує витрати суб'єкта господарювання на 
проведення моніторингу ресурсозберігаючої діяльності.  

Скоков С. О. [7.] пропонує власний метод оцінки еколого-економічної ефективності 
ресурсозбереження. У межах запропонованого ним підходу пропонується визначати 
показник еколого-економічної ефективності заощадження певного виду ресурсу, як 
відношення повного еколого-економічного ефекту заощадження даного виду ресурсу до 
повних витрат на реалізацію заощадження даного виду ресурсу. 

Крім того Скоков С.О. наголошує, що ефективна реалізація ресурсозберігаючих 
проектів можлива за умов, якщо зовнішні (екстернальні) для господарюючих суб’єктів 
(підприємств чи територій) ефекти ресурсозбереження будуть переведені у внутрішні 
(інтернальні) для цих суб’єктів ефекти за допомогою адекватних економічних інструментів 
та пропонує диференційований підхід до формування системи економічного регулювання 
(стимулювання) процесів ресурсозбереження на основі зазначеного показника еколого-
економічної ефективності заощадження ресурсів.  

Балашова Р.І.[2] пропонує розраховувати показники ресурсоємності, 
ресурсозбереження для оцінки ефективності системи управління ресурсозбереженням на 
підприємстві. 

Аналіз існуючих підходів підтверджує їх різноплановість і акцент на окремі ефекти 
від ресурсозберігаючих заходів.  
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Характерною рисою ресурсозбереження на підприємствах має стати гармонійне 
поєднання економічної, соціальної та екологічної складових, у результаті якого 
підприємство отримає синергетичний ефект, який проявлятиметься через: 

- підвищення загальної економічної ефективності діяльності підприємства як наслідок 
більш ефективного використання ресурсів, зменшення кількості відходів операційної 
діяльності; 

- підвищення конкурентоспроможності та стійкості підприємства; 
- підвищення якості та ефективності роботи персоналу у зв’язку з покращенням умов 

праці, підвищення безпеки виробництва; 
- зменшення негативного впливу на навколишнє середовище. 
Пріоритетними напрямками в проведенні активної ресурсозберігаючої політики на 

підприємствах в умовах ресурсних обмежень повинні стати: 
 підвищення рівня відповідальності та якості контролю за раціональним 

використанням всіх видів ресурсів підприємства; 
 здійснення технічного та технологічного переоснащення операційної системи, яке 

б забезпечило орієнтацію на зниження собівартості продукту (продукції, робіт, послуг), на 
якому спеціалізується підприємство; 

 впровадження безвідходних або маловідходних технологій, застосування 
повторного використання сировини, використання відходів від основної операційної 
діяльності; 

 застосування сучасних перспективних засобів виробництва (предметів і засобів 
праці), які відповідають вимогам ресурсозберігаючої політики; 

 удосконалення кадрової політики у напрямку стимулювання високого рівня якості 
та продуктивності праці, зниження відсотку браку з вини працівника; 

 впровадження енергозберігаючих технологій, які б дозволили заощаджувати 
енергоносії як на виробничі, так і на комунальні потреби (опалення, освітлення тощо); 

 формування системи періодичного ресурсоаудиту, спрямованого на діагностику 
раціональності витрат різних видів ресурсів за ряд періодів на даному підприємстві, а також 
порівняно з аналогічними підприємствами; 

 стимулювання розробки та впровадження інноваційних ресурсозберігаючих 
проектів і заходів. 

Висновки. Таким чином, формування раціональної системи управління 
ресурсозбереженням на підприємстві в умовах ресурсних обмежень є передумовою 
успішного протистояння в конкурентній боротьбі, запорукою отримання бажаних 
економічних результатів діяльності. Вибір та використання оптимальних 
ресурсозберігаючих заходів, наявність системи постійного моніторингу ресурсних витрат 
та визначення рівня синергії економічного, екологічного і соціального ефектів від їх 
впровадження  виступає пріоритетною конкурентною перевагою підприємства незалежно 
від здійснюваного виду діяльності.  

Перспективи подальших досліджень у даній сфері повинні бути спрямовані на 
розробку організаційного економічного механізму стимулювання ресурсозбереження на 
підприємстві.  
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АННОТАЦИЯ 

 
УПРАВЛЕНИЕ РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕМ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

В статье осуществлен анализ, систематизация и обобщение теоретического опыта по определению 
понятий «ресурс» и «ресурсосбережение». Необходимость ресурсосбережения обоснована постоянным 
наличием проблемы ограниченности ресурсов. Учитывая сущность понятия «ресурс», выделено два аспекта 
понимания ресурсосбережения. В узком смысле – это деятельность, направленная на охрану природной 
среды и сохранение природных ресурсов. В широком смысле – это научная, производственная, 
организационная, коммерческая и другие виды деятельности предприятия, направленные на рациональное, 
комплексное использование и экономное потребление всех видов ресурсов – как природных, так и финансовых, 
материальных, человеческих, информационных. Акцентировано внимание на тождественности понятий 
«ресурсосбережение» и «ресурсоэффективности». 

Исследуются подходы к управлению ресурсосбережением на предприятии. Проанализированы 
системный, процессный, параметрический и целевой подходы к управлению ресурсосбережением. Определен 
системный подход как приоритетный при осуществлении управления ресурсами на уровне предприятия. 

Отмечено, что результативность функционирования системы управления ресурсосбережением 
может быть определена через получаемые эффекты, под которыми понимают экономический, социальный 
и экологический результаты от внедрения ресурсосберегающих технологий или мероприятий. 

Сформулированы приоритетные направления активной ресурсосберегающей политики на 
предприятиях в условиях ресурсных ограничений, к которым относятся повышение уровня ответственности 
и качества контроля над рациональным использованием всех видов ресурсов, внедрение безотходных, 
малоотходных, энергосберегающих технологий, формирование системы периодического ресурсоаудита, 
стимулирование разработки ресурсосберегающих мероприятий. Дальнейшие исследования направлены на 
разработку организационно-экономического механизма стимулирования ресурсосбережения на предприятии. 

Ключевые слова: ресурс, ресурсосбережения, ресурсоэффективность, система управления 
ресурсосбережением, экономический, социальный и экологический эффекты. 

 
SUMMARY 

 
ENTERPRISE RESOURCE SAVING MANAGEMENT 

The article deals with the analysis, systematization and generalization of theoretical experience in determining 
the concepts of «resource» and «resource savings». The need for resource savings is substantiated by the constant 
limited resources problem., Two aspects of resource savings understanding, based on the essence understanding of 
the «resource» concept, are highlighted. In the narrow sense it is the activity that is aimed at protecting the natural 
environment and preserving natural resources. In the broad sense, it is a scientific, industrial, organizational, 
commercial and other activities of the enterprise, aimed at rational, integrated use and economical consumption of all 
types of resources - both natural and financial, material, human, and information. The emphasis is done on the 
identity of the concepts of «resource savings» and «resource efficiency». 
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The approaches to resource saving management at the enterprise are investigated. The system, process, 
parametric and target approaches to resource saving management are analyzed. The system approach to enterprise 
resource management is identified as a priority one. 

It is noted that the effectiveness of the resource-saving management system can be determined through the 
resulting effects, which integrate economic, social and environmental results of resource-saving technologies or 
measures usage. 

Priority directions of active resource saving policy at enterprises in the limited resources conditions are 
determined. They include raising the responsibility level and quality control over the rational resources usage; 
introduction of non-waste, low-energy, energy-saving technologies; formation of the periodic resources audit system; 
stimulation of resource-saving measures development. Further research is aimed at developing of organizational and 
economic mechanism for stimulating resource saving at the enterprise. 

Key words: resource, resource saving, resource efficiency, resource saving management system, economic, 
social and ecological effects. 
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ІМІДЖ ЯК СКЛАДОВА ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ 
ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 
ПАПП В.В., ЛУЖАНСЬКА Т.Ю., ДЕРКАЧ В.Ю. 

Мукачівський державний університет 
 

Актуальність. Актуальність теми дослідження обумовлена комплексним підходом до оцінки іміджу 
туристичних підприємств з позицій конкурентоспроможності. Нині в умовах зростаючої конкуренції 
туристичному підприємству необхідно здійснювати постійний моніторинг позицій на ринку, вивчати сильні 
та слабкі сторони господарської діяльності, своєчасно пристосовуватись до змін ринкових ситуацій, що 
вимагає розробки об’єктивної методики оцінки його іміджевих позицій.  

Мета. Метою дослідження є визначення основних підходів до оцінки іміджу туристичних 
підприємств як складової підвищення їх конкурентоспроможності на ринку. 

Методологія. Для отримання результатів дослідження використано загальнотеоретичні та 
спеціальні методи економічного дослідження: історичний, аналізу та синтезу, статистико-економічний, 
абстрактно-логічний, прогнозно-аналітичний та інші. Інформаційною базою дослідження є монографії та 
наукові публікації зарубіжних і вітчизняних учених; інформація мережі Інтернет; результати власних 
досліджень.   

Результати. У статті розглянуті питання оцінки іміджу туристичного підприємства та його 
складових елементів; визначено організаційні заходи, направлені на підвищення іміджу та 
конкурентоспроможності туристичного підприємства; оцінено основні іміджеві підходи з детальною 
характеристикою; проаналізовані методи дослідження конкурентних стратегій туристичного 
підприємства для підвищення його іміджу; обґрунтовано пропозиції щодо покращення становища 
туристичного підприємства на ринку. 

Наукова новизна. Запропоновано заходи щодо активізації діяльності туристичного підприємства з 
метою просування його продукції на туристичному ринку та підвищення іміджу. Це дало змогу визначити 
основні складові підвищення іміджу туристичного підприємства. 

Практична значимість. Надано практичні пропозиції по формуванню іміджу туристичного 
підприємства з позицій конкурентоспроможності. Це дозволить посилити інтеграційну оцінку потенціалу 
туристичного підприємства для підвищення його іміджевих позицій. Подальшого дослідження потребують 
питання розробки конкурентних стратегій для покращення іміджевої політики туристичних підприємств.  

Ключові слова: імідж, імідж туристичного підприємства, складові іміджу туристичного 
підприємства, іміджеві підходи, конкурентне середовище, реальний імідж, бажаний імідж.  

 
Визначення туризму пріоритетною галуззю економіки, загострення конкуренції на 

окремих сегментах внутрішнього та міжнародного ринку туристичних послуг актуалізують 
необхідність дослідження проблеми іміджу туристичних підприємств, як передумови 
підтримання стійких їх позицій в умовах конкурентного ринку. Потенціал туристичних 
підприємств не може реалізуватися в Україні повною мірою через несприятливе соціально-
економічне та нормативно-правове середовище щодо ведення підприємницької діяльності. 
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Будь-які економічні перетворення залишаються незавершеними без налагодження 
ефективної державної туристичної політики, здатної мобілізувати внутрішні резерви 
виготовлення конкурентоспроможної туристичної продукції.  

Вказані обставини зумовлюють актуальність теми дослідження, оскільки проблема 
підтримки іміджу туристичних підприємств - це проблема первинного значення, саме від її 
рішення залежить конкурентоспроможність туристичних підприємств на ринку і 
перспективи їх розвитку. Тому визначення позицій іміджу туристичного підприємства 
можна розглядати як один з етапів оцінювання іміджу, на якому встановлюються 
взаємозв’язки найбільш суттєвих факторів впливу на імідж туристичного підприємства. У 
подальшому це дає можливість оцінити імідж як результат спільної дії одразу кількох 
факторів, що з управлінської точки зору дозволяє розробляти більш адекватні заходи з 
підвищення привабливості туристичного підприємства. 

Об’єкти та методи дослідження. Незважаючи на певні успіхи, досягнуті у сфері 
дослідження іміджу туристичних підприємств, єдиний підхід щодо термінологічної бази та 
сутності оцінок іміджевої політики відсутній. Одне з основних завдань полягає у створенні 
інтегрованої ефективної системи управління конкурентоспроможністю туристичних 
підприємств з позицій іміджу.  

У теоретичному плані в економічній науці відсутня цілісна концепція оцінки іміджу 
туристичних підприємств. Переважно імідж досліджують з позицій 
конкурентоспроможності. Питання конкурентоспроможності туристичних підприємств 
досліджували такі вчені, як: Г.Л. Азове, С.П.Гаврилюк, Н.В.Єремєєва, В.А.Квартальнов, 
С.В.Мельниченко, Е.В. Мінько, Т.О.Скрипко, Ф.І.Хміль та інші.  

Оцінкою іміджеології та іміджу туристичного підприємства займалися такі вчені, як: 
Т.О.Дяченко, Б. Джі, В.Г.Королько, Т.С.Пархоменко, Г.Г.Почепцов, І.Ю.Швец, 
В.М.Шепель, О.О.Ястремська та інші.  

Сприйняття інновацій як важливого чинника економічного зростання підприємства та 
підвищення його іміджу знайшло своє відображення у роботах таких вчених, як: Ю.Бажала, 
О.Власюка, П.Друкера, М.Кондратьєва, М.Портера, К.Фрімена, Д.Черваньова,                     
Й-А. Шумпетера та інших.  

Розробка та дослідження питань підвищення іміджу туристичних підприємств є 
важливою, не лише через практичну значущість проблем, але й унаслідок їх недостатнього 
наукового опрацювання. На сучасному етапі не уточнено понятійний апарат теорії 
конкурентоспроможності в сфері туризму для підвищення іміджу туристичних 
підприємств, не розроблено чіткої системи критеріїв, показників та методів оцінки 
конкурентоспроможності туристичних підприємств, мало дослідженими залишаються 
питання розробки конкурентних стратегій для покращення іміджевої політики.  

 Однак наукові праці вітчизняних вчених переважно концентруються на 
обґрунтуванні методів пошуку ринкових ніш, підвищення конкурентоспроможності 
туристичних підприємств, у той же час практично не охоплена проблематика визначення 
критеріїв ефективного управління туристичним підприємством, методики оцінювання та 
управління якістю туристичного продукту для підвищення його іміджу. Тому наукове 
обґрунтування, розроблення і впровадження у практику ефективних методів управління 
якістю туристичного продукту є актуальною проблемою розвитку туристичних 
підприємств.  

Постановка завдання. Метою даної публікації є оцінка іміджу туристичних 
підприємств з позицій підвищення їх конкурентоспроможності. Для досягнення 
поставленої мети були виконані наступні завдання:  

  - дослідження іміджу туристичного підприємства та його складових елементів;  
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 - визначення організаційних заходів, направлених на підвищення іміджу та 
конкурентоспроможності туристичного підприємства;  

- оцінка основних іміджевих підходів та їх характеристика;  
 - аналіз методів дослідження конкурентних стратегій туристичного підприємства для 

підвищення його іміджу;  
 - обґрунтування пропозицій щодо покращення становища туристичного підприємства 

на ринку.  
Результати та їх обговорення. Поняття “імідж” походить від латинського “image”, 

що пов’язане з відповідним словом “imitari” - імітувати. Термін «імідж» був введений у 
діловий обіг в 60-х рр. ХХ століття економістом К. Болдуінгом.  Ним обґрунтовано його 
користь і необхідність для ділового успіху фірми. На його думку, імідж фірми повинен 
простежуватись у всьому - в найменуванні, емблемі чи товарному знаці, організації, її 
девізі.  

На думку науковців, імідж є головним товаром для всіх, хто займається 
підприємницькою діяльністю. Саме створення іміджу фірми довготривалий процес, що 
входить до основ її маркетингової комунікації. Пархоменко Т. С. відзначає, що «імідж - 
взагалі нова реальність, процес створення якої цілеспрямовано організований і має чітко 
задані параметри. При цьому створена реальність часом немає нічого загального з тим 
об’єктивно існуючим носієм, для якого вона створюється. Інакше кажучи, ця нова 
цілеспрямовано створювана суб’єктивна реальність, іменована іміджем, має символічну 
природу» [9, с. 21]. Королько В. Г. відмічає, що «імідж - це мислене уявлення про людину, 
товар чи інститут, який цілеспрямовано формується в масовій свідомості за допомогою 
паблісіті, реклами або пропаганди»  [6, с. 10].  

 Під “іміджем туристичного підприємства” мається на увазі її узагальнений портрет, 
що штучно створюється в уявленні різних груп людей, на підставі того, про що заявляє і що 
робить підприємство в співвідношенні з конкуруючими фірмами. Імідж прийнято розуміти, 
як позитивний образ туристичної фірми, здебільшого спеціально створений. 

Як зазначає Джі Б., складовими елементами такого поняття, як імідж, не є лише 
зовнішній вигляд компанії та її історія, а й характер стосунків із суспільством, внутрішня 
культура  та філософія. До цього поняття можна зарахувати також такий елемент як 
"система комунікативних коштів", тобто комплекс всіх деталей, що відбивають 
індивідуальність компанії та які забезпечують зв'язок із суспільством. Сюди належать 
факти й назва компанії, і певні знаки, символи, логотипи, певні колірні комбінації, ритуали 
- загалом, усе те, що це чи інакше відбиватиме структуру, місію, діяльність й рівень 
домагань організації  [3, с.27]. 

 Сучасна структура іміджу підприємства включає такі складові: 
1) Імідж товару (послуги) - уявлення щодо унікальних характеристик, якими володіє 

товар (функціональна цінність товару, додаткові послуги).  
2) Імідж споживачів товару включає уявлення про стиль життя, суспільний статус і 

деякі особистісні характеристики споживачів; 
3) Внутрішній імідж організації - це уявлення співробітників про свою організацію. 
4) Імідж керівника або основних керівників організації включає уявлення про 

здібності, установки, ціннісні орієнтації, психологічні характеристики й зовнішність 
керівника. 

5) Імідж персоналу - це збірний, узагальнений образ персоналу, що розкриває 
найбільш характерні для нього риси, а саме: 

 - професійна компетентність (мобільність, акуратність у виконанні посадових 
обов’язків, точність виконання роботи, інформованість); 
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 - культура (комунікабельність, правильність мови, соціально-психологічні 
характеристики співробітників); 

 - соціально-демографічні й фізичні дані (вік, стать, рівень освіти, 
наявність/відсутність фізичних дефектів); 

 - візуальний імідж (діловий стиль в одязі, акуратна зачіска, обмеження у 
використанні прикрас і косметики). 

6) Візуальний імідж організації - уявлення про організацію, субстратом яких є зорові 
відчуття, що фіксують інформацію про інтер’єр офісу, торговельних і демонстраційних 
залів, фірмову символіку організації. 

7) Соціальний імідж організації - уявлення широкого загалу про соціальні цілі й ролі 
організації в економічному, соціальному й культурному житті суспільства. 

8) Бізнес-імідж організації - уявлення про організацію як суб’єкта ділової активності 
[13, с. 35]. 

Слід відзначити, що імідж має бути синтетичним, який би справляв певне враження за 
допомогою фірмового знаку, торгівельної марки, а також бути правдоподібним і 
достовірним. Складовими іміджу підприємства є: загальна популярність і репутація, 
швидкість реагування на зміни попиту на ринку послуг, дотримання термінів виконання 
запитів, гнучкість цін, сучасність, фінансова стабільність, високий рівень якості товару 
(послуги), різноманітність системи знижок, залучення реклами, конкурентний статус і т. д.  

Організаційні заходи, направленні на підвищення іміджу та конкурентоспроможності 
туристичного підприємства, можна звести до наступних: 

- забезпечення якісних показників, які створюють пріоритетність турпродукції на 
ринку; 

- виявлення переваг і недоліків товарів-аналогів, які випускаються конкурентами і 
відповідне використання цих результатів на туристичному підприємстві; 

- вивчення заходів конкурентів із вдосконалення аналогічних товарів, з якими вони 
виступають на ринку і розробка мір, які дають переваги у порівнянні з конкурентами; 

 - виявлення певних можливих модифікацій турпродукту шляхом підвищення якості 
характеристик, таких як: надійність, покращення зовнішнього вигляду; 

 - використання цінових факторів підвищення конкурентоспроможності турпродукції, 
які використовуються підприємствами-конкурентами; 

 - диференціація турпродукції, яка забезпечує відносно стійкі переваги покупців, які 
віддають певним видам взаємозамінних турпродуктів. 

Позитивний імідж туристичних послуг є гарантією їх якості. Імідж туристичного 
підприємства підвищує його конкурентоспроможність на ринку шляхом приваблення 
користувачів і партнерів, а також полегшення доступу до ресурсів.  

Нині науковці виділяють три іміджевих підходів, які повністю описують певні його 
аспекти: функціональний, контексний, порівнювальний. 

До функціонального іміджу належить дзеркальний імідж, що є уявленням про себе; 
поточний - характерний для погляду з боку; бажаний - те, чого ми прагнемо; 
корпоративний - імідж організації в цілому, а не окремих підрозділів; протилежний йому 
множинний - той, що створюється за наявності низки незалежних структур замість єдиної 
корпорації; негативний - той, що створюється конкурентами, ЗМІ тощо. 

Контекстний імідж створюється залежно від конкретних поставлених завдань і 
являє собою професійний імідж, якому відповідає уявлення про ту чи іншу фахову 
діяльність. 

Порівнювальний імідж передбачає порівняння іміджевих характеристик двох (або 
кількох) компаній, товарів, політичних претендентів, окремих осіб [4,  с. 67]. 
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Головна мета оцінювання іміджу туристичного підприємства - визначення напрямів і 
резервів його поліпшення відповідно до побажань споживачів, на скільки сформований 
імідж, якість оцінки окремих компонентів. Доцільним є фіксування реального і бажаного 
іміджу туристичного підприємства, з’ясування різниці між ними та причин такої ситуації.  

 Позитивний імідж дозволяє фірмі не тільки зберігати своїх постійних партнерів і 
клієнтів, але й залучати нових споживачів, збільшувати обсяг продажів, залучати нових 
інвесторів,  збільшувати капіталовкладення. У своїй комплексній значимості позитивний 
імідж фірми підтримує її високу конкурентоспроможність в порівнянні з іншими 
конкуруючими з нею суб’єктами ринкових відносин, забезпечує більшу доступність до 
матеріальних, фінансових і трудових ресурсів. 

Дослідження теоретичних та практичних основ визначення й оцінки впливу іміджу на 
конкурентоспроможність у туризмі призвели до розробки конкурентних стратегій. Вони є 
основним елементом планування розвитку діяльності туристичного підприємства в умовах 
змін зовнішнього та внутрішнього середовища. 

Аналіз зовнішнього середовища туристичного підприємства передбачає ґрунтовне 
вивчення постачальників ресурсів, покупців продукції, наявності ринків збуту, існуючих 
технологій, конкурентів, законодавства, можливостей фінансування та інших складових 
середовища. Аналіз внутрішнього середовища передбачає корпоративний аналіз самого 
туристичного підприємства, тобто його забезпечення ресурсами, конкурентоспроможності 
продукції, технологій, що застосовуються для виробництва продукції, забезпечення 
кваліфікованим персоналом, місця підприємства в галузі, можливостей розширення його 
діяльності, управлінської і виробничої структур.   

 Для підвищення конкурентоспроможності у діловому світі досить широко 
використовуються PR - послуги - паблік рилейшнз (англ. Рublic Relations), які полягають у 
формуванні громадської думки (іміджу) щодо тих чи інших фірм, через організацію 
рекламної діяльності, публікацій в пресі, виступи на радіо і телебаченні, виставки, ярмарки, 
презентації та інші заходи . У сфері бізнесу паблік рилейшнз завжди спрямований на 
формування іміджу підприємства як надійного  партнера, постачальника високоякісних 
товарів на ринки [6, с.42]. 

  Аналіз конкурентного середовища відображає  ефективність створеного образу 
туристичним підприємством. Суть аналізу полягає в тому, що проводиться дослідження 
структури ринкових відносин, його часток, конкурентної поведінки, що переважає в даний 
час, природи конкурентних переваг та їх стабільність. Для аналізу використовують 
методику, згідно з якою насамперед визначають межі товарного ринку (встановлюють 
перелік конкурентних товарів/послуг). Після цього здійснюють структурний аналіз ринку, 
тобто встановлюють чисельність туроператорів, їхню частку в загальному обсязі реалізації 
товарів/послуг [2, с.53]. 

Таблиця 1.  

Стратегічні цілі туристичного підприємстві в умовах конкуренції 

Стратегічний підхід Передумови пріоритетності реалізації 
1. Орієнтація на попит Діяльність туристичних підприємств на сегменті ринку із 

значним обсягом незадоволеного попиту та попиту з низьким 
ступенем конкурентної боротьби. 

2. Орієнтація на 
ресурсну 

забезпеченість 

Діяльність туристичних підприємств на перспективному 
сегменті споживчого ринку або в умовах погіршення 
кон’юнктури ринку та зниження обсягів реалізації. 

3. Орієнтація на 
прибуток 

Жорсткі фінансові обмеження; великий обсяг умовно-змінних 
поточних витрат; значні інвестиційні та соціальні потреби. 
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Даний аналіз - передумова обчислення відповідних показників - коефіцієнта (Кр.к) та 
індексу (І р.к.) ринкової концентрації. 

Кр.к.=
2

1

Q

Q
100                        (1.1.) 

             де Q1 - обсяг реалізації товарів/послуг масштабними  
             туроператорами; 

             Q2 - загальний обсяг реалізації товарів/послуг. 
          Ір.к.=

23
3

2
2

2
1 ...... nhhhh  ,         (1.2.) 

             де h - частка ринку кожного n-го туроператора. 
  Крім досліджень, що стосуються конкурентного середовища туристичних 

підприємств варто оцінити і підприємства-конкуренти. Існує декілька видів конкурентів, 
які впливають на діяльність один одного: 

 - активні конкуренти - підприємства, які мають найбільший вплив на інші суб’єкти 
господарювання; 

 - пасивні конкуренти - на даний момент, не є серйозною загрозою, але впровадження 
ними нових технологій, розробки і вдосконалення товарів/послуг спричинить в 
майбутньому їх прорив на ринку послуг; 

 - прямі-фірми, що пропонують різні, але взаємозамінні товари/послуги одним 
категоріям покупців; 

 - непрямі - продають різні товари/послуги різним покупцям; 
 - товарні конкуренти - розробляють однакові товари/послуги, але реалізують різним 

споживачам; 
 - неявні конкуренти - розробляють і реалізують різні товари/послуги,  але впливають 

один на одного через спільних покупців. 
 Дослідити найближчих конкурентів можна за допомогою матриці “товар/ринок”. За 

допомогою даного виду дослідження відбувається ідентифікація власного підприємства і 
підприємств-конкурентів на цільовому ринку. Основна мета даного аналізу - визначити 
характер та чинники успіху, до яких може прийти конкуруюча фірма, при зміні стратегій 
діяльності.  

Побудова іміджу як фактору конкурентоспроможності здійснюється з урахуванням 
основних принципів маркетингової комунікації з метою зробити підприємство не тільки 
відомим, а й привабливим. Вдало сформований імідж запам'ятовується і закріплюється у 
свідомості цільової аудиторії, він є своєрідним сигналом до позитивного сприйняття 
туристичного підприємства і завдяки цьому може подолати такі перешкоди, як недовіра і 
неувага, характерні для масової свідомості. 

Під час розробки іміджу для конкурентоздатного туристичного підприємства 
враховують такі основні чинники: 

- маркетинговий - виокремлення маркетингових відмінностей об'єкта; 
- соціологічний - визначення переваг, до яких схильна аудиторія; 
- ситуаційний - визначення контексту, в якому відбувається формування іміджу; 
- комунікативний - забезпечення відповідного інформаційного впливу [10, с. 58]. 
  Конкурентна сила туристичного підприємства визначається шляхом його порівняння 

з основними конкурентами. Базою порівняння є найвища оцінка підприємства-конкурента. 
Результат зі знаком "+" свідчить про перевагу над конкурентом, зі знаком "-" вказує на 
слабкі сторони. Подібні оцінки здійснюються в ході реалізації бенчмаркінгового проекту, 
але в деяких випадках застосовується оцінка абсолютної конкурентної сили. Показник 
абсолютної конкурентної сили розраховується як алгебраїчна сума різниць між оцінками 
туристичного підприємства, що досліджується, і найвищими оцінками серед конкурентів: 
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  ,,....,2,1,max mjCСС
n

і
Kijіавс   ,    (1.3.) 

 де, С-оцінка і-го фактора конкурентної сили (слабкості) для підприємства; 
CKij-оцінка і-го фіктора конкурентної сили (слабкості) для у-го конкурента; 
n-кількість факторів, узятих для аналізу;  
m-кількість конкурентів. 
SWOT-аналіз спрямований на визначення (у загальних рисах) корпоративної стратегії 

туристичного підприємства з урахуванням впливу зовнішнього та внутрішнього 
середовища одночасно. Серед найпростіших інструментів стратегічного аналізу 
середовища, які найкраще адаптовані до потреб підприємств середнього та малого бізнесу, 
можна назвати метод SPACE аналізу.  

Для оцінки конкурентоспроможності туристичних підприємств із сукупності 
існуючих методів найбільш доцільно використовувати параметричний. Застосування 
даного методу передбачає певний порядок дій: визначення підприємств-конкурентів за 
ознакою ідентичності їх типу, асортименту пропонованих туристичних продуктів та 
належності до єдиного регіонального ринку; збір інформації, розрахунок одиничних 
параметрів конкурентоспроможності, обчислення параметричних індексів на основі 
співставлення показників підприємства з найкращими в досліджуваній сукупності; 
розрахунок групових параметричних індексів та узагальнюючого рівня 
конкурентоспроможності [ 8, с.37].  

Для оцінки ефективності нововведень на туристичному підприємстві доцільно 
застосовувати не лише методи дисконтування, але й методи компаундингу та ануїтету, у 
цьому випадку з'являється можливість визначити економічний ефект за кожним роком 
корисного використання нововведення та найкраще прив'язати показники ефективності з 
реальними господарськими процесами на туристичному підприємстві.  

Аналіз розвитку туризму в Україні засвідчує, що на підприємствах тур індустрії 
власний бізнес-ресурс системно не оцінений і не організований як ефективний напрям для 
просування туристичної продукції. Для активізації цього процесу необхідно: 

1) ґрунтовний аналіз та оцінка власних ресурсів і можливостей туристичного 
підприємства, а саме: економічного потенціалу, ресурсної бази, інноваційної орієнтації, 
рівня фінансової стійкості, можливостей інвестиційної підтримки і т.д.;  

2) аналіз ринкової ситуації (нормативних документів, конкуренції, цінових коливань, 
реальних і потенційних клієнтів) і більш комплексно – аналіз зовнішніх умов (цінності 
розташування, транспортного сполучення, управлінських і ділових контактів у 
зовнішньому середовищі та ін.). Практично цей комплекс завдань оцінки потенціалу 
туристичних підприємств, поведінки конкурентів і особливостей зовнішнього середовища 
відноситься до функцій маркетингового аналізу і стратегічного менеджменту;  

3) на базі комплексного аналізу розробляється бізнес-стратегія туристичного 
підприємства для підвищення його конкурентоспроможності та іміджевої політики.   

Висновки. Оцінюючи імідж туристичного підприємства слід брати до уваги наявність 
широкого спектру споживчих сегментів, що робить недоцільним застосування 
узагальнених інтегральних показників з управлінської точки зору. Слід також враховувати 
взаємний вплив факторів, що формують імідж. Це можливо зробити на етапі 
позиціонування іміджу туристичного підприємства. Більш адекватне оцінювання іміджу 
туристичного підприємства дозволить приймати виважені управлінські рішення щодо 
створення бажаних поведінкових установок споживачів туристичного продукту. Більш 
ефективне оцінювання іміджу туристичного підприємства дозволить приймати виважені 
управлінські рішення щодо створення бажаних поведінкових установок споживачів 
туристичного продукту. 
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АННОТАЦИЯ 

 
ИМИДЖ КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

ТУРИСТИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
Актуальность. Актуальность темы исследования обуславливается комплексным подходом к оценке 

имиджа туристических предприятий с позиций конкурентоспособности.  Сегодня в условиях возрастающей 
конкуренции туристическому предприятию необходимо делать постоянный мониторинг позиций на рынке, 
изучать сильные и слабые стороны хозяйственной деятельности, вовремя приспосабливаться к изменениям 
рыночных ситуаций, что требует разработки объективной методики оценки его имиджевых позиций.  

Цель. Целью исследования является определение основных подходов к оценке имиджа туристического 
предприятия как составляющей повышения его конкурентоспособности на рынке. 

Методология. Для получения результатов исследования использованы общетеоретические и 
специальные методы экономического исследования: исторический, анализа и синтеза, статистико-
экономический, абстрактно-логический, прогнозно-аналитический и другие. Информационной базой 
исследования являются монографии и научные публикации зарубежных и отечественных ученых; 
информация сети Интернет; результаты собственных исследований.  

Результаты. В статье рассматриваются вопросы оценки имиджа туристического предприятия и 
его составляющих элементов; определены организационные мероприятия, направленные на повышение 
имиджа и конкурентоспособности туристического предприятия; оценены основные имиджевые подходы с 
детальной характеристикой; проанализированы методы исследования конкурентных стратегий 
туристического предприятия для повышения его имиджа; рассматриваются предложения для улучшения 
положения туристического предприятия на рынке. 

Научная новизна. Предложены мероприятия для активизации деятельности туристического 
предприятия с целью продвижения его продукции на туристическом рынке и повышении имиджа. Это дало 
возможность определить основные составляющие повышения имиджа туристического предприятия. 
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Практическая значимость. Представлены практические предложения по формированию имиджа 
туристического предприятия с позиций конкурентоспособности. Это позволит усилить интеграционную 
оценку потенциала туристического предприятия для повышения его имиджевых позиций. Дальнейшего 
исследования требуют вопросы разработки конкурентных стратегий для улучшения имиджевой политики 
туристических предприятий.  

Ключевые слова: имидж, имидж туристического предприятия; составляющие имиджа 
туристического предприятия; имиджевые подходы; конкурентная среда; реальный имидж; ожидаемый 
имидж.  

 
SUMMARY 

 
IMAGE AS A COMPONENT OF THE TOURIST ENTERPRISES COMPETITIVENESS IMPROVEMENT 

Topicality. The topicality of the research is preconditioned by the comprehensive approach to evaluation of 
the tourism enterprises image from the standpoint of competitiveness. Nowadays, in the conditions of growing 
competition, a tourist enterprise needs to monitor market positions constantly, to study the strong and weak aspects of 
economic activity, as well as adapt to changes in market situations in time, which requires the development of a 
specific technique for evaluation of its image positions. 

Aim. The aim of the study is to identify the main approaches to image evaluation of tourism enterprises as a 
component of their competitiveness improvement at the market. 

Methodology. The general theoretical and special methods of economic research have been used, to obtain 
the results of the study, in particular: historical, analysis and synthesis, statistical and economic, abstract and logical, 
predictive and analytical, etc. The informational backgrounds for the research are the monographs and scientific 
publications of foreign and national scientists; information from the Internet resources; results of our own research. 

Results. The article deals with the issues of the tourist enterprise image evaluation and its constituent 
elements; organizational measures aimed at improving the tourist enterprise image and competitiveness have been 
defined; the main image approaches with a detailed description have been evaluated; research methods of tourist 
enterprise competitive strategies for its image improvement have been analyzed; the proposals concerning the 
improvement of the situation of the tourist enterprise on the market have been substantiated. 

Scientific novelty. The measures for activation of the tourist enterprise with the purpose of promoting its 
products on the tourist market and image improvement have been suggested. This enabled to determine the main 
components of the tourist enterprise image improvement. 

Practical significance. Practical suggestions concerning the tourist enterprise image formation from the 
standpoint of competitiveness have been given. This will enable to strengthen integration evaluation of the tourist 
enterprise potential for improvement of its image positions. The issues of competitive strategies development for 
improvement of tourist enterprise image policy need further research. 

Key words: image, tourist enterprise image, components of the tourist enterprise image, image approaches, 
competitive environment, real image, desired image. 
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СУЧАСНI ТЕНДЕНЦІЇ ОБЛІКУ ФІНАНСОВИХ ІНВЕСТИЦІЙ 
 

ГОЛОВАЧКО В.М., МАКСИМЕНКО Д.В., ШТАЄР М.М. 
Мукачівський державний університет 

 

У сучасних умовах інвестиції виступають найважливішими засобами забезпечення умов виходу зі 
сформованої економічної кризи, структурних зрушень у народному господарстві, забезпечення технічного 
прогресу, підвищення якісних показників господарської діяльності на всіх рівнях, домінуючим стає 
інвестиційний аспект, що зумовлюється масштабними завданнями ринкового реформування в Україні. 
Сьогодні вітчизняні суб’єкти господарювання потребують реструктуризації капіталу, оновлення основних 
виробничих засобів, впровадження новітніх технологій, організації виробництва, що вимагає значних 
фінансових ресурсів. Необхідність збільшення надходжень інвестицій в економіку України від вітчизняних та 
зарубіжних інвесторів вимагає формування досконалого у широкому розумінні цього слова інвестиційного 
ринку як для процесів безпосереднього залучення інвестицій, так і їх ефективного використання. Розвиток 
та пожвавлення економічної сфери України і виходу на рівень економічного зростання залежить від 
інвестиційної активності, тобто функціонування внутрішніх інвестицій та іноземного інвестування в 
країну. 



Науковий вісник Мукачівського державного університету 
Економічні науки 

 

Журнал наукових праць №23(18)’2017 

 

166 

Ефективне реформування економіки України в сучасних умовах господарювання вимагає стійких, 
широкомасштабних трансформаційних процесів у всіх сферах суспільного життя. На сьогодні структурно-
технологічні зрушення, які спрямовані на економічне зростання держави передбачають потужне фінансове 
забезпечення. У сучасній ринковій системі такі процеси здійснюються саме завдяки інвестуванню. 

Можна зазначити, що сучасні умови господарювання вимагають повністю нового бачення ролі та 
функціонального призначення обліку результатів діяльності підприємств, які останнім часом все більшою 
мірою залежать від здійснення суб'єктами господарювання фінансових інвестицій. Беручи до уваги сучасні 
наслідки економічної кризи, обліковці повинні застосовувати більш ефективні облікові методики, які б 
формували додаткові фінансові ресурси підприємства. Відтак, актуальним питанням сьогодення є 
оптимальна організація облікового процесу, в тому числі і фінансових інвестицій. 

Ключові слова. цінні папери, фінансові інвестиції, інвестор, довгострокові фінансові інвестиції, 
поточні фінансові інвестиції, організація обліку фінансових  інвестицій. 

 

Постановка проблеми. В умовах ринкової економіки інвестиції служать джерелом 
залучення додаткових коштів і представляють собою всі види майнових та інтелектуальних 
цінностей, що вкладаються в об'єкти підприємницької діяльності, в результаті якої 
утворюється прибуток (дохід) або досягається інший корисний ефект. Діяльність будь-
якого підприємства на сьогоднішній день так чи інакше пов'язана з вкладенням коштів у 
різні види активів, придбання яких необхідно для здійснення основної діяльності цього 
підприємства. Але для збільшення рівня рентабельності підприємство також може вкладати 
тимчасово вільні кошти в різні види активів, що приносять дохід, але не беруть участі в 
основній діяльності. Інвестиційна діяльність є одним з важливих аспектів функціонування 
будь-якої комерційної організації. Причинами, що зумовлюють необхідність інвестування, 
грамотного вкладення фінансового капіталу є відновлення наявної матеріально-технічної 
бази, нарощування обсягів виробництва, освоєння нових видів діяльності і т.д. Можна 
сказати, що інвестиції є досить важливою складовою сучасної економічної системи всіх 
країн світу і, в той же час, їх можна вважати однією з найскладніших категорій ринкової 
економіки, яка виступає запорукою стабільності розвитку економіки та країни в цілому. 
Тому, доцільним є вивчення сутності фінансових інвестицій та їх місця в економіці країни 
та окремих господарств. 

Аналiз останнiх досліджень. Аналізуючи праці провідних економістів, слід 
відзначити, що значний внесок у дослідження проблем фінансового інвестування зробила 
низка вчених, зокрема: У. Шарп, Ю. Брігхем , Р. Брейлі , Дж. Ван Хорн, Г. Бірман,               
С. Шмідт. Серед вітчизняних: Л.О. Бакаєв, А.А. Пересада, Б.М. Щукін, А. Мертенс,             
В. Базилевич, О. Василик, О. Мозговий, Захаріна С. В., Чернікову О. В., Нікіфоряк               
Л. В., Череп А. В., Москвіна С. Економічна природа фінансових інвестицій висвітлена у 
працях таких авторів, як П.І. Вахрін, В.М. Гончаров, М.П. Денисенко, М.О. Комлик,         
Я.Д. Крупка, Т.В. Майорова, А.А. Пересада, Є.Б. Пономаренко, Т.В. Рябко, О.А. Туманова, 
А.П. Шихвердієв та інші. Я.Д. Крупка, послідовно здійснюючи аналіз розвитку 
інвестиційної діяльності та критично оцінюючи організацію обліку інвестицій, обґрунтовує 
формування в Україні інвестиційно-інноваційної діяльності та відповідні їй сутнісні 
характеристики термінологічного апарату. 

Постановка завдання. Завдання дослідження полягає у розкритті економіко-правової 
сутності фінансових інвестицій та фінансових вкладень, визначенні особливості їхнього 
розвитку на різних історичних етапах та в сучасних умовах, а також обґрунтування та 
надання пропозицій щодо оптимізації організації обліку фінансових інвестицій вітчизняних 
підприємств відповідно до сучасних вимог та потреб управління. 

Виклад основного матеріалу. Поняття інвестиції (від лат. Investio – одягаю) означає 
вкладення капіталу в галузі економіки як у самій країні, так і за її межами. Поняття 
«інвестиції», «інвестиційний процес», «інвестиційна діяльність» у вітчизняній економічній 
літературі з’явилися порівняно нещодавно (1985-1987 рр.). Так, за радянських часів ринок 
фінансових інвестицій тлумачився як система інфраструктурних елементів, що ізолює 
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фінансові ресурси від виробництва з метою привласнення спекулятивного прибутку. Нині 
не викликає сумніву той факт, що інвестиційний ринок є потужним важелем розвитку 
економіки країни, дієвим засобом мобілізації нагромаджень і спрямування фінансових 
ресурсів у ті галузі виробництва, які принесуть найбільший прибуток.  

У розвитку теорії та практики інвестицій у нашій країні можна виділити три періоди: 
- перший (до 1917р.) – період капіталістичних відносин у царської Росії. У цей період 

в Росію активно проникав іноземний капітал. Російське законодавство створило сприятливі 
умови для цього. Іноземні інвестиції спрямовувалися у найприбутковіші галузі 
промисловості – нафтову, кам'яновугільну, металургійну, машинобудівну.  

- другий (з 1917 по 1990 р.) – період централізованої планової економіки СРСР. 
Система бухгалтерського обліку була обумовлена суспільним характером власності і 
потребами державного керування економікою. Головним споживачем інформації, що 
формується в бухгалтерському обліку, виступала держава в особі галузевих міністерств і 
відомств, що планують, статистичних і фінансових органів. Система державного 
фінансового контролю, що діяла, вирішувала задачі виявлення відхилень від 
запропонованих моделей господарського поводження організацій;  

- третій (з 1990р. і до сьогодні) – період переходу до ринкових відносин в умовах 
розвитку змішаної економіки незалежної України. Внаслідок трансформації економічної 
системи в Україні активно формуються ринкові відносини, а отже, сучасні ринкові 
механізми. 

Фінансові інвестиції – це активи, які отримуються підприємством з метою збільшення 
прибутку (відсотків, дивідендів тощо), зростання вартості капіталу або інших вигод для 
інвестора. Під фінансовими інвестиціями розуміють вкладення коштів у різні фінансові 
активи, серед яких найзначнішу частку посідають вкладення у цінні папери. Фінансова 
інвестиція передбачає придбання корпоративних прав, цінних паперів, деривативів та 
інших фінансових інструментів. [6]. 

Інвестор – це суб´єкт інвестиційної діяльності, який приймає рішення та вкладає 
власні, позичені й залучені кошти в об´єкти інвестування. [4]. 

Фінансові інвестиції поділяються на: довгострокові фінансові інвестиції, поточні 
фінансові інвестиції, еквіваленти грошових коштів. 

Довгострокові фінансові інвестиції – це фінансові інвестиції на період більше одного 
року, а також усі інвестиції, які не можуть бути вільно реалізовані у будь-який момент. [8]. 

Поточні фінансові інвестиції – це інвестиції на строк, що не перевищує один рік, які 
можуть бути вільно реалізовані у будь-який момент (крім інвестицій, які є еквівалентами 
грошових коштів). [4]. 

Еквіваленти грошових коштів – це короткострокові високоліквідні фінансові 
інвестиції, які вільно конвертуються у певні суми грошових коштів і які характеризуються 
незначним ризиком зміни вартості. [1]. 

До кожної з вищенаведених категорій фінансових інвестицій можуть належати 
інвестиції у цінні папери, які є інструментами капіталу (акції, паї, майнові права), боргові 
інструменти та окремий вид – похідні інструменти. 

Крім того, кожен з видів  залежно від мети (наміру) інвестора може бути 
кваліфікований як придбаний з метою перепродажу та такий, що утримується до погашення 
(боргові інструменти) або безстроково (інструменти капіталу). Інвестиції придбані з метою 
перепродажу, які у будь-який момент можуть бути реалізовані, слід кваліфікувати як 
поточні, навіть якщо по своїй первісній природі вони є довгостроковими. [6]. 

Залежно від рівня впливу інвестора на інвестоване підприємство інвестиції 
поділяються на: 



Науковий вісник Мукачівського державного університету 
Економічні науки 

 

Журнал наукових праць №23(18)’2017 

 

168 

Інвестиції в асоційовані підприємства – інвестиції у підприємство, в якому інвестору 
належить блокувальний (більше 25 %) пакет акцій (голосів) і яке не є дочірнім або спільним 
підприємством інвестора. [2]. 

Інвестиції в дочірні підприємства – інвестиції в підприємства, які перебувають під 
контролем материнського (холдингового) підприємства. Контроль – вирішальний вплив на 
фінансову, господарську і комерційну політику підприємства з метою одержання вигод від 
його діяльності.  [6]. 

Інвестиції в спільну діяльність – інвестиції для ведення господарської діяльності, зі 
створенням або без створення юридичної особи, яка є об’єктом спільного контролю двох або 
більше сторін відповідно до письмової угоди між ними.  

Спільний контроль – розподіл контролю за господарською діяльністю відповідно до 
угоди про ведення спільної діяльності. [7]. 

Фінансові інвестиції можна класифікувати так. 
1. За формами власності на інвестиційні ресурси: 
– державні фінансові інвестиції – вкладення, здійснювані органами влади та 

управління України, Автономної Республіки Крим, місцевих рад народних депутатів за 
рахунок коштів бюджетів, позабюджетних фондів і позикових коштів, а також державними 
підприємствами й установами за рахунок власних і позикових коштів; 

– приватні фінансові інвестиції – вкладення, здійснювані громадянами, 
недержавними підприємствами, господарськими асоціаціями, спілками і товариствами, а 
також громадськими та релігійними організаціями, іншими юридичними особами, що діють 
на засадах колективної власності; [7]. 

– іноземні фінансові інвестиції – вкладення, здійснювані іноземними громадянами, 
юридичними особами та іншими державами; [7]. 

– спільні фінансові інвестиції – вкладення, здійснювані громадянами та юридичними 
особами України й інших держав. [7]. 

– За характером участі в інвестуванні: 
– прямі інвестиції – господарські операції, які передбачають внесення коштів або 

майна до статутного фонду юридичної особи в обмін на корпоративні права, емітовані 
такою юридичною особою; [7]. 

– портфельні інвестиції – господарські операції, які передбачають придбання цінних 
пaпepiв, деривативів та інших фінансових активів за кошти на фондовому ринку (за 
винятком операцій із купівлі активів як безпосередньо платником податку, так i 
пов’язаними з ним особами, в обсягах, які перевищують 50 % загальної суми акцій, 
емітованих іншою юридичною особою, які належать до прямих інвестицій). [7]. 

Портфельні інвестиції не можна вважати противагою прямим, вони є їx доповнюючим 
елементом. Однак між ними є принципова різниця. 

У роботі досліджено статистичні дані прямих іноземних інвестицій в Закарпаття. 
В таблиці 1 показано надходження прямих іноземних інвестицій в економіку 

Закарпаття з країн «Великої сімки». [1]. 
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Таблиця 1. 
Надходження прямих іноземних інвестицій в економіку Закарпаття з деяких 

країн «Великої сімки». 
 Обсяг на 1 січня На 31 грудня 

2016 
Разом 

2014 2015 2016 
Велика Британія 1305,1 3440,7 3753,4 3410,6 11909,8 
Італія 16536,8 15540,5 14093,4 15117,4 61287,7 
Німеччина 39414,8 44498,1 35748,8 40459,5 160121,2 
Франція 1124,0 1993,5 1618,0 1529,1 6264,6 
США 44624,3 29472,1 26693,2 26368,2 127157,8 
Усього 103005 94944,9 81906,8 86884,8  

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

2014 2015 2016 На 31 грудня

2016

Гистограмма 1

Велика Британія

Італія

Німеччина

Японія

Франція

США

Канада

Усього

 
Рис. 1. Надходження іноземних інвестицій з країн ЄС в Закарпаття порівняно з 

роками. 
 
На рисунку 1 досліджено обсяг надходження іноземних інвестицій в економіку 

Закарпатті по рокам. 
Дослідивши статистичні дані з таблиці 1 можна зробити такі висновки,  що найбільше 

іноземних інвестицій надійшло в 2014р. за весь досліджуваний період, в порівнянні 2014-
2016 рік можна помітити що обсяг іноземних інвестицій зменшився. Це пов’язано з 
інфляцією в Україні, політичною та економічною кризою а також зовнішніми факторами 
які впливають на економіку країни. 

Найбільший обсяг інвестицій надійшло з Німеччини та США, а найменший Франція і 
Італія.  За інформацією Держстату, найбільші обсяги прямих інвестицій було спрямовано 
на фінансову та страхову діяльність – 2,825 мільярда доларів, торгівлю та ремонт 
автотранспорту – 524,9 мільйона доларів та промисловість – 475,2 мільйона доларів. 

Інвестор направляє свої гроші або інші активи в інвестоване підприємство шляхом 
купівлі частки в його статутному капіталі (купівлі акцій), або надає йому в борг (купує 
облігації, векселі та інші боргові цінні папери). Тому в обліку фінансові інвестиції 
поділяються на майнові, що надають право власності інвестору на майно інвестованого 
підприємства (акції або частки в статутному капіталі), і на боргові (облігації, векселі, інше). 

Боргові фінансові інвестиції завжди мають свій термін погашення, а майнові - 
безстрокові. 

Залежно від наміру інвестора, боргові цінні папери можуть утримуватися інвестором 
до настання терміну погашення (до їх погашення), а можуть бути реалізовані іншим 
інвесторам раніше (до настання терміну погашення). Для обліку довгострокових 
фінансових інвестицій використовується рахунок 14 «Довгострокові фінансові інвестиції». 
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За дебетом рахунка відображається вартість довгострокових інвестицій, за кредитом – 
їх вибуття (списання) чи зменшення вартості, а також одержання дивідендів від об'єкта 
інвестування, якщо облік інвестицій ведеться за методом участі в капіталі. 

Бухгалтерський облік довгострокових фінансових інвестицій, що надають право 
власності, залежить від ступеня впливу інвестора на об'єкт інвестування. Ступінь впливу 
інвестора, залежить від частки, якою він володіє в статутному капіталі об'єкта інвестування, 
інформація наведена в таблиці 2, також типова кореспонденція рахунків з обліку поточних 
та довгострокових фінансових інвестицій на підприємствах України. 

 
Таблиця 2. 

Ступінь впливу інвестора, залежно від частки, якою він володіє в статутному 
капіталі об'єкта інвестування. 

Частка в статутному 
капіталі об'єкта 
інвестування, (%) 

Рівень впливу 
інвестора 

Метод оцінки та облік інвестицій 

До 20 % Не має суттєвого 
впливу або контролю 

Інвестиції відображаються за 
справедливою вартістю 

20-50% Суттєвий вплив, але 
не здійснює контроль 

Інвестиції в асоційовані компанії та 
спільні підприємства відображаються в 
обліку: 
- за методом участі в капіталі;  
- за справедливою вартістю 

50% Здійснює контроль Інвестиції обліковуються за методом 
участі в капіталі. Фінансові звіти 
консолідуються 

 
Фінансові інвестиції в цінні папери, які є інструментом капіталу (акції) інвестор 

відображає в балансі за нижчою з двох оцінок - собівартістю або справедливою (ринковою) 
вартістю (якщо частка інвестора в капіталі складає до 20 %). Довгострокові інвестиції в 
асоційовані та спільні підприємства (якщо частка інвестора в капіталі складає 20 - 50 %) 
показуються в балансі за вартістю, розрахованою за методом участі в капіталі, як 
собівартість придбання інвестицій, збільшена на частку інвестора в прибутку інвестованого 
підприємства (або зменшена на частку в збитку) та зменшена на суму дивідендів, 
отриманих (оголошених) від нього. 

Якщо ж інвестор володіє більше як 50 % простих акцій інвестованого підприємства, 
то складається консолідована фінансова звітність. 

Згідно з методом участі в капіталі, при первісному визнанні інвестиція в асоційоване 
або спільне підприємство визнається за собівартістю і згодом її балансова вартість 
збільшується або зменшується для визнання частки інвестора в прибутку або збитку об’єкта 
інвестування після дати придбання. Частка інвестора в прибутку або збитку об’єкта 
інвестування визнається в прибутку або збитку інвестора. Виплати, отримані від об’єкта 
інвестування, зменшують балансову вартість інвестиції. Коригування балансової вартості 
можуть бути необхідними й при зміні пропорційної частки інвестора в об’єкті інвестування, 
яка виникає від змін в інших сукупних прибутках об’єкта інвестування. Такі зміни 
включають і зміни, що виникають від переоцінки основних засобів та від різниці у 
валютних курсах. Частка інвестора в цих змінах визнається в іншому сукупному прибутку 
інвестора. 

Визнання доходу на основі отриманих розподілених сум може не бути адекватною 
оцінкою доходу, отриманого інвестором від інвестиції в асоційоване чи спільне 
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підприємство, оскільки отримані розподілені суми можуть бути мало пов’язаними з 
результатами діяльності асоційованого чи спільного підприємства. Оскільки інвестор має 
спільний контроль над об’єктом інвестування або чинить суттєвий вплив на нього, то 
інвестор має частку участі в результатах діяльності асоційованого чи спільного 
підприємства і, внаслідок цього, дохід від своєї інвестиції. Інвестор обліковує цю частку 
участі, розширюючи сферу охоплення своєї фінансової звітності і включаючи до неї частку 
прибутку або збитку такого об’єкта інвестування. Внаслідок цього застосування суб’єктом 
господарювання метода участі у капіталі забезпечує більш інформативну звітність про 
чисті активи та прибуток та збиток інвестора. 

За деяких обставин суб’єкт господарювання має існуюче право власності внаслідок 
операції, яка у даний період часу надає йому доступ до доходів, пов’язаних з часткою 
власності. За таких обставин частка, що відноситься до суб’єкта господарювання, 
визначається з урахуванням фактичної реалізації таких потенційних прав голосу та інших 
похідних фінансових інструментів, які в даний період часу надають суб’єктові 
господарювання доступ до доходів. 

Фінансові інвестиції в асоційовані і дочірні підприємства та в спільну діяльність зі 
створенням юридичної особи (спільного підприємства) на дату балансу відображаються за 
вартістю, що визначена за методом участі в капіталі.  

Суть методу участі в капіталі: інвестор має дохід від інвестицій, еквівалентний своїй 
частці в збільшенні загальної суми власного капіталу об'єкту інвестування. Тобто, якщо у 
об'єкта інвестування збільшиться власний капітал, то частина цього збільшення 
пропорційно частці інвестора в статутному капіталі об'єкта інвестування відображається у 
інвестора як дохід (рахунки 721, 722, 723) або зростання додаткового капіталу (рахунку 
422, 425) з одночасним зростанням вартості інвестиції (рахунок 14). 

У випадку, коли в об'єкта інвестування зменшиться власний капітал за звітний період, 
то інвестор повинен відобразити в обліку витрати (рахунку 961, 962, 963) або зменшення 
додаткового капіталу (рах.421, 425) з одночасним зменшенням вартості інвестиції (рахунок 
14). 

Дивіденди визнаються інвестором в момент їх оголошення і зменшують суму 
інвестицій, тобто з виплатою дивідендів у об'єкта інвестування зменшується власний 
капітал, тому сума власного капіталу на частку інвестора зменшується. 

Таким чином, при використанні методу участі в капіталі вартість інвестиції (рах.14) 
завжди повинна дорівнювати частці інвестора в статутному капіталі, помноженої на всю 
суму власного капіталу об'єкта інвестування.  

Поточні фінансові інвестиції, згідно з П(С)БО 12, первісно оцінюються за 
собівартістю, яка включає ціну придбання та всі додаткові витрати, які були понесені при 
придбанні цих інвестицій (гонорари, комісійні винагороди, мито, податки та інше). 

На дату складання Балансу вартість поточних фінансових інвестицій може бути 
іншою, відрізнятися від собівартості, тому, згідно з П(С)БО 12, поточні фінансові інвестиції 
відображаються в Балансі за справедливою вартістю, причому їх оцінка та облік 
здійснюються за кожним видом фінансових інвестицій. Якщо на дату Балансу справедливу 
вартість достовірно визначити неможливо, такі фінансові інвестиції відображаються в 
Балансі за їх фактичною собівартістю з урахуванням зменшення корисності інвестиції. 

Типова кореспонденція рахунків з обліку поточних та довгострокових фінансових 
інвестицій на підприємствах України наведена в таблиці 3.  



Науковий вісник Мукачівського державного університету 
Економічні науки 

 

Журнал наукових праць №23(18)’2017 

 

172 

Таблиця 3. 
Типова кореспонденція рахунків з обліку поточних та довгострокових фінансових 

інвестицій на підприємствах України 
№ Зміст операцій Дебет Кредит 

1 Оприбутковано інвестиції за вартістю придбання 35 68 
2 Проведено дооцінку інвестицій 35 746 
3 Списано собівартість реалізованих інвестицій 971 35 
4 Нарахований дохід від реалізації інвестицій 37 741 

5 
Списано на фінансові результати собівартість реалізованих 
фінансових інвестицій 

79 971 

6 
Списано на фінансові результати дохід від реалізації фінансових 
інвестицій 

741 79 

7 Придбані довгострокові фінансові інвестиції 14 685 
8 Сплачено грошові кошти за довгострокові фінансові інвестиції 685 311 
9 Надійшли кошти на рахунок як дивіденди по інвестиціях 311 373 

10 
Переоцінка довгострокових фінансових інвестицій на дату балансу 
до справедливої вартості 

14 746 

11 Списується балансова вартість інвестицій, які реалізуються 971 14 
 

Придбання короткострокових фінансових інвестицій відображається в обліку за 
дебетом рахунку 35. 

Реалізація поточних фінансових інвестицій відображається в обліку за таким самим 
принципом, як будь-яка реалізація, тобто виручка від реалізації відображається на рахунку 
7-го класу -741 «Дохід від реалізації фінансових інвестицій», їх собівартість відображається 
на рахунку 9-го класу – 971 «Собівартість реалізованих інвестицій». Рахунки 741 та 971 
закриваються на рахунок 793 «Результати іншої звичайної діяльності», на якому 
розраховується фінансовий результат від цієї операції: прибуток або збиток, який вже з 
рахунку 793 списується на рахунок 44 «Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)». 

При проведенні переоцінки поточних фінансових інвестицій на дату Балансу до 
справедливої вартості підприємство отримує або доходи (рах. 746 «Інші доходи від 
звичайної діяльності»), або витрати (рах. 975 «Уцінка необоротних активів і фінансових 
інвестицій») з одночасним, відповідно, збільшенням або зменшенням вартості фінансових 
інвестицій (рах. 35 «Поточні фінансові інвестиції»). 

Висновки. Отже, під фінансовими інвестиціями розуміють господарську операцію з 
придбання корпоративних прав, цінних паперів, деривативів та інших фінансових 
інструментів. Інвестування вільних коштів у фінансові інструменти передбачає різні цілі, 
головними з яких є: одержання в майбутньому доходу, перетворення вільних заощаджень 
на високоліквідні цінні папери, контроль над підприємством-емітентом тощо. 

Для забезпечення розвитку інвестиційної діяльності України, для підвищення її 
конкурентоспроможності на світовому ринку потрібно перш за все стабілізувати політичне 
становище країни, адже результативність залучення іноземних інвестицій буде залежати від 
чинного законодавства. На сьогодні фінансові інвестиції є тим ресурсом, який може 
забезпечити ефективне функціонування українських підприємств, забезпечити позитивний 
загальновиробничий клімат і сприятливу соціальну й економічну ситуації в країні та 
поліпшити становище міст та громадян. 

Фінансові інвестиції хоча і набувають все більшого поширення, однак і на 
сьогоднішній день залишаються відносно новим та недостатньо дослідженим явищем у 
діяльності суб'єктів господарювання. Саме тому, для адаптації та підвищення ефективності 
обліку фінансових інвестицій в Україні необхідно: обирати інструменти облікової політики 
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фінансових інвестицій, виходячи зі статуту об’єкта, що інвестує та виду об’єктів 
інвестицій; удосконалити методику обліку фінансових інвестицій у системі рахунків 
(субрахунків); використовувати методи оцінки фінансових інвестицій, які сприяють 
трансформації вітчизняного обліку у світову систему відповідно до вимог міжнародних 
стандартів; забезпечити повне висвітлення в обліку і звітності інвестиційних процесів на 
підприємстві; удосконалити облік операцій з фінансовими інвестиціями в умовах 
застосування комп’ютерних технологій. Зазначені рекомендації сприятимуть 
систематизації та впорядкуванню методики обліку та оцінки фінансових інвестицій. 
Зазначені рекомендації та шляхи удосконалення призведуть до найбільш повного 
висвітлення в обліку й аналізу інвестиційних процесів на підприємстві, одержання 
достовірної інформації про інвестиційні доходи і витрати, чіткого розмежування 
результатів кожного виду діяльності підприємства. З’ясувавши, що важливу роль у 
створенні сприятливих умов для розвитку української економіки відіграють іноземні 
інвестиції і дослідивши статистичні дані прямих іноземних інвестицій в Закарпаття, можна 
зробити висновки, що іноземні інвестиції є невід’ємною частиною функціонування 
економіки України. 
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АННОТАЦИЯ 
 
 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ УЧЕТА ФИНАНСОВЫХ ИНВЕСТИЦИЙ 
В современных условиях инвестиции выступают важнейшими средствами обеспечения условий выхода 

из сложившегося экономического кризиса, структурных сдвигов в народном хозяйстве, обеспечения 
технического прогресса, повышения качественных показателей хозяйственной деятельности на всех 
уровнях; доминирующим становится инвестиционный аспект, что обусловлено масштабными задачами 
рыночного реформирования в Украине. Сегодня отечественные субъекты хозяйствования требуют 
реструктуризации капитала, обновление основных производственных средств, внедрение новейших 
технологий, организации производства, требует значительных финансовых ресурсов. Необходимость 
увеличения поступлений инвестиций в экономику Украины от отечественных и зарубежных инвесторов 
требует формирования совершенного в широком смысле этого слова инвестиционного рынка как для 
процессов непосредственного привлечения инвестиций, так и их эффективного использования.  Развитие и 
оживление экономической сферы Украины и выхода на уровень экономического роста зависит от 
инвестиционной активности, то есть функционирование внутренних инвестиций и иностранного 
инвестирования в страну. Эффективное реформирование экономики Украины в современных условиях 
хозяйствования требует устойчивых, широкомасштабных трансформационных процессов во всех сферах 
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общественной жизни. На сегодня структурно-технологические сдвиги, направленные на экономический рост 
государства предусматривают мощное финансовое обеспечение. В современной рыночной системе такие 
процессы осуществляются именно благодаря инвестированию. Можно отметить, что современные условия 
хозяйствования требуют полностью нового видения роли и функционального назначения учета результатов 
деятельности предприятий, которые в последнее время все большей степени зависят от осуществления 
субъектами хозяйствования финансовых инвестиций.  Принимая во внимание современные последствия 
экономического кризиса, учетчики должны применять более эффективные учетные методики, которые бы 
формировали дополнительные финансовые ресурсы предприятия. Поэтому актуальным вопросом сегодня 
является оптимальная организация учетного процесса, в том числе и финансовых инвестиций.  

Ключевые слова: ценные бумаги, финансовые инвестиции, инвестор, долгосрочные финансовые 
инвестиции, текущие финансовые инвестиции, организация учета финансовых инвестиций. 

 

SUMMARY 
 
 

MODERN TRENDS OF FINANCIAL INVESTMENTS ACCOUNTING 
In modern conditions, investment is the most important means of ensuring the terms for getting out of the 

current economic crisis, structural changes in the national economy, ensuranceing of technical progress, 
improvement of the quality indicators of economic activity at all levels, the investment aspect becomes the dominant 
which is determined by the large-scale tasks of market reform in Ukraine. Today, Ukrainian economic entities need 
capital restructuring, renewal of basic production facilities, introduction of advanced technologies, and the 
organization of production, which requires significant financial resources. The need to increase the inflow of 
investments in the Ukrainian economy from domestic and foreign investors requires, in a general sense, the 
investment market formation for both the processes of direct investment attraction and their effective usage. The 
development and revitalization of Ukraine's economic sphere and reaching the level of economic growth depends on 
investment activity, that is, the functioning of domestic investment and foreign investment in the country. 

The effective reforming of the Ukrainian economy in the modern conditions of management requires stable, 
large-scale transformation processes in all spheres of social life. Present structural and technological changes aimed 
at the economic growth of the state presuppose a powerful funding. In the modern market system such processes are 
carried out through investing.  

It should be noted that the current conditions of management require a completely new vision of the role and 
functional purpose of enterprises results accounting, which to a greater extent depend on the implementation of 
current financial investments of the entities. Taking into account the current effects of the economic crisis, 
accountants should apply more effective accounting techniques that would form additional financial resources for the 
enterprise Therefore, the optimal organization of the accounting process, including financial investments, is the 
topical issue of the present. 

Key words: securities, financial investments, investor, long-term financial investments, current financial 
investments, organization of financial investments accounting. 
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ЦІННІ ПАПЕРИ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ. МЕТОДИКА ЇХ ОБЛІКУ. 
 

ГОЛОВАЧКО В.М., ДАНИШ Н.І. 
Мукачівський державний університет 

 

На сьогодні у нашій країні все більший розвиток одержує ринок цінних паперів. Практично всі 
суб’єкти економічних відносин, що ведуть бухгалтерський облік безпосередньо зіштовхуються з 
обліком операцій із цінними паперами. Сучасний український ринок цінних паперів налічує ряд проблем, 
швидке й ефективне рішення яких послужить поштовхом до його подальшого розвитку. Визначальною 
рисою цінного паперу виступає можливість бути самостійним об’єктом прав, що передбачає 
обов’язкове слідування права цінному паперу, тобто цінні папери можуть відчужуватись не за 
правилами права, яке вони посвідчують, а за правилами, що стосуються саме обігу цінних паперів. 

Ринок цінних паперів України на сучасному етапі характеризується динамічним розвитком. З 
його допомогою здійснюється перерозподіл інвестиційних ресурсів і капіталу з однієї галузі в іншу, 
тобто відбувається автоматичне регулювання інвестиційних процесів у економіці країни і регіонах. 
Чим правильніше й ефективніше працюватиме ринок цінних паперів, тим швидше й інтенсивніше 
розвиватиметься економіка країни. 

Розвиваючи інноваційні технології, правове та інформаційне забезпечення ринку цінних паперів, 
а також проведення цілеспрямованої політики на покращення економічної безпеки дасть українському 
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ринку цінних паперів можливість зростати в довгостроковій перспективі, що буде забезпечувати у 
майбутньому джерело фінансування українських корпорацій та додатковий дохід для інвесторів. 

Впровадження ринкових відносин, створення в країні нових механізмів регулювання та 
управління економікою, здійснення приватизації – ці та інші фактори по-різному впливають на 
створення загального, високоліквідного і ефективного, регульованого державою і інтегрованого у 
світові фондові ринки, ринку цінних паперів України. У сучасних умовах розвинений ринок цінних 
паперів є невід’ємним елементом ефективно функціонуючої ринкової економіки будь–якої країни. Це і 
розглянемо у даній статті. 

Ключові слова: цінні папери, ринок цінних паперів, фінансовий ринок, фондовий ринок, фондова 
біржа, емітенти цінних паперів, фінансові інструменти, акція, облігація. 

 

Постановка проблеми. Ринок цінних паперів (фондовий ринок) є однією з 
найважливіших частин економіки будь–якої країни, в тому числі і України. 
Незважаючи на те, що ринок цінних паперів в Україні почав своє становлення з 1991 
року, він все ще перебуває в стадії формування, якій властивий пошук форм та 
інструментів, що визначають норми поведінки основних учасників обміну 
специфічного товару – цінних паперів. Для вдосконалення механізму функціонування 
фондового ринку, необхідний якісний аналіз ситуації на ринку, моніторинг і 
прогнозування його змін, а також пошук нових шляхів удосконалення. 

Аналіз досліджень і публікацій. Питання обліку цінних паперів досліджують 
багато науковців, такі як: Чесноков В.Л., Губа Є.І., Кирилов С.І., Хом’як Р.Л., Асаул 
О.М., Єрофєєв П.Ю., Боровкова В.А., Мокін В.О. Класифікацію цінних паперів 
досліджували: Пирогова О.Є., Іванов С.В., Хоменко Л.П., Прокопенко В.В., 
Кулаковська Л.П., Піча Ю.В., Мороз Ю.Н., Мельник В.А., Лишиленко О. В. Державне 
регулювання ринку цінних паперів розглядали: Шелудько В.М., Голов С.Ф., 
Костюченко В.М., Хом’як Р.Л., Чабанова Н.В., Чернелевський Л.М., Беренда Н.І., 
Василенко Ю.А. 

Мета статті (постановка завдання). Мета статті полягає в описі сучасного стану 
ринку цінних паперів в Україні, та методика їх обліку. 

Результати дослідження. Український фондовий ринок є організованим ринком 
торгівлі фінансовими інструментами. Важливою складовою українського фондового 
ринку є ринок цінних паперів. Відповідно до ст. 2 Закону України «Про цінні папери 
та фондовий ринок», фондовий ринок (ринок цінних паперів) – сукупність учасників 
фондового ринку та правовідносин між ними щодо розміщення, обігу та обліку цінних 
паперів і похідних (деривативів). 

Ринок цінних паперів – це сукупність економічних відносин з приводу випуску та 
обігу цінних паперів між його учасниками. Ринок цінних паперів (фондовий ринок) – 
це інститут, який забезпечує купівлю–продаж цінних паперів. Через фондовий ринок 
відбувається залучення тимчасово вільних фінансових ресурсів одних економічних 
суб'єктів і надання їх в платне строкове користування іншим суб'єктам.[1] 

Ринок цінних паперів охоплює частково як кредитні відносини шляхом 
включення в свою сферу ринку боргових інструментів (ринку облігацій), так і 
відносини співволодіння, виникаючі на ринку інструментів власності (ринку акцій). Ці 
відносини виражаються через випуск спеціальних документів – цінних паперів, які 
мають власну вартість і можуть продаватися, купуватися і погашатися. Звідси, 
об'єктом угод на фондовому ринку є цінні папери. Цінний папір як об'єкт угод 
фондового ринку – це своєрідний грошовий документ, який свідчить відносини 
співволодіння або позики між власником і емітентом. На відміну від банківського 
кредитування, яке надає в більшості випадків короткострокові позички, цей ринок 
дозволяє отримати грошові кошти навіть на кілька десятиліть, а, випускаючи і 
продаючи акції, можна забезпечити капітальне фінансування на безстроковій основі. 
Це механізм перерозподілу капіталу між кредиторами й позичальниками на основі 



Науковий вісник Мукачівського державного університету 
Економічні науки 

 

Журнал наукових праць №23(18)’2017 

 

176 

трансформації вільних грошових коштів у грошовий капітал, який надається в позики 
на умовах повернення і за певну плату у вигляді відсотка. Через участь банків, 
спеціалізованих кредитно–фінансових установ і фондової біржі на ринку 
акумулюються грошові нагромадження банків, підприємств, фізичних осіб, держави 
для виробничого та невиробничого інвестування. 

Ринок цінних паперів в Україні почав своє становлення в 1991 році з прийняттям 
Закону України «Про цінні папери і фондову біржу» (актуалізований Законом України 
«Про цінні папери та фондовий ринок»). Тоді Україна на законодавчому рівні 
отримала інструменти та професійних учасників ринку цінних паперів, які брали 
активну участь у створенні вітчизняного фінансового сектора економіки.[10] 

Найбільш важливим при визначенні правових засад здійснення державного 
регулювання ринку цінних паперів став Указ Президента України, яким 12 червня 
1995 була утворена Державна комісія із цінних паперів та фондового ринку. 
Відповідно до Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів»  в 
Україні визначено її завдання, функції, повноваження, права, відповідальність і 
відносини з іншими державними органами з питань регулювання та контролю на 
ринку цінних паперів. Наступним кроком у регулюванні ринку цінних паперів України 
став Указ Президента України № 1063/2011 від 23.11.2011 року про створення 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) . В Україні 
перші біржі стали з'являтися на початку 90–х років, вони носили хаотичний характер і 
служили швидше інструментом обміну товарами, ніж реальною фондовим 
майданчиком, вони не виконують властиві їм функції щодо залучення, перерозподілу 
капіталу та його спрямування в реальний сектор. Перші цінні папери: ваучери, векселі, 
купони і т. д. використовувалися в різних кримінальних схемах по захопленню 
підприємств, відходу від податків і відмивання грошей. Інвестиційні фонди були 
більше схожі на піраміди, ніж вони, по суті, й були. 

Особливістю ринку цінних паперів на Україні є його участь в приватизації. Так, в 
березні 1995 року був прийнятий закон «Про приватизаційні папери», що визначив 
порядок використовування і обігу на території України приватизаційних цінних 
паперів. Приватизаційні сертифікати є іменними цінними паперами, які підтверджують 
право власності на придбані об’єкти приватизації. Закон забороняє вільний обіг, 
продаж або інше відчуження приватизаційних паперів. Це обмежує участь в 
приватизації професійних учасників ринку цінних паперів. Проте недосконалість 
законодавства дозволяє в окремих випадках обходити обмеження. 

До 1995 року основним засобом розрахунку за об’єкти приватизації служили  
засоби із спеціального приватизаційного рахунку, використовування якого було 
незручним як для фінансових посередників, так і громадян. З 1995 року приватизаційні 
цінні папери випускаються в матеріалізованій формі, і порядок їх використовування 
дещо спростився. В той же час використовування матеріалізованого приватизаційного 
сертифікату, який є неподільним, стало незручним для громадян України, що беруть 
участь в приватизації без використовування послуг фінансових посередників. Річ у 
тому, що, якщо на сертифікатному аукціоні вартість акції буде встановлена на рівні 
вартості, відмінної або не кратної вартості приватизаційного сертифікату, фізичній 
особі буде непросто здійснити оплату придбаних їм акцій. Для фінансових 
посередників це питання стоїть не так гостро.[2] 

У відповідності з Законом України «Про цінні папери та фондову біржу» 
розрізняють такі типи цінних паперів(див.рис.1.): 
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Рис.1. Типи цінних паперів 
 
Акція – цінний папір без установленого строку обігу, що засвідчує дольову участь у 

статутному фонді акціонерного товариства, підтверджує членство в акціонерному 
товаристві та право на участь в управлінні ним, дає право його власникові на одержання 
частини прибутку у вигляді дивіденду, а також на участь у розподілі майна при ліквідації 
акціонерного товариства.[5] 

Купуючи акції будь–якого акціонерного товариства, новий власник набуває тим 
самим право на отримання доходу в даному суспільстві. Ціна такого права закладена в рівні 
котирування даної акції, її прибутковості і повинна бути не нижче величини доходу, який 
власник мав би за вкладом у банку при діючої ставки за депозитним банківського відсотка. 
Курсова вартість акцій (К) в такому випадку обчислюється за такою формулою: 

 
де Д – дивіденд;  
Бп – банківський відсоток по депозиту. 
Облік розрахунків з акціонерами, що працюють на підприємстві та володіють 

акціями, потрібно вести за новим Планом рахунків на рахунку № 67 «Розрахунки з 
учасниками», який призначений для узагальнення інформації про розрахунки з учасниками 
та засновниками підприємства, що пов’язані з поділом прибутку. 

По кредиту рахунка № 67 «Розрахунки з учасниками» відображається збільшення 
заборгованості підприємства перед засновниками та учасниками товариства, по дебету – її 
зменшення (погашення, в тому числі реінвестування доходів тощо). 

Аналітичний облік ведеться за кожним засновником та учасником та за видами виплат 
(табл.1.). 

Типи цінних паперів Акція 

Облігації

Облігації 
місцевих 

Облігації 
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зобов’язання
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Сертифікати

Ощадний Інвестиційн
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Таблиця 1 
Аналітичний облік акцій 

Зміст господарської операції Дебет Кредит 
По завершенні підписки на акції – на номінальну вартість акцій, що:   

на суму простих акцій, що підлягають розміщенню серед засновників; 461 401 
на суму простих акцій, що підлягають розміщенню в порядку відкритої 

підписки; 
462 401 

Нараховано суму коштів, що надійшли від продажу акцій 311 46 
У міру надходження належних з учасників платежів 311 46 
Нараховано суму дивідендів по акціях підприємства 443 671 

 
Казначейські зобов’язання – вид цінних паперів на пред’явника, що розміщуються 

виключно на добровільних засадах серед населення, засвідчують внесення їх власниками 
грошових коштів до бюджету і дають право на одержання фінансового доходу. Емісія 
казначейських зобов'язань України є частиною бюджетного процесу і не підлягає 
регулюванню Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.[8] 

Погашення та сплата доходу за казначейськими зобов’язаннями України гарантується 
доходами Державного бюджету України(табл.2). 

Таблиця 2 
Облік операцій з казначейськими векселями. 

№ Зміст господарської операції Дебет Кредит 

1 
Одержані від міністерств, відомств та інших головних 
розпорядників державних коштів казначейські векселі, перший 
векселедержатель відображає суму за векселем 

34 46 

2 
Передавання казначейських векселів для погашення 
кредиторської заборгованості за вексельною сумою 

63 34 

3 
Перший векселедержатель у тому ж звітному періоді, в якому 
казначейський вексель прийнятий до погашення заборгованості 
за платежами до Державного бюджету України відображає 

48 42 

4 
Одержання за згодою казначейського векселя від 
векселедержателя в погашення дебіторської заборгованості за 
відвантажену продукцію, товари, виконані роботи та ін. 

34 36 

5 
Придбання за договором купівлі–продажу казначейських 
векселів 

34 36 

 
Вексель – цінний папір, який засвідчує безумовне грошове зобов’язання векселедавця 

сплатити після настання строку визначену суму грошей власнику векселя 
(векселедержателю). Розглянемо синтетичний облік векселів (див.табл.3.). [3] 

Таблиця 3 
Синтетичний облік векселів 

№ Зміст господарської операції Дебет Кредит
1 Одержано вексель від покупця 34 719 
2 Одержано вексель за реалізовану продукцію  34 36 

3 
Надійшли кошти в погашення заборгованості, забезпеченої 
одержаними векселями 

30 34 

4 Купівля векселів 34 311 

5 
На суму прибутку (одержана різниця між ціною векселя і 
сплаченою сумою) 

311 719 

6 Продаж векселів 311 34 
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7 Видача векселів у забезпечення заборгованості постачальникам 63 62 
8 Погашення заборгованості, забезпеченої виданими векселями 62 31 

9 

При здійсненні дисконтних операцій (продаж векселів 
векселетримачів установі банку) записи на суму проданих банку 
векселів 

  

В національній валюті 311 719 
В іноземній валюті 312 719 

 
Якщо виданий вексель передається на користь векселедавця або платника для оплати 

за відвантажену продукцію, то в бухгалтерському обліку сторін заборгованість по векселях 
списується в кореспонденції з рахунками № 95 «Фінансові витрати», № 36 «Розрахунки з 
покупцями та замовниками», № 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками», № 37 
«Розрахунки з різними дебіторами». [7] 

Приватизаційні папери – це особливий вид державних цінних паперів, які засвідчують 
право власника на безоплатне одержання у процесі приватизації частки майна державних 
підприємств, державного житлового фонду, земельного фонду. Приватизаційні папери 
можуть бути лише іменними.[6] 

Облік приватизаційних паперів на рахунках позабюджетних фондів приватизації 
здійснюється такими проведеннями(див. табл.4) . 

Таблиця 4 
Облік приватизаційних паперів 

№ Зміст господарської операції Дебет Кредит
1 Надходження  приватизаційних  паперів 33 313 

2 
Вартість приватизаційних майнових сертифікатів, що передані 
фондом  депозитарію 

331 313 

3 На вартість  виданих  інвестиційних  сертифікатів 33 685 
 

Ощадний сертифікат – письмове свідоцтво банку про депонування грошових коштів, 
яке засвідчує право вкладника на одержання після закінчення встановленого строку 
депозиту і процентів по ньому.[5] 

На рахунку 35 «Поточні фінансові інвестиції» ведуть облік і рух поточних фінансових 
інвестицій і еквівалентів грошових коштів, у тому числі депозитних сертифікатів. Рахунок 
35 «Поточні фінансові інвестиції» активний, має два субрахунки: 

– 351 «Еквіваленти грошових коштів»; 
– 352 «Інші поточні фінансові інвестиції». 
По дебету рахунку 35 «Поточні фінансові інвестиції» відображають придбання 

(надходження) еквівалентів грошових коштів і поточних фінансових інвестицій, а по 
кредиту відображають зменшення їх вартості і вибуття. 

Облік ощадних сертифікатів, які придбані підприємством у банку, ведуть на рахунку 
313 «Інші рахунки в банку в національній валюті» і рахунку 314 «Інші рахунки в банку в 
іноземній валюті». 

Інвестиційний сертифікат – іменний цінний папір, який розміщується інвестиційним 
фондом, інвестиційною компанією, компанією з управління активами пайового 
інвестиційного фонду та посвідчує право власності інвестора на частку в інвестиційному 
фонді, взаємному фонді інвестиційної компанії та пайовому інвестиційному фонді.[5] 

Для цілей бухгалтерського обліку та оподаткування інвестиційні сертифікати 
потрібно розглядати з точки зору обліку та оподаткування цінних паперів, що 
регламентовано ПСБО 12 «Фінансові інвестиції» та п. 141.2 ст. 141 Податкового кодексу 
України. Загальні проведення(див.табл.5). 
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Таблиця 5 
Облік інвестиційних сертифікатів 

№ Зміст господарської операції Дебет Кредит 
1 Придбання (продаж) інвестиційних сертифікатів 352 685 
2 Оплата придбаних (проданих) ЦП 685, 377 311 

3 
Отримання (та визнання) відсотків, якщо такі передбачаються умовами 
інвестиційного сертифікату 

311 373 

 
Облігація – цінний папір, що засвідчує внесення її власником грошових коштів і 

підтверджує зобов’язання відшкодувати йому номінальну вартість цього цінного паперу в 
передбачений в ньому строк з виплатою фіксованого процента (якщо інше не передбачено 
умовами випуску). Облігації усіх видів розповсюджуються серед підприємств і громадян на 
добровільних засадах.[6] 

Облігації місцевих позик – облігації, емісійні цінні папери, що розміщуються на 
підставі рішення міської ради відповідно до вимог, установлених бюджетним 
законодавством.[6] 

Облігації підприємств – облігації, емісійні цінні папери, що розміщуються 
юридичними особами, та засвідчують правовідносини позики (звичайні облігації) або 
зобов’язання передати товари та/або надати послуги (цільові облігації). Облігації 
підприємств не дають право на участь в управлінні емітента. Розглянемо синтетичний облік 
облігацій( див. табл.6) : 

Таблиця 6 
Синтетичний облік облігацій 

№ Зміст господарської операції Дебет Кредит 

1 
Випущено облігації з премією на строк більше від одного року:   
– номінальна вартість 311 521 
– премія за облігаціями 311 522 

2 

Нараховано відсотки за облігаціями, випущеними з премією для 
облігацій місцевих позик: 

  

– сума відсотків  952 684 
– амортизація премії  952 684 

3 
Випущено облігації з дисконтом на строк більше одного року:   
– отримано кошти 311 521 
– дисконт за облігаціями 523 521 

4 

Нараховано відсотки за облігаціями підприємств, випущеними з 
дисконтом для: 

  

– сума відсотків  952 684 
– сума амортизації дисконту 952 523 

5 Сплачено відсотки за облігаціями :   
 – за облігаціями місцевих позик 6841 311 
 – за облігаціями підприємств 6842 311 

 
Отже, цінні папери є капіталом, тому що їх власники одержують доходи. Проте 

капітал цей фіктивний, оскільки цінні папери не мають вартості, хоча продаються та 
купуються на ринку; їх ціни мають ірраціональний характер. 

Висновки. У                      
е5 результаті даних досліджень ми виявили, що ринок цінних паперів є 
багатофункціональною системою, яка сприяє акумулюванню капіталу для інвестицій у 
виробничу та соціальну сфери, структурній перебудові економіки, підвищенню добробуту 
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громадян за рахунок володіння та вільного розпорядження цінними паперами, 
підготовленості населення до ринкових відносин. 

Основним завданням, яке має виконувати ринок цінних паперів, є насамперед 
забезпечення умов для залучення інвестицій на підприємства, доступ цих підприємств до 
більш дешевого, порівняно з банківськими кредитами капіталу. 

Створення ринку цінних паперів України вимагає врахування відомих 
загальносвітових принципів та стандартів функціонування фондового ринку. 

На сьогоднішній день, на жаль, ринок цінних паперів в Україні ще не став 
інструментом перерозподілу капіталу і поки не сприяє акумуляції коштів, таких необхідних 
для інвестицій. Це пов’язано з тим, що немає великого прагнення потенційних покупців до 
придбання вітчизняних цінних паперів через недовіру до них, оскільки в нинішніх умовах 
зростання заборгованості підприємств, банкрутств не можна виключити можливість зміни 
фінансового становища навіть успішних підприємств 

Щоб фондовий ринок України став ефективним механізмом обігу цінних паперів, 
сприяв економічному розвитку і забезпечував належні умови для розміщення інвестицій та 
надійний захист інтересів інвесторів, його створення та подальше функціонування повинно 
будуватися на принципах справедливості, урегульованості, рівності. 
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АННОТАЦИЯ 
 

ЦЕННЫЕ БУМАГИ В СОВРЕМЕННОЙ УКРАИНЕ. МЕТОДИКА ИХ УЧЕТА. 
На сегодня в нашей стране все большее развитие получает рынок ценных бумаг. Практически все 

субъекты экономических отношений, ведущие бухгалтерский учет, непосредственно сталкиваются с 
учетом операций с ценными бумагами. Современный украинский рынок ценных бумаг насчитывает ряд 
проблем, быстрое и эффективное решение которых послужит толчком к его дальнейшему развитию. 
Определяющей чертой ценной бумаги выступает возможность быть самостоятельным объектом прав, 
предусматривает обязательное следование права ценной бумаги, то есть ценные бумаги могут 
отчуждаться не по правилам права, они заверяют, а по правилам, касающихся именно ценных бумаг. 

Рынок ценных бумаг Украины на современном этапе характеризуется динамичным развитием. С его 
помощью осуществляется перераспределение инвестиционных ресурсов и капитала из одной отрасли в 
другую, то есть происходит автоматическое регулирование инвестиционных процессов в экономике страны 
и регионах. Чем правильнее и эффективнее будет работать рынок ценных бумаг, тем быстрее и 
интенсивнее будет развиваться экономика страны. 

Развивая инновационные технологии, правовое и информационное обеспечение рынка ценных бумаг, а 
также проведение целенаправленной политики на улучшение экономической безопасности, даст украинскому 
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рынку ценных бумаг возможность расти в долгосрочной перспективе, что будет обеспечивать в будущем 
источник финансирования украинских корпораций и дополнительный доход для инвесторов. 

Внедрение рыночных отношений, создание в стране новых механизмов регулирования и управления 
экономикой, осуществление приватизации – эти и другие факторы по–разному влияют на создание общего, 
высоколиквидного и эффективного, регулируемого государством и интегрированного в мировые фондовые 
рынки, рынка ценных бумаг Украины. В современных условиях развитый рынок ценных бумаг является 
неотъемлемым элементом эффективно функционирующей рыночной экономики любой страны. Это и 
рассмотрим в данной статье. 

Ключевые слова: ценные бумаги, рынок ценных бумаг, финансовый рынок, фондовый рынок, фондовая 
биржа, эмитенты ценных бумаг, финансовые инструменты, акция, облигация. 

 
SUMMARY 

 
SECURITIES IN MODERN UKRAINE. THE METHOD OF THEIR ACCOUNTING. 

Today, the market of securities is gaining further development in our country. Almost all economic entities that 
conduct accounting are directly encountered with securities transactions accounting. The modern Ukrainian 
securities market counts a number of problems, fast and efficient solution of which will serve as an impetus for its 
further development. The defining feature of securities is the opportunity to be an independent object of rights, which 
involves the mandatory observance of the right to security, that is, securities may be alienated not by the rules of law 
they recognize, but by the rules relating specifically to the circulation of securities. 

The securities market of Ukraine at the present stage is characterized by dynamic development. Redistribution 
of investment resources and capital from one branch to another is carried out with its help, that is, there is an 
automatic regulation of investment processes in the economy of the country and regions. The more correct and 
efficient the securities market will operate the faster and more intensively the country's economy will develop.  

Developing innovative technologies, legal and informational support for the securities market, as well as 
pursuing a targeted policy for improving economic security will enable the Ukrainian securities market to grow in the 
long term perspective, which will provide a future source of funding for Ukrainian corporations and additional 
income for investors. 

Implementation of market relations, creation of new regulation mechanisms and economic management in the 
country, privatization – these and other factors influence the creation of a general, highly liquid and efficient, state 
regulated and integrated into the world stock markets, securities market of Ukraine. In modern conditions, the 
developed securities market is an integral element of an efficiently functioning market economy of any country. This 
will be the point for discussion of the article. 

Key words: securities, securities market, financial market, stock market, stock exchange, issuers of securities, 
financial instruments, share, bond. 
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ПОРІВНЯННЯ ПОДАТКОВОГО ОБЛІКУ УКРАЇНИ З ІНШИМИ КРАЇНАМИ 

 
ГОЛОВАЧКО В.М., ШУЛЕВКА О.Ю. 

Мукачівський державний університет 
 

Податки є частиною фінансової системи як на макро-, так і на мiкрoрiвнi. Вони виконують 
фіскальну, розподільчу та соціальну функції. При виконанні розподільчої функції першочергове значення має 
стимулюючий напрямок, який набуває все більшого значення в економічній політиці різних країн світу. 

Кожна країна іде різними економічними шляхами (передусім ринковим або командно-
адміністративним), має свої особливості у розвитку економіки, в динаміці розвитку економічних процесів, 
що впливає і на розвиток окремих складових загальної економічної системи, а також на податкову систему 
держави, яка належить до фінансової системи і повинна постійно пристосовуватись до змін у суспільстві. 

Податки мають досить високу питому вагу в дохідній частині бюджету будь-якої держави, тому 
що вони є основним джерелом його наповнення. В усіх країнах світу витрати держави плануються виходячи 
з дохідної частини, тобто з кількості зібраних податків. Якщо при плануванні з’являється дефіцит 
бюджету, уряд при введенні нових податків, обов’язкових зборів та платежів повинен передбачати можливі 
негативні наслідки насамперед для населення і підприємців. 

Ключові слова: податковий облік, податок, оподаткування, податкова система, ставка податку. 
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Постановка проблеми. На сьогоднішній день пріоритетним напрямом реформування 
і вдосконалення системи оподаткування в Україні є податковий облік. Система податків і 
зборів не завжди ефективна для держави й бізнесу, не спроможна забезпечити повноцінне 
наповнення державного бюджету і зниження частки тіньової економіки. Платники податків, 
що прагнуть максимізувати фінансовий результат підприємницької діяльності за рахунок 
мінімізації податкових платежів є однією з основних проблем податкової системи та 
потребують нагального вирішення. Тому для подальшого покращання діяльності 
податкових органів України є використання позитивного зарубіжного досвіду. 

Аналіз останніх досліджень. Проблеми організації податкового обліку пов’язані зі 
створенням національної податкової системи, а тому є частиною наукових інтересів 
вітчизняних дослідників, серед яких слід назвати академіка Вишневського В. П., відомих 
дослідників Таузенда Дж., Чацкиса Е. Д., Михайлової Т. П. та Миловидової Ю. І., Гейера  
Е. С. та інших. 

Незважаючи на наявність достатньої кількості публікацій щодо організації 
податкового обліку як елементу податкового менеджменту, в українському законодавстві 
визначення поняття «податковий облік» є відсутнім. 

Методологія досліджень. Методологічною інформаційною основою роботи є наукові 
праці, матеріали відкритих періодичних видань, конференції, вебінари, ресурси 
Internet,законодавчі та нормативно-правові акти. 

Мета статті .Мета статті полягає у дослідженні зарубіжного досвіду, вивченні 
податків і розробці рекомендацій щодо впровадження його окремих аспектів у вітчизняну 
практику. 

Виклад основного матеріалу. Рух податкових платежів до державного фонду, 
призводить до виконання функцій органами державної виконавчої влади здійснювати 
реалізацію внутрішньої і зовнішньої політики, регулювати і стимулювати певними 
методами економіку країни, фінансувати соціальні заходи. Забезпечення стабільності 
ринкової економіки на сучасному етапі розвитку можливо за ефективності функціонування 
податкової системи. 

Важливим інструментом податкової системи є податковий облік. (див. рис 1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1.1. Інструменти податкової системи 
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Враховуючи те, що правильність його ведення та своєчасне відображення податкових 
операцій у податковій звітності є однією з основних умов ефективної діяльності 
підприємств, облiкове забезпечення звітності про податки i податкові платежі є 
надзвичайно важливим. Враховуючи, доволi жорстоку систему фінансових санкцій, що 
застосовуються до підприємств за умов виявлення помилок при здійснені податкового 
облiку та формуваннi податкової звітностi, то очевидно, що ефективна податкова система 
передбачає чiтке законодавче обґрунтування усіх елементів податкового облiку. 

До 1997 р. у вітчизняному податковому законодавстві не було потреби в податковому 
обліку, оскільки діючий рівень розвитку як оподаткування, так і системи бухгалтерського 
обліку повністю давали змогу виконувати покладені на них завдання. Поява і 
функціонування податкового обліку, спричинені неможливістю реалізації бухгалтерського 
обліку фіскальних інтересів держав [2]. 

Податковий облік ведеться з метою накопичення даних про валові доходи та валові 
витрати і використовується для складання податкової звітності (декларації про прибуток 
банківської установи та додатків до неї), а фінансовий облік – для складання звіту про 
прибутки та збитки, тобто для визначення фінансового результату. 

Особливості системи оподаткування підприємств України обумовлюють специфічні 
методи і прийоми обчислення податків і зборів (обов’язкових платежів), які у 
бухгалтерському (фінансовому) обліку не застосовуються (перша подія, валові витрати, 
валові доходи, амортизація основних фондів, витрати на ремонт основних фондів, 
податковий кредит, податкове зобов’язання тощо). 

Ведення податкового обліку на підприємствах надто ускладнене і вимагає 
удосконалення. 

Світова практика має декілька варіантів поєднання бухгалтерського і податкового 
обліку, але всі вони за основу беруть дані бухгалтерського обліку, хоча на практиці важко 
визначити варіант взаємозв’язку бухгалтерського і податкового обліку, який застосовується 
в тій чи іншій країні. 

Порівняємо податковий облік України з оподаткуванням в США. 
Податкова система США складається із трьох рівнів, що відповідають рівням 

державної влади: 
– вищого (федеральний рівень) – встановлення та збір федеральних податків, 

адміністрування яких регулюється федеральними законами, надходження від цих податків 
зараховуються до федерального бюджету; 

– середнього (рівень штатів) – встановлення та збір місцевих податків, 
адміністрування яких регулюється законами штатів, надходження зараховуються до 
бюджетів штатів; 

– нижчого (нижчий рівень територіального управління – муніципалітети, округи 
тощо) – збір податків, що запроваджуються органами місцевого самоврядування, 
надходження зараховуються до місцевих бюджетів. 

До основних федеральних податків США належать: федеральний прибутковий 
податок з населення; федеральний податок на прибуток корпорацій; податкові відрахування 
до фондів соціального страхування (вносять і роботодавці, і наймані працівники); 
федеральний податок на спадщину та дарування; федеральні акцизи; мито. 

Фіскальна роль податку на прибуток корпорацій у США істотно нижче в порівнянні з 
прибутковим податком (корпоративний податок займає лише третє місце в податкових 
доходах федерального бюджету США після прибуткового податку і внесків до фондів 
соціального страхування). 
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Важливим моментом для розуміння податкової системи США є розмежування 
федеративного індивідуального прибуткового податку та індивідуального прибуткового 
податку штатів. 

Оподаткування федеративного індивідуального прибуткового податку здійснюється 
за категоріями платників. Існує п’ять таких категорій[5]. 

Тепер розглянемо податковий облік Китаю. 
З 1 травня 2016 року уряд Китаю звільнив підприємства від обов'язку сплачувати 

податок на прибуток. 
У даний час в Китаї налічується 25 видів податків, які, в залежності від їх природи і 

виконуваних функцій, можуть бути об'єднані у 8 груп: 
Податки з обороту. Ця група включає 3 види податків, а саме: ПДВ, податок на 

споживання (податок з продажів), податок на підприємницьку діяльність. Збирання цих 
податків залежить від обсягу товарообігу або збуту в сферах виробництва, обігу та послуг. 

Податки на прибуток (доходи). Сюди входять: податок на прибуток вітчизняних 
підприємств, податок на прибуток підприємств з іноземними інвестиціями та іноземних 
підприємств і податок з фізичних осіб. Надходження від цієї групи податків залежать від 
суми прибутку, отриманого юридичними особами, або від розміру доходу фізичної особи. 

Ресурсні платежі, що включають ресурсний податок і земельний податок (плата за 
користування землями міст і районів). Ці податки стягуються з природокористувачів, а 
також з користувачів міських і районних земель. Ресурсними платежами обкладається 
використання природних ресурсів, що перебувають у державній власності. 

Цільові податки і збори: податок на утримання і будівництво міст, податок за 
користування сільгоспугіддями, податок на інвестиції в основний капітал, податок на 
реалізацію землі. 

Майнові податки: податок на майно, податок на нерухомість, податок на спадщину 
(поки не введений). 

Податки з операцій (дій). У цю групу входять: податок за користування 
автотранспортними засобами та водними судами, гербовий збір, податок на передачу 
майна, податок на обіг цінних паперів (поки не введений). Цими податками обкладаються 
певні операції (дії). 

Сільськогосподарські податки: податок на землеробство і податок на утримання і 
розведення худоби. Платниками податків виступають юридичні та/або фізичні особи, які 
отримують дохід від землеробства або тваринницької діяльності. 

Мита. Ними обкладаються товари, що ввозяться/вивозяться на/з території Китаю. 
Оподаткуванню підлягають наступні групи товарів, вироблених або імпортованих на 

території/територію КНР: тютюнові вироби, алкогольні напої, косметика, ювелірні вироби, 
бензин, моторні човни, катери, мотоцикли, автомобілі і деякі інші. Експортовані споживчі 
товари звільнені від податку. Ставки податку диференціюються за товарними групами і 
всередині окремих груп. В основному застосовуються процентні ставки, але до окремих 
товарів застосовуються тверді ставки. 

Майже 90 відсотків всіх податкових надходжень у Китаї становлять гербові збори, 
податок на додану вартість, корпоративний та прибутковий податки. 

Прибутковий податок, який в розвинутих країнах світу є основним джерелом доходів 
бюджету, в Китаї не відіграє істотної ролі [3] 

Розглянемо податкову систему Швеції. 
Розвиток системи оподаткування у Швеції відбувається під впливом загальної 

економічної ситуації. 
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Податки у Швеції досить великі, в окремі роки становили понад 50 % валового 
внутрішнього продукту (ВВП), у тому числі прямі – 25,3, непрямі –14,7, на соціальне 
страхування – 16,5%. 

У Швеції проводиться чітке розмежування між податками, що належать до 
компетенції уряду, і тими, що знаходяться в компетенції місцевих органів влади. 
Відповідно до цього визначається сума податків, що надходять до цих рівнів. Слід 
зазначити, що більшість цих коштів повертається до платників у вигляді отриманих від 
держави послуг. 

До основних прямих податків належать національний та місцевий прибутковий 
податок на капітал, спадщину, дарування. Крім того, є численні збори з підприємців на 
соціальне страхування, пенсії, допомогу на лікування. 

Особливістю державної податкової системи Швеції є її соціальна спрямованість. 
Близько 60 % усіх витрат бюджету використовується на охорону здоров'я, соціальне 
забезпечення, освіту та культуру. Наслідком проведення такої політики є високий рівень 
соціального забезпечення громадян, особливо пенсіонерів та інвалідів, експортна 
спроможність шведських компаній, що займають помітне місце на світовому ринку. 

Використовуючи механізм перерозподілу доходів, держава сприяє не лише 
вирівнюванню доходів різних груп населення, а й поточному споживанню. Вирішуються 
соціальні проблеми насамперед шляхом підвищення зайнятості, на що витрачаються досить 
значні кошти. 

Система обкладання ПДВ у Швеції подібна до системи обкладання усередині ЄС.  
Важливе місце в системі податків займає прибуток корпорацій. Усі компанії та інші 

види організаційно-правової форми, такі як товариства з обмеженою відповідальністю, 
мають зареєструватися в Патентному і Реєстраційному відділах для того, щоб одержати 
статус юридичної особи. Звичайно як мінімум 50 % керуючих директорів і головний 
директор мають бути резидентами країни ЄС або європейських держав. Проте можливі 
винятки із правил, які надаються відділом патентів і реєстрацій або урядом, стосовно 
юридичних осіб, більша частина ради директорів яких складається з нерезидентів Швеції. 

Національний податок на прибуток стягується з резидентів з усього доходу, а з 
нерезидентів – з доходів, отриманих із шведських джерел. Компанія вважається податковим 
резидентом, якщо вона утворена у Швеції або має постійне представництво на її території. 

Ставка податку на прибуток корпорації встановлена в розмірі 28. 
Прибуток визначається відповідно до загальноприйнятих принципів бухгалтерського 

обліку, з невеликим корегуванням з метою оподаткування. При підрахунку прибутку, акції 
оцінюються за нижчою ринковою ціною [4]. 

У зв’язку з економічними процесами, що відбуваються на сучасному етапі розвитку 
України, доцільно буде розглянути системи податкового адміністрування  у країнах-сусідах 
та країнах-членах Європейського Союзу. 

Тому доречно зробити порівняння та аналіз сучасного стану податкової системи 
України та країн ЄС (табл. 1) [1]. 

Таблиця 1. 
Регулювання системи оподаткування відповідно до міжнародного досвіду та 

Податкового кодексу України 
Міжнародний досвід (країни Європейського 
Союзу) 

Податкова система України 

Допомога податкових органів платникам податків у 
визначенні переліку податкових платежів 

Платник податків повинен 
самостійно визначати, які податки 
та платежі, відповідно до 
законодавства, він має сплачувати 
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Пріоритетом податкових органів є робота з 
неплатниками:  
– особами, які обліковуються у податкових органах 
та які через будь-які причини не подають або 
припинили подавати податкову звітність та 
сплачувати податки;  
– особами, які займаються господарською 
діяльністю, одержують доходи від такої діяльності і 
при цьому не обліковуються у податкових органах і 
не сплачують податки 

Робота органів фіскальної служби 
України зосереджується навколо 
платників податків, які свідомо та 
самостійно реєструються в 
установленому порядку 

Платник податків перебуває на обліку в податковій 
службі, а не в окремому органі податкової служби 
виконавчого рівня. Зокрема, платники податків 
можуть подавати заяви та податкову звітність, 
здійснювати звірку, отримувати різноманітні 
документи та консультації у будь-якому органі 
податкової служби виконавчого рівня або в 
електронному вигляді 

Контроль за платниками податків та 
їх обслуговування здійснюється 
виключно в органі податкової 
служби за місцем обліку 

Автоматичне отримання цивільного реєстраційного 
номеру від народження або імміграції у країну. 
Таким чином, громадяни ЄС не мають потреби 
звертатися до податкової служби, подавати заяви, 
очікувати на документ 

Не врегулювано питання щодо 
автоматичного присвоєння 
реєстраційного номера облікової 
картки платника податків на 
підставі інформації Мінюсту про 
новонароджених  

Визначення ризикованих платників податків під час 
проведення процедури їх реєстрації платниками 
ПДВ є нормою для багатьох країн Європи 
(податківці Ірландії вибірково відвідують взятих на 
облік платників податків; податківці Великої 
Британії та Литви мають повноваження отримувати 
додаткову інформацію від платника, якщо заява на 
реєстрацію платником ПДВ містить сумнівні дані; у 
Швеції використовують інформацію, отриману від 
третіх осіб 

Аудит реєстрації суб’єктів 
господарювання не передбачено 
Податковим кодексом. Таким 
чином, кількість перевірок сум 
ПДВ, заявлених платниками до 
відшкодування, залишається досить 
великою 

Наявність єдиного державного інформаційного 
ресурсу стосовно даних про громадян, нерезидентів, 
платників податків, об’єкти оподаткування, з 
доступом до нього органів державної влади, 
прокуратури, місцевого самоврядування, 
правоохоронних органів, фізичних та юридичних 
осіб, отримують ряд переваг як для органів 
державної влади (можливість оперативно 
отримувати достовірну інформацією, не вимагаючи 
від громадян різноманітних довідок), так і для 
громадян (економія часу) 

Створюються технічні можливості 
для забезпечення доступу 
державним органам у межах їх 
повноважень до інформації, наявної 
в базах даних інших державних 
органів 
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За одним податком існує тільки одна форма 
податкової звітності. Форми податкової звітності 
прості та зрозумілі. Інструкції із заповнення форм 
виписані таким чином, щоб не було їх різного 
трактування. Наприклад, у Нідерландах та Бельгії 
декларація з ПДВ складається з 1 сторінки 

ПКУ встановлено 23 податки та 
збору (18 загальнодержавних та 5 
місцевих). Кількість форм 
податкової звітності значно 
перевищує загальну кількість 
податків та зборів, тому що в 
Україні застосовується практика, 
коли для адміністрування одного 
податку затверджується декілька 
форм податкової звітності та 
додатків до них. Так, наприклад, 
щодо податку на прибуток 
підприємств затверджено 12 форм 
податкової звітності та 56 додатків 
до них, а стосовно податку на 
додану вартість – 11 форм 
податкової звітності та 22 додатки 

Подання податкових декларацій в електронному 
вигляді. У Латвії вже запроваджено безкоштовне 
підключення та використання платниками системи 
електронного декларування он-лайн 

Створено Єдине вікно подання 
податкової звітності, що дає 
можливість платникам податків 
формувати податкову звітність у 
режимі реального часу. Для цього 
підприємства в органах ДПС 
безкоштовно отримують електронні 
ключі 

Застосування найбільш ефективної, прозорої та 
простої системи сплати податків – Єдиного рахунку 
(Швеція, Данія, Велика Британія, Бельгія), що 
дозволяє платнику податків одним платіжним 
дорученням сплатити грошові зобов’язання по всіх 
податках та зборах, обов’язкових йому до сплати, та 
стовідсотково запобігає помилкам при 
перерахуванні коштів. Податкова служба має 
реальну картину про стан розрахунків платників 
податків з бюджетами, а саме: ситуація, коли у 
одного платника податків одночасно по одному 
податку обліковується переплата, а по іншому – 
податковий борг, є неможливою 

Відсутні технічні можливості для 
запровадження Єдиного рахунку 
для сплати податків, але ведеться 
робота щодо їх створення 
 

Податкова звітність з податку на прибуток у 
багатьох країнах подається 1 раз на рік 
(Великобританія, Чехія), а з ПДВ – щоквартально 
(Великобританія, Кіпр) 

Кількість звітних періодів значно 
більше, що призводить до 
збільшення часу, який платник 
витрачає на справляння податків 

Джерело: удосконалено [1]. 
 

Аналіз діючих податкових систем України та інших країн світу свідчить про 
необхідність реформування вітчизняної системи. Вивчивши досвід інших країн, на нашу 
думку, в основі податкової системи повинні бути прямі податки, тобто податки, де об'єктом 
оподаткування є доходи фізичних осіб, прибуток юридичних осіб, земля, майно та капітал. 
При оподаткуванні доходів фізичних осіб та прибутку юридичних осіб повинна 
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використовуватись диференціація ставок податків в залежності від виду діяльності та 
розміру отриманого доходу. 

Якщо порівняти структуру податкових надходжень в розвинутих країнах, очевидно, 
що найбільше бюджетне значення мають прибуткові податки з громадян, платежі до фондів 
соціального призначення та податки на споживання (див. табл. 2). 

Таблиця 2 
Ставки податків 

 ПДВ(%) 
Акцизний 
податок (%) 

Податок на 
прибуток 

підприємств 
(%) 

ЄСВ (%) 

Китай 17 20 25 25 
США 0 16 10 30 
Швеція 25 27 28 26 
Україна 20 ставки різні 18 22 
Джерело: власна розробка. 
Розглянувши таблицю видно, що податки в Україні є низькими порівняно з іншими 

країнами. Проте сплата до державного бюджету залишається низькою, що у свою чергу 
призводить до дефіциту бюджету.  

У завершення роботи необхідно підвести підсумки. По-перше, треба сказати, що самий 
механізм оподаткування в Україні дуже складний і потребує деталізованого розгляду.  

Серед недоліків можна назвати неефективну правову базу, яка проголошує діяльність 
податкової системи України. Друга проблема – це податковий прес, який законодавчі органи не 
в змозі поки що послабити, тому що дефіцит бюджету потребує збільшення доходної частини 
для його покриття. 

В Україні вирішальну роль у формуванні бюджету відіграють непрямі податки та 
податок на прибуток підприємств. Низький рівень доходів більшості населення, а також низька 
частка зарплати в національному доході обумовлюють невисоке надходження прибуткового 
податку з громадян.  

Податкова реформа в Україні повинна бути спрямована на усунення основної проблеми – 
зняття податкового тягаря. Першим кроком повинно бути реформування системи непрямих 
податків разом із зменшенням обов'язкових нарахувань на фонд оплати праці. 

Необхідність зменшення нарахувань на фонд оплати праці та реформування системи 
соціального забезпечення не викликає жодного сумніву. По-перше, ці нарахування є 
найбільшими порівняно з іншими країнами, вони виступають важливим фактором зростання 
цін, зниження конкурентоспроможності українських товарів. По-друге, система соціального 
забезпечення – джерелом функціонування якої є обтяжливі нарахування для підприємств. 
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АННОТАЦИЯ 
 

СОПОСТАВЛЕНИЕ НАЛОГОВОГО УЧЕТА УКРАИНЫ С ДРУГИМИ СТРАНАМИ 
Налоги являются частью финансовой системы как на макро-, так и на микроуровне. Они выполняют 

фискальную, распределительную и социальную функции. При выполнении распределительной функции 
первостепенное значение имеет стимулирующее направление, которое приобретает все большее значение в 
экономической политике различных стран мира. 

Каждая страна идет различными экономическими путями (прежде всего рыночным или командно-
административным), имеет свои особенности в развитии экономики, в динамике развития экономических 
процессов, влияет и на развитие отдельных составляющих общей экономической системы, а также на налоговую 
систему государства, относится к финансовой системе и должна постоянно приспосабливаться к изменениям в 
обществе. 

Налоги имеют достаточно высокий удельный вес в доходной части бюджета любого государства, так 
как они являются основным источником его наполнения. Во всех странах мира расходы государства планируются 
исходя из доходной части, то есть по количеству собранных налогов. Если при планировании появляется дефицит 
бюджета, правительство при введении новых налогов, обязательных сборов и платежей должен предвидеть 
возможные негативные последствия прежде всего для населения и предпринимателей. 

Ключевые слова: налоговый учет, налог, налогообложение, налоговая система, ставка налога. 
 

SUMMARY 
 

COMPARISON OF TAX ACCOUNTING OF UKRAINE WITH OTHER COUNTRIES 
Taxes are part of the financial system, both on a macro and on a micro level. They perform fiscal, distributive and 

social functions. In the performance of the distributive function, the stimulating direction is of principal importance, which 
is gaining increasing importance in the economic policy of different countries of the world. 

Each country goes through different economic ways (first of all, market or command and administrative), has its 
own peculiarities in the economic development, in the dynamics of developmental economic processes, influencing the 
development of individual components of the general economic system, as well as the tax system of the state, which belongs 
to the financial system and should constantly adapt to changes in society. 

Taxes have rather high proportion in the revenue part of budget of any state, because they are the main source of 
its filling. In all countries of the world, state expenditures are planned on the basis of revenue, that is, on the amount of 
collected taxes. If the budget deficit appears during the planning, the government, when introducing new taxes, mandatory 
fees and payments, should foresee the possible negative consequences, first of all, for the population and entrepreneurs. 

Key words: tax accounting, tax, taxation, tax system, tax rate. 
 
 

УДК 331.5 
ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ  

В УКРАЇНІ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ 
 

МАКСИМЕНКО Д.В., БОБАЛІК К.О. 
Мукачівського державного університету 

 
В умовах розбудови України дедалі більшого значення набувають проблеми формування трудових ресурсів 

підприємства. Ефективне формування трудових ресурсів підприємства позитивно впливає на результати 
діяльності підприємства завдяки оптимізації використання персоналу, виявленню й продуктивному застосуванню 
професійного потенціалу співробітників, створенню основи для планомірного набору й відбору персоналу, 
скороченню загальних витрат на робочу силу за рахунок продуманої, послідовної й активної політики на ринку 
праці. Тому комплексне вивчення теоретичних і практичних основ формування трудових ресурсів підприємства є 
важливою основою підприємницької діяльності, у чому й складається актуальність обраної теми. Жодне 
підприємство не буде функціювати без трудових ресурсів.  

У час складних економічних перетворень, тяжкої економічної та політичної кризи, демографічних 
факторів і певних зовнішніх чинників, які негативно впливають на економіку країни проблема формування 
трудових ресурсів в Україні постає надзвичайно гостро. Ці та інші макрочинники пригальмовують розвиток 
трудових  ресурсів держави та впливає на відтік висококваліфікованих працівників за кордон. Достатня 
забезпеченість підприємства необхідними трудовими ресурсами, їх раціональне використання, високий рівень 
продуктивності праці мають велике значення для збільшення обсягів продукції і підвищення ефективності 
виробництва. Зокрема, від забезпеченості підприємства трудовими ресурсами та ефективності їх використання 
залежать обсяг і своєчасність виконання всіх робіт, ефективність використання устаткування, машин, 
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механізмів і, як результат, обсяг виробництва продукції, її собівартість, прибуток і ряд інших економічних 
показників. 

Ключові слова. трудові ресурси, трудовий потенціал, ринок праці, людські ресурси 
 

Постановка проблеми. Сьогодні з особливою гостротою постає проблема вироблення 
дієвого механізму, який би визначив нові принципи формування трудових ресурсів, чітке 
розмежування функцій і повноважень. Зважаючи на зовнішні та внутрішні фактори, які 
впливають на економіку України, постає питання щодо формування якісного та кількісного 
складу кадрового потенціалу. 

Аналіз останніх досліджень. Серед вітчизняних авторів, які висвітлювали в різних 
фінансових і економічних виданнях свої погляди щодо особливостей і проблематики трудових 
ресурсів є: А. П. Гайдуцький, С. І. Лаврененко, А. М. Колот, О. А. Бугуцький,      С. І. 
Дорогунцов, Л. М. Ільїн, В. І. Лишиленко, М. К Орлатий, П. П. Пітюренко,                    Л. І. 
Шепотько, К. І. Якуба та ін. Проте слід зауважити, що науковий доробок зазначених науковців 
та проблематика, висвітлена у їхніх працях, хоча й мають масштабний характер, проте 
потребують подальшого дослідження, враховуючи сучасні вітчизняні реалії. 

 Постановка мети і завдань. Метою статті є вивчення особливостей формування 
трудових ресурсів в Україні, узагальнення проблем формування трудового потенціалу країни 
та знаходження шляхів вирішення поставлених проблем, зважаючи на економічні 
перетворення в країні та вплив зовнішніх факторів на економіку України. 

Виклад основного матеріалу. Реалії сучасного економічного простору визначають, що 
елемент системи управління, пов’язаний з персоналом займає особливу позицію в діяльності 
будь-якого підприємства, оскільки людські ресурси підприємства є основним стратегічним 
ресурсом та найбільшою його цінністю незалежно від виду діяльності та форми власності 
підприємства. Від формування людських ресурсів, їх кількісної та якісної збалансованості, 
залежать ефективність використання всіх інших складових виробничих ресурсів, результати 
діяльності підприємства, його науково-технічний і соціальний розвиток [6]. 

Вироблення ефективної державної демографічної політики з метою впливу на процеси 
відтворення населення та забезпечення його зайнятості потребує вивчення поняття трудових 
ресурсів. Трудові ресурси - це частина працездатного населення, яка володіє фізичними й 
розумовими здібностями і знаннями, необхідними для здійснення корисної діяльності [3]. 

Трудові ресурси являють собою категорію, що займає проміжне положення між 
економічними категоріями «населення» і «сукупна робоча сила». 

Щоб зрозуміти сутність поняття «трудові ресурси», треба знати, що все населення 
залежно від віку поділяється на: 

- осіб молодших працездатного віку (від народження до 16 років включно); 
- осіб працездатного (робочого) віку (в Україні: жінки - від 16 до 59 років, чоловіки - від 

16 до 64 років включно); 
- осіб старших працездатного віку, по досягненні якого установлюється пенсія за віком (в 

Україні: жінки -з 60, чоловіки - з 65 років). 
Залежно від здатності працювати розрізняють осіб працездатних і непрацездатних. 

Непрацездатні особи в працездатному віці - це інваліди 1-ї та 2-ї груп, а працездатні особи в 
непрацездатному віці - це підлітки і працюючі пенсіонери за віком. 

До трудових ресурсів належать: 
- населення в працездатному віці, крім непрацюючих інвалідів 1-ї і 2-ї груп та 

непрацюючих осіб, які одержують пенсію на пільгових умовах (жінки, що народили п'ять і 
більше дітей і виховують їх до восьми років, а також особи, які вийшли на пенсію раніше у 
зв'язку з тяжкими й шкідливими умовами праці); 

- працюючі особи пенсійного віку; 
- працюючі особи віком до 16 років. 
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До їхнього складу включаються також особи працездатного віку, потенційно здатні до 
участі в праці, але зайняті в домашньому і особистому підсобному господарстві, на навчанні з 
відривом від виробництва, на військовій службі. 

Чисельність трудових ресурсів може бути збільшена за рахунок природного приросту 
населення в працездатному віці, скорочення частки непрацездатних серед осіб працездатного 
віку, перегляду вікових меж працездатності [3]. 

У сучасних умовах основними джерелами поповнення трудових ресурсів є: молодь, котра 
вступає в працездатний вік; військовослужбовці, що вивільняються зі збройних сил у зв'язку зі 
скороченням чисельності армії; вимушені переселенці з різних країн. 

Формування трудових ресурсів – це процес постійного відновлення чисельності трудових 
ресурсів. Трудові ресурси формуються в залежності від структури трудових ресурсів за 
віковими групами. 

Переважну частину трудових ресурсів складає, звичайно, працездатне населення в 
працездатному віці. Важливу роль відіграють особи старші за працездатний вік, і майже не 
впливають особи, молодші за цей вік.  

Розглянемо фактори, що мають вплив на чисельність трудових ресурсів по кожній віковій 
групі. 

Працездатне населення в працездатному віці змінюється під впливом демографічних 
факторів. Найбільший вплив мають рівень смертності у відповідних вікових групах населення 
та пропорції між чисельністю молоді, яка досягла працездатного віку та чисельністю громадян, 
що досягли пенсійного віку. 

Для демографічної ситуації в Україні характерним є підвищення рівня смертності над 
рівнем народжуваності, що приводить до постійного зменшення населення працездатного віку. 
Така ситуація характерна і для більшості розвинутих країн Європи. 

Поруч з природнім плином такої ситуації, на неї дотепер мають вплив дві світові війни, 
масові репресії власного населення в 30-ті роки, та прискорена індустріалізація СРСР. Відгомін 
цього – різкі коливання віково-статевої структури працездатного населення приблизно через 
кожні 20 років. Спад чисельності відчувався в 60-ті та 80 роки. На початку століття теж помітні 
значним перевищення пропорцій чисельності людей пенсійного віку над чисельністю осіб 
працездатного віку [3] . 

Щоб відчути різницю між населенням працездатного віку і працездатним населенням в 
працездатному віці нам треба розглянути категорію непрацюючих інвалідів 1-ї та 2-ї груп у 
цьому віці. 

За інших рівних умов більша кількість інвалідів цих груп приводить до зросту кількості 
непрацюючих серед них. Ріст інвалідності пов'язаний з екологічним станом довкілля, якістю 
медичного обслуговування, умовами праці, проживання, харчування і т.д. Усяка держава 
зацікавлена, щоб інвалідів було якомога менше, а серед них більше тих, хто міг би працювати й 
не бути на утриманні держави. Соціальний зміст цього в усвідомленні людей цієї категорії 
своєї потрібності суспільству. 

Майбутня динаміка чисельності непрацюючих інвалідів залежатиме від покращення 
якості життя всіх людей та пристосування технологій до їхніх можливостей. Пониження частки 
непрацюючих інвалідів приводить до зростання чисельності працездатного населення в 
працездатному віці. 

Працюючі підлітки З усіх факторів, що мають вплив на чисельність працюючих підлітків 
найбільший вплив має демографічний. Рівень добробуту сім'ї підлітка заходиться у зворотній 
залежності від чисельності працюючих підлітків. (Високий рівень добробуту понижує 
чисельність працюючих підлітків). 
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Потреба економіки в підлітковій праці падає з ускладненням виробництва та сфери 
послуг. Збільшуються терміни навчання – відсовуються терміни відповідності працівника 
виробництву. 

З переходом до ринкових відносин сотні тисяч сімей виявилися в досить скрутному 
матеріальному становищі. Це спричинило шукати роботу й підлітків таких сімей. З іншого 
боку – підліткова праця надзвичайно дешева і найом на роботу підлітка стає привабливим для 
підприємця. Держава, сама будучи у важкому становищі, проблемами підлітків фактично не 
займається. А проблем цих багато: контроль за працевлаштуванням, дитячий трудовий 
травматизм, умови праці, правовий захист тощо. 

Здається, що в майбутньому частка підлітків в трудових ресурсах буде на рівні, що 
відповідатиме використанню підліткової праці без втрати здоров'я, інтелектуального та 
фізичного розвитку. 

Чисельність працюючих пенсіонерів також є під впливом демографічних факторів. 
Чисельність людей, старших за працездатний вік, дуже швидкими темпами збільшуються. В 
цьому суть об'єктивного процесу старіння населення всіх розвинутих країн. Серед розмаїття 
соціальних факторів, найбільш вагомим є розмір пенсії. Мала пенсія заставляє людей похилого 
віку працевлаштовуватись. Стимулює цю ситуацію і порядок, при якому працюючий пенсіонер 
одночасно отримує і пенсію і заробітну плату. Серед соціальних факторів і такий, як рівень 
освіти та здоров'я людей похилого віку, пристосовуваність пенсіонерів до гнучких умов 
виробництва та ін. Багато пенсіонерів шанує роботу за самоутвердження на ній, корисність 
суспільству, прив'язаність до колективу в якому пропрацьовано багато років т. ін. Серед 
економічних факторів – потреба у кваліфікованій праці пенсіонерів та наявність робочих місць 
для людей похилого віку. 

В економіці завжди буде потреба в праці пенсіонера. Найбільш активним для задіяння є 
перші п'ять років після досягнення пенсійного віку. Ситуація складається таким чином, що 
чисельність задіяних пенсіонерів буде зростати. 

Загальним негативним проявом усіх особливостей трудових ресурсів в Україні є неповне 
їх використання і відносно невисока річна продуктивність праці. Відповідно, зміни в складі та 
чисельності населення зумовлюють трансформацію в кількісному і якісному складі трудових 
ресурсів. Кількісні показники складаються з даних про чисельність і склад трудових ресурсів 
відповідної статі, віку, місцю проживання. Якісні показники охоплюють освітній рівень, 
професійно-кваліфікаційну структуру й інші характеристики трудових ресурсів. Якісний склад 
трудового потенціалу країни відображає його інтенсивну складову – освітній рівень, 
професійно-кваліфікаційну структуру, інші характеристики трудових ресурсів [4, с.115]. 
Демографічні показники є визначальним фактором кількісного складу трудових ресурсів. Їх 
первинною основою є чисельність населення. Зміни чисельності жорстко пов'язані з 
демографічною ситуацією в країні: динамікою різних статевовікових змін, рівнями 
народжуваності й смертності. 

Крім демографічних та вікових факторів формування трудових ресурсів постає ряд 
причин, через які в нашій країні зменшується кількісна та якісна складова трудових ресурсів. 
Вагому роль в зменшені трудового потенціалу грає занадто низька заробітна плата. Більшість 
кваліфікованих працівників не згідні працювати за мінімальну заробітну плату в неякісних 
та/або шкідливих умовах праці. Саме через це відбувається відтік кваліфікованих спеціалістів в 
країни Євросоюзу, Росії, США, Канади тощо.  

Показник мінімальної заробітної плати є одним із найголовніших видів соціальних 
гарантій, які діють у світі. На сьогодні, серед країн Євросоюзу найвищий рівень мінімальної 
заробітної плати – 1923 євро на місяць встановлений у Люксембурзі. Ще 6 країн ЄС мають 
середньомісячну мінімальну зарплату у межах 1,5 тис. євро (Великобританія, Нідерланди, 
Бельгія, Німеччина, Ірландія, Франція). 
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Разом з тим, рівень мінімальної зарплати у країнах, які нещодавно приєдналися до ЄС, є 
значно нижчим: від 418 євро на місяць у Польщі до 194 євро у Болгарії [5]. 

Україна за рівнем мінімальної заробітної плати у рази відстає від найбідніших країн ЄС. 
Так, у грудні 2015 року в еквіваленті євро вона становила 57 євро на місяць, а вже в січні 2016 
р., за рахунок девальвації гривні, скоротилася до 52 євро. В 2017 році ситуація дещо 
покращилась, і наразі мінімальна заробітна плата становить 3200 грн., в перерахунку на євро 
вона становить 107 євро, що дорівнює рівню 2012 року. 

Наприкінці 2015 року показник мінімальної зарплати в Україні, у перерахунку на євро, 
знаходився на рівні 2000 року, а порівняно з 2004 та 2010 роками вона знизилася на 20% та 
32% відповідно.(табл. 1) 

Таблиця 1 
Динаміка середньомісячної мінімальної заробітної плати в Україні  

в 2000-2017 роках 
 2000р. 2002р. 2004р. 2006р. 2008р. 2010р. 2012р. 2013р. 2014р. 2015р. 2016р. 2017р. 

Гривні 288 365 387 496 649 888 1102 1147 1218 1378 1378 3200 

Євро 57 73 59 78 84 84 107 108 77 57 52 107 

Джерело:  Головне управління статистики України http://edclub.com.ua 
/analityka/minimalna-zarobitna-plata-ukrayina-ta-yes 

 

У Євросоюзі за останні 10 років спостерігалося підвищення розміру мінімальних 
заробітних плат, щоправда у розрізі країн воно було нерівномірним. Найбільшого 
зростання зазнали мінімальні зарплати у країнах, які стали членами ЄС після 2000 року. 
Зокрема, у Латвії за період 2005-2015 років мінімальна зарплата потроїлася. У Литві, 
Словаччині, Естонії, Болгарії, Румунії цей показник зріс більш ніж удвічі [5].  

Зрозуміло, що розмір мінімальної заробітної плати прямопропорційно пов'язаний з 
рівнем розвитку економіки країни. Так, наприклад у Ірландії, де середньомісячна 
мінімальна заробітна плата одна з найвищих у ЄС,  ВВП на одну особу у 2014 році станови 
40 200 євро. У той же час у Болгарії, яка на сьогодні серед країн ЄС має найнижчу 
мінімальну зарплату, ВВП у розрахунку на особу становив 5 800 євро. 

В Україні цей показник у 2014 році становив 2320 євро. Тобто, для того щоб мати 
економічну можливість встановити мінімальну заробітну плату на рівні Болгарії, нам 
необхідно наростити ВВП принаймні у 2,5 рази. Тобто суттєвий  вплив на розміри 
заробітної плати здійснює динаміка основного макроекономічного індикатора – ВВП.  

Таблиця 2 
Динаміка обсягів ВВП (номінального) загалом та на особу населення в Україні впродовж 2012-2015 рр. 

Показники 2012р. 2013р. 
Відхилення 

2014р. 
Відхилення 

2015р. 
Відхилення 

(+-) (%) (+-) (%) (+-) (%) 
ВВП,  

млн. грн 
1408889 1454931 +46042 +3,3 1566728 +111797 +7,7 1979458 +412730 +26,3 

ВВП  
млн. дол. США 

175781 183310 +7529 +4,3 131805 -51505 -28,1 82477 -49328 -37,4 

ВВП на душу 
населення, грн 

30912,5 31988,7 +1076,2 +3,5 35834 3845 +12 46210 +10376 +29 

ВВП на душу 
населення, дол. 

США 
3856 4030 +173,5 +4,5 3014,6 -1015,7 -25 1925 -1090 -36 

Джерело:  Головне управління статистики України  
 

Дані таблиці 2 переконливо засвідчують падіння ВВП особливо у 2014 р., за 
результатами якого спостерігаються найнижчі показники, що зумовлено негативними 
факторами що відбуваються в світі, зниженням вітчизняного експорту та падінням світових 
цін на ключові експортні позиції, згортанням фінансово-господарської діяльності 
підприємств реального сектору економіки, кризою у банківській сфері. 2015 р. 
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характеризується аналогічною тенденцією щодо зниження ВВП  порівняно із 2014 р. 
падіння становить 10%, що є доволі оптимістичним показником, зважаючи на вітчизняні 
реалії.  

Наступною перепоною на шляху формування якісного трудового потенціалу є 
низьких рівень освіти в країні. Освітні реформи які проводить держава не дають 
позитивних  результатів. З роками якість середньої та вищої освіти постійно знижується. 
Тільки невелика кількість вищих навчальних закладів може змагатись з вишами Євросоюзу, 
Великої Британії, США та ін. Крім неякісної освіти постає проблема небажання 
працедавців виплачувати гідну заробітну плату працівнику з вищою освітою, замінюючи їх 
некваліфікованими працівниками або робітниками з середньою професійною освітою, яким 
можна платити мінімальну заробітну плату.  

Негативно впливає на формування трудових ресурсів значна урбанізація, тобто 
зростанням міста та зменшення  значення села. Значний відтік молоді в міста спричинює 
зубожіння населення сіл, занепадання аграрної сфери, зменшення значення села та ін. 

Трудові ресурси України завжди відзначалися досить високим кваліфікаційним 
рівнем, питома вага фахівця з вищою та середньою спеціальною освітою близько 29 %, але 
останнім часом професійність робочої сили почала втрачатися, і цей процес з часом може 
набувати незворотного характеру, що значною мірою посилюватиме вже існуючу 
невідповідність підготовлених кадрів потребам ринку праці. Наслідки скорочення обсягів 
та якості професійно-технічної підготовки вже відчуваються в українській промисловості, 
яка має значний попит на висококваліфікованих робітників і котрий навчальні установи не 
можуть задовольнити. 

 Ефективність використання матеріального, технічного та інтелектуального 
потенціалу держави безпосередньо залежить від якості трудових ресурсів, яка визначається 
професійно-кваліфікаційними та освітніми характеристиками робочої сили [1, с. 12].  
Спостерігається зростання потреби підприємств у працівниках найпростіших професій. 
Слабка прив'язка підготовки у професійно-технічних закладах до потреб виробництва, 
втрата матеріальної та методологічної бази навчання становлять значну проблему 
структурної невідповідності майбутнього попиту та пропозиції професійно-
кваліфікаційному робочої сили. Проблема нововведення престижних спеціальностей 
торкнулася й вищих навчальних закладів, які переповнили ринок праці спеціальностями з 
менеджменту, правознавства, підприємництва. Водночас, рівень професійної підготовки 
випускників вишів з престижними спеціальностями залишається незадовільним [6, с. 167-
168]. 

Для врегулювання непростої ситуації, що склалася в Україні з трудовими ресурсами, 
передусім необхідно вжити таких заходів:  

- у демографічній сфері провести експертизу існуючих проектів, програм соціально-
демографічного розвитку держави, що орієнтовані на забезпечення повного відтворення 
населення, поліпшення стану здоров'я та збільшення тривалості життя. Розширити діапазон 
працездатного віку шляхом створення умов для добровільного збільшення пенсійного віку;  

- у професійно-кваліфікаційній та освітній сферах розробити механізм прогнозування 
професійних потреб економіки з метою формування висококваліфікованих трудових 
ресурсів. Запровадити жорсткий зворотній зв'язок між існуючими реальними потребами 
ринку праці та програмами навчальних закладів, що готують спеціалістів. Забезпечити 
гарантії працевлаштування за фахом випускникам після здобуття ними освіти у спосіб 
укладання договорів між випускниками та підприємствами [7]. 

- у соціальній сфері збільшити розмір мінімальної заробітної плати, збільшити розмір 
пенсій, виплат по інвалідності та інших соціальних виплат, які допоможуть зменшити відтік 
працездатного населення за кордон.  
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АННОТАЦИЯ 

 
ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ В УКРАИНЕ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

В условиях развития Украины все большее значение приобретают проблемы формирования трудовых 
ресурсов предприятия. Эффективное формирование трудовых ресурсов предприятия положительно влияет 
на результаты деятельности предприятия благодаря оптимизации использования персонала, выявлению и 
продуктивному применению профессионального потенциала сотрудников, созданию основы для планомерного 
набора и отбора персонала, сокращению общих затрат на рабочую силу за счет продуманной, 
последовательной и активной политики на рынке труда. Поэтому комплексное изучение теоретических и 
практических основ формирования трудовых ресурсов предприятия является важной основой 
предпринимательской деятельности, в чем и состоит актуальность выбранной темы. Ни одно предприятие 
не будет функционировать без трудовых ресурсов. 

Во время сложных экономических преобразований, тяжелого экономического и политического 
кризиса, демографических факторов и определенных внешних факторов, которые негативно влияют на 
экономику страны проблема формирования трудовых ресурсов в Украине стоит чрезвычайно остро. Эти и 
другие макрофакторы притормаживают развитие трудовых ресурсов государства и влияет на отток 
высококвалифицированных работников за границу. Достаточная обеспеченность предприятия 
необходимыми трудовыми ресурсами, их рациональное использование, высокий уровень производительности 
труда имеют большое значение для увеличения объемов продукции и повышения эффективности 
производства. В частности, от обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами и эффективности их 
использования зависят объем и своевременность выполнения всех работ, эффективность использования 
оборудования, машин, механизмов и, как результат, объем производства продукции, ее себестоимость, 
прибыль и ряд других экономических показателей. 

Ключевые слова. трудовые ресурсы, трудовой потенциал, рынок труда, человеческие ресурсы 
 

SUMMARY 
 

THE PROBLEMS OF WORKFORCE FORMATION IN UKRAINE AND WAYS OF THEIR SOLUTION 
 The problems of the enterprise workforce formation become more and more important in the conditions of the 

development of Ukraine. The effective enterprise workforce formation positively influences the results of the 
enterprise activity due to optimization of the personnel management, identification and productive application of the 
personnel professional potential, creation of the basis for systematic recruitment and personnel selection, reducing 
overall labour costs through well thought-out, consistent and active labour market policy. Therefore, a comprehensive 
study of the theoretical and practical backgrounds of the enterprise workforce formation is an important basis for 
entrepreneurial activity, and the topicality of the chosen issue of the research. No enterprise will operate without 
human resources. 
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During the period of difficult economic reforms, the severe economic and political crisis, demographic factors 
and certain external factors that negatively affect the economy of the country, the problem of the workforce formation 
in Ukraine is highly contentious issue. These and other macro-factors slow down the state workforce development and 
affect the outflow of highly skilled workers abroad.  

The sufficient provision of the enterprise with the necessary workforce, their rational usage, high level of 
labour productivity are of great importance for increasing the volumes of production and increasing the efficiency of 
production. The amount and prompt and proper performance of all the works, efficiency of the equipment usage, 
machines and as a result, the volume of production, its cost, profit and number of other economic indicators, depend, 
in particular, on the provision of enterprise with workforce and effectiveness of the personnel management. 

Keywords. workforce, labour potential, labour market, human resources. 
 

 
УДК 657.338 

 
ОРГАНІЗАЦІЯ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ НА ПІДПРИЄМСТВІ 

 
МАКСИМЕНКО Д. В., ШУЛЕВКА О. Ю. 

Мукачівський державний університет 

 
Анотація. Ефективність роботи аналітичної служби чи окремого аналітика залежить від її 

організації. Під організацією економічного аналізу розуміють систему заходів із забезпечення 
ефективності, організованості, планомірності, обдуманого упорядкування дослідження об'єкта, а 
також дотримання внутрішньої дисципліни. 

Аналітична робота на підприємстві є важливим елементом корпоративного планового процесу. 
Кожен менеджер, управлінець, керівник незалежно від своїх функціональних інтересів, повинен 

бути знайомий з механікою і сенсом складання, виконання та контролю планів, принаймні настільки, 
наскільки це стосується його діяльності. 

Організація аналітичної роботи передбачає розробку загальних засад і порядку проведення 
аналізу, планування роботи окремих її елементів та етапів; матеріальне, методичне і наукове 
забезпечення; загальне керівництво, прийом виконаних аналітичних робіт, їх оформлення та контроль 
за впровадженням у виробництво розроблених заходів з метою поліпшення діяльності підприємства. 
Це система раціональних, скоординованих дій в процесі вивчення об’єкта спостереження відповідно 
до визначених завдань. Для раціонального проведення аналітичного дослідження слід дотримуватися 
низки умов щодо науково-методичного, організаційного, ресурсного, кадрового, інформаційного 
забезпечення тощо. 

Результати економічного аналізу використовують для прогнозування і перспективного 
планування економічних процесів, а також для розробки програм і рекомендацій подальшого 
ефективного розвитку, прибуткової діяльності, тощо. 

Ключові слова: економічний аналіз, організація, аналітична служба. 

Постановка проблеми. Головне завдання організації економічного аналізу – 
досягнення поставленої мети (пошук резервів підвищення ефективності 
господарювання) в найкоротші строки при найкращому використанні наявних 
ресурсів. 

Це вимагає чіткого розуміння суті, мети, завдань, об'єкта, предмета аналізу, 
дотримання його принципів, знання видів, уміння використовувати на практиці 
аналітичні методи і способи, збирати необхідну інформацію, робити відповідні 
розрахунки та висновки. 

Аналіз останніх досліджень. Проблеми організації аналізу на підприємстві 
досліджувалися у працях таких вітчизняних та зарубіжних вчених як: С.Б. Барнгольц, 
Н.В. Гавришко, І.П. Житна, Л.М. Кіндрацька, В.В. Ковальов, Т.М. Ковальчук,         
М.Д. Корінько, І.Д. Лазаришина, Л.А. Лахтіонова, Є.В. Мних, О.Е. Ніколаєва,           
Г.В. Савицька, В.К. Савчук, В.І. Самборський, В.І. Стражев, В. Тарнавський,           
М.Г. Чумаченко, А.Д. Шеремет, С.І. Шкарабан та інших. Проте слід зауважити, що 
науковий доробок зазначених науковців та проблематика, висвітлена у їхніх працях, 
хоча й мають масштабний характер, проте потребують подальшого дослідження. 
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 Постановка мети і завдань. Метою статті є вивчення особливостей організації 
економічного аналізу, визначення основних його вимог та етапів проведення,розкриття 
функцій аналітичної служби, узагальнення проблем та знаходження шляхів їх 
вирішення. 

Виклад основного матеріалу. Кожна самостійна наука має свій зміст, предмет 
дослідження, метод пізнання та систему категорій, понять, термінів тощо. 

Зміст економічного аналізу – це комплексне всебічне дослідження всіх сторін 
діяльності підприємства на основі використання відповідних джерел інформації, 
вивчення окремих елементів економічної роботи, виявлення і вимірювання впливу 
факторів на результати діяльності підприємства, зіставлення витрат і результатів, 
узагальнення результатів аналізу і, нарешті, обґрунтування альтернативних варіантів 
управлінських рішень з метою вибору оптимального. 

Зміст економічного аналізу збагачується із розвитком і вдосконаленням 
суспільного виробництва, його організації та управління. 

Основною метою економічного аналізу є пошук резервів підвищення 
ефективності суспільного господарства і розробка заходів щодо їх реалізації. 
Досягнення цієї мети потребує попереднього розв'язання конкретних завдань. 
Основними завданнями економічного аналізу є такі: 

– оцінка фактичного стану господарювання; 
– виявлення факторів, які спричинили відхилення фактичних показників від 

планових; 
– визначення кількісного та якісного впливів різних факторів на результати 

господарювання; 
– визначення резервів поліпшення наявного стану; 
– розробка, обґрунтування шляхів і заходів подальшого використання виявлених 

резервів та контроль за їх виконанням. 
Ці основні завдання економічного аналізу забезпечують за їх комплексного 

вирішення досягнення кінцевих результатів – виконання планів, поліпшення й 
удосконалення економічної роботи і відповідно подальшого розвитку підприємств. 

Проте ними не вичерпується весь склад завдань аналізу. Можна назвати й такі: 
- оцінка реальності, напруженості та оптимальності планів і обґрунтованості 

норм споживання ресурсів; 
- виявлення забезпеченості підприємства матеріальними, трудовими та 

фінансовими ресурсами; 
- оцінка дійовості поточного контролю на всіх виробничих дільницях; 
- вивчення новацій і сприяння їхньому поширенню; 
- дослідження конкурентоспроможності підприємства і кон'юнктури ринку [1]. 
Це вимагає чіткого розуміння суті, мети, завдань, об'єкта, предмета аналізу, 

дотримання його принципів, знання видів, уміння використовувати на практиці 
аналітичні методи і способи, збирати необхідну інформацію, робити відповідні 
розрахунки та висновки. Отже, для раціонального проведення аналітичного 
дослідження слід дотримуватися низки умов щодо науково-методичного, 
організаційного, ресурсного, кадрового, інформаційного забезпечення, а також 
основних вимог до організації економічного аналізу (див. рис. 1). 
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Рис. 1 Основні вимоги до організації економічного аналізу 
 

Головне завдання організації економічного аналізу – досягнення поставленої мети 
(пошук резервів підвищення ефективності господарювання) в найкоротші строки при 
найкращому використанні наявних ресурсів. 

У процесі підготовки до проведення аналізу виникає низка питань, які потребують 
вирішення. Тому необхідною і першочерговою умовою здійснення аналітичного 
дослідження є плановість, яка дає змогу зосереджувати зусилля аналітиків та інших 
фахівців на вирішенні актуальних економічних проблем, концентрувати фінансові і 
матеріально-технічні ресурси на головних напрямах пошуку резервів підвищення 
ефективності господарювання. Для дотримання вимоги плановості необхідно скласти план і 
програму аналізу, які тісно пов'язані між собою [7]. 

Науковість є іншою, проте не менш значимою вимогою до проведення економічного 
аналізу. Вона означає, що аналіз повинен базуватися на науковій основі, тобто враховувати 
досягнення науки і передової практики, наприклад нові форми організації виробництва і 
праці, види сировини і матеріалів, сучасні енергозберігаючі виробничі й інформаційні 
технології тощо. Важливо при цьому використовувати не тільки вітчизняні науково-
методичні розробки, а й загальновизнані зарубіжні, наприклад методики аналізу робочої 
сили Міжнародної організації праці, міжнародні стандарти бухгалтерського обліку тощо. 

Економічність аналізу – вимога, що випливає з однойменного принципу 
економічності або ефективності. Зміст її полягає в бережному витрачанні ресурсів, 
сприянні економії витрат при проведенні аналізу. Здійснення аналітичного до слідження 
доцільне лише тоді, коли економічний ефект від цього буде значно більшим, ніж затрати. 
Економії витрат сприяє чітка організація роботи аналітиків, дотримання встановлених 
строків їх роботи, залучення до аналізу кваліфікованих досвідчених працівників, 
використання науково-обґрунтованих методів і методик, сучасних інформаційних 
технологій. 

Так, план аналізу – це заздалегідь намічена система методологічних та організаційних 
заходів, яка передбачає порядок, послідовність і строки проведення аналітичного 
дослідження. Програма аналізу є переліком чітко сформульованих конкретних питань з 
проведення аналітичних процедур. І план, і програма займають надзвичайно важливе місце 
в організації аналітичних досліджень, яка включає два блоки: 

1) програмно-методичні питання (мета, завдання, об'єкт, предмет, програма аналізу); 
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2) організаційні питання – організаційний план (місце аналізу, виконавці, час і строки 
проведення, матеріально-технічне та інформаційне забезпечення, контроль, користувачі 
тощо) (рис. 2) [3]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Основні питання організації аналітичного дослідження 
 

Динамічність і гнучкість форм економічного аналізу полягає в передбаченні у плані, 
програмі аналітичної роботи можливості оперативного внесення змін (у разі необхідності) 
щодо виду, методики, інформаційної бази аналізу. Причиною цих змін може бути зміна 
об'єктів аналізу, наприклад умов виробництва. 

Забезпеченість кваліфікованими кадрами означає залучення до аналітичної роботи 
професіоналів з відповідною освітою, різнобічним рівнем знань і досвідом практичної 
економічної роботи. Сучасний економіст повинен розбиратися не тільки в економіці, а і в 
організації виробництва, маркетингу, менеджменту, фінансах, бухгалтерському обліку, 
аудиту, технології, комп'ютерних інформаційних системах, знати іноземну мову тощо. Крім 
того, він повинен мати теоретичні знання і практичні навички з використання як простих, 
відомих, традиційних методів і способів аналізу (порівняння, групування, середні 
величини, графічний), так і більш складних – стохастичного, факторного, маржинального, 
функціонально-вартісного аналізу та ін. 

Методичне та інформаційне забезпечення аналізу – це вимога, без дотримання якої 
взагалі неможливо зробити аналіз. Проведення розрахунків, формулювання висновків 
аналітичного дослідження потребують використання науково-обґрунтованих, апробованих 
на практиці методичних рекомендацій, методик, вказівок з визначення, оцінювання і 
прогнозування найважливіших економічних показників, наприклад продуктивності праці, 
собівартості продукції, прибутку, рентабельності виробництва, платоспроможності 
підприємства.  
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Інформаційне забезпечення аналізу полягає у необхідності надання виконавцям 
аналізу необхідних даних, які характеризують діяльність досліджуваного об'єкта в динаміці 
за ряд років, в цілому і за складовими, в абсолютних і відносних показниках . Бажано також 
мати інформацію не тільки по об'єкту, що аналізується, а й по інших, наприклад, по 
конкурентах, середні показники по підприємствах цього виду економічної діяльності, 
регіону тощо [2]. 

Організація робочого місця аналітика передбачає створення належних умов для його 
продуктивної праці із дотриманням ергономічних, санітарно-гігієнічних, соціально-
економічних, трудових, технічних, юридичних та інших, як правило, законодавчо 
встановлених норм. Вимогою сьогодення є також забезпечення працівників сучасними 
засобами обробки, оформлення та передачі інформації – комп'ютерами, калькуляторами, 
принтерами, факсами, телефонами тощо. 

Економічний аналіз як комплексний і системний процес включає три послідовні 
організаційні етапи: підготовчий, виконавчий і заключний. Кожен з цих етапів у свою чергу 
поділяється на складові. У кінцевому підсумку це становить організаційну структуру 
економічного аналізу на підприємстві (рис.3). 
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У сучасних умовах аналітична (планово-аналітична) служба – найбільш гнучкий і 
динамічний підрозділ підприємства, функції і структура якої залежать від специфіки самого 
підприємства, характеру бізнесу, кадрового потенціалу тощо. Тут немає стандартних 
рішень і методик. При створенні аналітичної служби можна орієнтуватися на досвід 
зарубіжних і вітчизняних підприємств (компаній) [6]. 

Аналітична служба – це один із центральних підрозділів, який відповідає за 
підготовку та обґрунтування основних стратегічних рішень та відслідковує загальну 
картину бізнесу господарського суб'єкта (підприємства, фірми, організації). 

Основною метою аналітичної служби є розробка концепцій, планів, програм розвитку 
підприємства на основі аналізу та оцінки результатів його минулої і поточної діяльності. 

Організація економічного аналізу – це система заходів із забезпечення ефективності, 
організованості, планомірності, обдуманого упорядкування дослідження об’єкта, а також 
дотримання внутрішньої дисципліни [4]. 

У відповідності зі змістом економічного аналізу організацію аналітичної роботи 
можна звести до таких основних положень: 

– розробка програми повного, комплексного, системного аналізу діяльності 
підприємства або плану тематичного аналізу окремих сторін з визначенням об'єктів, мети, 
складу, послідовності вивчення всіх питань аналізу і термінів виконання; 

– формування групи спеціалістів, які здійснюють економічний аналіз з визначенням 
конкретних виконавців на рівні окремих підрозділів і в цілому по підприємству; 

– використання всіх джерел інформації (бухгалтерська, оперативна і статистична 
інформація), позаоблікова інформація, дані планування тощо, а також перевірка і контроль 
достовірності інформації; 

– широке використання в аналітичній роботі сучасних технічних і програмних 
засобів; 

– вирішення в процесі аналітичної роботи основних завдань економічного аналізу 
(оцінка ступеня виконання плану і завдань; виявлення і реалізація резервів виробництва, 
недоліків в роботі підприємства і окремих підрозділів, зіставлення досягнутих результатів з 
витратами; узагальнення результатів аналізу; розробка заходів для усунення недоліків); 

– складання аналітичної записки за результатами аналітичної роботи та передача її 
керівництву для розробки і прийняття управлінських рішень Об'єктом постійного аналізу є 
укрупнена концепція бізнесу, виробнича, інвестиційна, збутова та соціальна програми 
підприємства [5]. 

Отже, економічний аналіз відіграє важливу роль у підвищенні економічної 
ефективності діяльності організацій, в зміцненні їх фінансового стану. Він являє собою 
економічну науку, що вивчає економіку організацій, їх діяльність з точки зору оцінки їх 
роботи з виконання бізнес-планів, оцінки їх майново-фінансового стану та з метою 
виявлення невикористаних резервів підвищення ефективності діяльності організацій. 

Таким чином, кожен аналітик повинен знати, що у виявленні резервів у роботі 
підприємства межі не існує. І там, де ще вчора здавалося, що всі можливості для 
поліпшення господарсько-фінансової діяльності підприємства вичерпані, сьогодні 
викриваються все нові і нові резерви. 
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АННОТАЦИЯ 

 
ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА НА ПРЕДПРИЯТИИ 

 Эффективность работы аналитической службы или отдельного аналитика зависит от ее 
организации. Под организацией экономического анализа понимают систему по обеспечению эффективности, 
организованности, планомерности, обдуманного составления исследования объекта, а также соблюдение 
внутренней дисциплины. 

Аналитическая работа на предприятии является важным элементом корпоративно-планового 
процесса. 

Каждый менеджер, руководитель, независимо от своих функциональных интересов, должен быть 
знаком со смыслом составления, исполнения и контроля планов, по крайней мере, настолько, насколько это 
касается его деятельности. 

Организация аналитической работы предполагает разработку общих принципов и порядка проведения 
анализа, планирования работы отдельных ее элементов и этапов; материальное, методическое и научное 
обеспечение; общее руководство, прием выполненных аналитических работ, их оформление и контроль за 
внедрением в производство разработанных мероприятий с целью улучшения деятельности предприятия. 
Это система рациональных, скоординированных действий в процессе изучения объекта наблюдения в 
соответствии с определенными задачами. 

Для рационального проведения аналитического исследования следует соблюдать ряд условий научно-
методического, организационного, ресурсного, кадрового, информационного обеспечения и тому подобное. 

Результаты экономического анализа используют для прогнозирования и перспективного планирования 
экономических процессов, а также для разработки программ и рекомендаций дальнейшего эффективного 
развития, прибыльной деятельности и тому подобное. 

Ключевые слова: экономический анализ, организация, аналитическая служба. 
 

SUMMARY 
 

THE ORGANIZATION OF ECONOMIC ANALYSIS AT THE ENTERPRISE 
 The effectiveness of analytical service work or an individual analytics depends on its organization. Under 

the organization of economic analysis the system of measures to ensure efficiency, the state of being organized, 
conformity to plan, mature streamlining of the object study, as well as adherence of self-discipline is understood. 

Analytical work at the enterprise is an important element of the corporate planned process. 
Each manager, senior manager, administrator, regardless of his functional interests, must be acquainted 

with the mechanics and meaning of provision, executing and controlling of plans, at least so far as, it relates to his 
activities. 

The organization of analytical work presupposes the development of general principles and order of the 
analysis, planning of the work of its individual elements and stages; material, methodological and scientific support; 
general management, acceptance of the performed analytical work, their registration and control over the 
implementation into production of the developed measures in order to improve the company activities. It is a system of 
rational, coordinated actions in the investigating process of the object under observation due to the specified tasks. A 
number of conditions should be observed for rational conduct of analytical treatment, concerning scientific and 
methodological, organizational, resource, personnel, information provision, etc. 

The results of economic analysis are used for prediction and prospective planning of economic processes, as 
well as for programs developing and recommendations for further effective development, profitable activities, etc. 

Key words: economic analysis, organization, analytical service. 
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УДК 338.512.161.2 (045) 
 

АНАЛІЗ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВА НА ВИРОБНИЦТВО ПРОДУКЦІЇ 
 

МАКСИМЕНКО Д. В., ПЕРЕВУЗНИК Т.М. 
Мукачівський державний університет 

 

Найважливіший показник економічної діяльності будь-якого підприємства – прибуток, який 
залежить, в основному, від ціни продукції і витрат на її виробництво. На сьогоднішній день кожне 
підприємство намагається не тільки вижити на ринку, але й бути процвітаючим і отримувати високі 
прибутки. Найкращий спосіб збільшити прибутки - це знизити витрати на виробництво продукції (робіт, 
послуг). Собівартість продукції є одним з найважливіших показників діяльності підприємства. В сучасних 
економічних умовах дозволити собі певною мірою ігнорувати облік, аналіз, планування та контроль витрат 
виробництва може лише підприємство-монополіст, доходи якого значно перевищують затрати, і для якого 
не має значення питання розробки цінової політики. Мета управління витратами і калькулювання 
собівартості продукції, робіт полягає в своєчасному, повному і достовірному визначенні фактичних витрат, 
пов’язаних з виробництвом і збутом продукції, виконання робіт, визначенні фактичної собівартості окремих 
видів і всієї продукції, робіт, контролі за використанням ресурсів і грошових коштів. Виявлення можливих 
відхилень від встановлених норм, причин, винуватців цих відхилень повинно задовольнити потреби 
оперативного управління виробництвом. 

Ключові слова: витрати, собівартість,прибуток, калькуляція, елементи витрат. 
 

Постановка проблеми. У процесі формування ринкової економіки України та 
впровадження ринкових засад господарювання аналіз витрат набуває стратегічного 
значення, адже саме шляхом їх детального аналізу і належної організації обліку можна 
забезпечити високий рівень економічного рівня підприємства, а також, через зіставлення з 
доходами, достовірно оцінити результати діяльності підприємства з подальшим виявленням 
внутрішніх резервів їх поліпшення. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню проблем аналізу витрат 
підприємства присвячені праці провідних вітчизняних та зарубіжних економістів, таких як 
Ф.Ф. Бутинець, Н. О. Гура, Г. М. Давидов, М. А. Болюх, А. Г Загородній, Л. О. Кадуріна, М. 
А. Нашкерська, М. С. Пушкар,В. В. Сопко,Ю.С. Цал-Цалко та інші. 

Постановка завдання. Метою даної статті є розгляд питання аналізу витрат на 
виробництво продукції. 

Виклад основного матеріалу. Для здійснення своєї діяльності кожне підприємство 
використовує трудові, матеріальні та фінансові ресурси. 

Витрати – це вартість ресурсів, що використовуються в подальшому для отримання 
прибутку, чи досягнення інших цілей підприємства. До витрат належать вартість 
матеріальних і трудових ресурсів, необхідних для виробництва тієї, чи іншої продукції чи 
послуг. Матеріальні витрати, в свою чергу, можна поділити на матеріали і обладнання. 
Характер цих витрат різний, але всі вони підпорядковані одній меті – отримання прибутку 
[6]. 

За економічною сутністю витрати на виробництво продукції підприємства являють 
собою сукупність затрат живої та уречевленої праці на здійснення поточної виробничої 
діяльності підприємства; а за натурально-речовим складом - спожиту частину матеріальних, 
трудових та фінансових ресурсів. 

Собівартість промислової продукції (робіт, послуг) - це виражені в грошовій формі 
поточні витрати підприємства на її виробництво і збут. Витрати виробництва - це витрати 
на придбання основних чинників виробництва: робочої сили, засобів виробництва та інших 
для виготовлення продукції протягом певного періоду. 
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За місцем виникнення витрати на виробництво групуються за цехами, дільницями, 
службами та іншими адміністративно відокремленими структурними підрозділами 
виробництв [3]. 

Залежно від характеру та призначення виконуваних процесів виробництво поділяється 
на: основне, допоміжне і непромислове господарство. 

До основного виробництва належать, цехи, дільниці, що беруть безпосередньо участь 
у виготовленні продукції. 

За видами витрати класифікуються за економічними елементами та за статтями 
калькуляції. Під елементами витрат розуміють економічно однорідні види витрат. 

Витрати за статтями калькуляції - це витрати на окремі види виробів, а також витрати 
на основне і допоміжне виробництво. Розрізняють також витрати прямі й непрямі. Прямі 
витрати пов'язані з виробництвом певних видів продукції (сировина, матеріали, зарплата 
виробничих робітників тощо). їх прямо відносять на той чи інший об'єкт калькуляції. 
Непрямі витрати пов'язані з виробництвом кількох видів продукції, їх розподіляють за 
об'єктами калькуляції пропорційно до відповідної бази (основної і додаткової зарплати 
робітників або всіх прямих витрат, виробничої площі тощо). 

Аналіз витрат на виробництво продукції припускає вивчення витрат на виробництво 
всієї товарної продукції в розрізі економічних елементів. Елементи витрат – це однорідні за 
економічним змістом витрати [4]. 

Аналіз витрат за економічними елементами припускає: 
• вивчення складу елементів витрат, питомої ваги кожного елемента витрат; 
• виявлення динаміки й напрямку зміни окремих елементів витрат; 
• оцінку виконання плану за сумою загальних витрат; 
• виявити причини економії або перевитрати за кожною статтею витрат 
• установити резерви зниження собівартості [1]. 
Мета аналізу витрат діяльності підприємства полягає у всебічній оцінці рівня, 

динаміки та структури витрат, у обґрунтуванні управлінських рішень щодо подальшої 
оптимізації витрат. Для досягнення цієї мети здійснюється аналіз на основі принципів 
системного та комплексного і підходів. 

В основі системного підходу лежить дослідження об'єктів як системи, виявлення типів 
зв'язків, зведення елементів в єдину аналітичну систему. 

Системний підхід до аналізу витрат передбачає: 
• виявлення місця і ролі показників витрат в оцінці досягну-тої ефективності 

виробництва; 
• розробку схеми аналізу на основі класифікації факторів і резервів раціоналізації 

витрат; 
• вимірювання факторів і резервів оптимізації витрат; 
Комплексний підхід означає вивчення об'єктів як системи з точки зору формування 

інформації для прийняття управлінських рішень. Комплексний підхід виступає як принцип 
системного підходу. Він означає узгодження і одночасне дослідження у взаємозв'язку 
різних аспектів господарської діяльності на основі вивчення системи показників з метою 
отримання кінцевих результатів, визначення і вимірювання факторів, що їх зумовлюють, 
виявлення резервів підвищення ефективності виробництва, отримання інформації для 
обґрунтування управлінських рішень [5]. 

Аналіз витрат проводиться в наступній послідовності: 
• на першому етапі дається загальна оцінка виконання кошторису витрат в розрізі 

економічних елементів;  
• на другому – оцінка прямих витрат та їх відхилень від плану; 
• на третьому – аналіз виконання бюджету (кошторису) накладних витрат;  



Науковий вісник Мукачівського державного університету 
Економічні науки 

 

Журнал наукових праць №23(18)’2017 

 

206 

• на четвертому – аналіз собівартості (калькуляції) окремих виробів; 
• на п'ятому етапі необхідно дати оцінку впливу зміни витрат на кінцеві виробничо-

фінансові результати діяльності підприємства. 
Аналіз витрат звітного періоду починають з оцінки їх загального рівня та рівня їх 

окремих складових, з визначення відхилення звітних показників від показників попередніх 
періодів або прогнозних (чи планових) значень. Оцінюється їх динаміка, тенденція до зміни 
цих витрат. Такий аналіз дозволяє своєчасно реагувати на відхилення від запланованих 
економічних параметрів господарської діяльності, розробляти відповідні заходи з 
недопущення зайвих витрат і втрат [7]. 

Аналіз структури витрат звітного періоду тісно пов’язаний з аналізом їх динаміки. У 
процесі такого аналізу визначають відхилення часток окремих складових витрат від 
аналогічних даних минулих періодів та прогнозу (або плану), розраховують вплив цих 
відхилень на зміну підсумкового показника. 

У процесі аналізу виділяють складові витрат, що становлять найбільшу частку в 
сумарних витратах звичайної діяльності, й складові за якими відбулися найбільші зміни. 

Таблиця 1 

Аналіз витрат підприємства ПАТ «Мукачівська трикотажна фабрика «Мрія» 

Статті витрат 
Попередній   рік Звітній рік Відхиленя 

Тис.грн 
% до 

підсумку 
Тис.грн 

% до 
підсумку 

Абсолютне, 
тис.грн 

Відносне, 
% 

За 
структурою 

Витрати 
операційної 
діяльності 

19924,19 +98,32 20424,47 97,93 +500,28 + 2,51 -0,429 

В тому числі: 
-собівартість 
реалізованої 
продукції 16348,2 +80,68 17272,2 82,81 +924 +5,65 +2,13 

адміністративні 
витрати 

489,5 +2,41 635,8 3,05 +146,3 +29,89 +0,64 

витрати на збут 378,4 +1,87 456,5 2,19 +78,1 +20,64 +0,32 

інші операційні 
витрати 

2708,03 +13,36 2059,97 9,88 -648,06 -23,93 -3,48 

Фінансові 
витрати 

331,32 +1,64 377,08 1,81 +45,76 +13,81 +0,17 

Втрати від 
участі в 
капіталі 

- - 40,92 0,20 +40,92 - +0,2 

Інші витрати 8,03 +0,04 13,75 0,06 +5,72 +71,23 +0,02 

Разом витрат 
звітного 
періоду 20263,48 100 20856,22 100 +1092,96 +2,92 - 

 
Аналіз рівня і динаміки показників, наведених у таблиці засвідчує, що у звітному 

періоді загальна сума витрат звичайної діяльності та майже всіх їх складових має тенденцію 
до зростання, що може бути пов’язано із розширенням масштабів діяльності. Поглибленого 
вивчення потребують причини зростання адміністративних витрат (на 146,3 тис. грн.) та 
витрат на збут (на 78,1 тис. грн.). Темпи їх приросту значно випереджують темпи проросту 
як витрат звичайної діяльності так і витрат операційної діяльності. 

Збільшення фінансових витрат на 45,76 тис. грн. (13,81%) свідчить про зростанням 
витрат, пов’язаних із залученням позикового капіталу. 
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Найбільшу частку в структурі витрат аналізованого підприємства як у звітному, так і 
попередньому періодах становили витрати операційної діяльності (97,93 та 98,32% 
відповідно). 

Витрати операційної діяльності є основним видом витрат підприємства, пов’язаних з 
виробництвом і реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг), у складі яких виділяють: 

- собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг); 
- адміністративні витрати; 
- витрати на збут; 
- інші операційні витрати [4]. 
При аналізі виконання кошторису витрат операційної діяльності необхідно дати 

оцінку дотримання обсягу витрат за економічними елементами та структурних змін в складі 
загального кошторису. При факторному аналізі відхилень за кошторисом слід виходити із 
адитивної моделі його функціонального зв'язку: 

(1) 
де КВ - сума кошторисних витрат операційної діяльності підприємства; МВ - 

матеріальні витрати; ВОП - витрати на оплату праці; СВ – витрати на соціальне 
страхування; АМ - амортизаційні відрахування; ІВ - інші витрати. 

Синтетичним показником оптимізації витрат операційної діяльності є зміна 
граничного рівня витрат, який визначається відношенням витрат до доходу операційної 
діяльності. Загальне відхилення граничного рівня витрат (∆ГЗ) проти базового буде 
визначатися: 

                                                    (2) 

де 3° і 3 - базовий і звітний рівні витрат операційної діяльності; Д° і Д  - базовий і 
звітний рівні доходу операційної діяльності. 

На зміну граничного рівня витрат впливають фактори: 
• зміна структури продукції (робіт, послуг); 
• зміна собівартості окремих виробів; 
• зміна цін на продукцію. 
Для досягнення конкурентоспроможності підприємство має постійно працювати над 

скороченням собівартості своєї продукції. В Україні собівартість формується за 
виробничим принципом і включає витрати безпосередньо пов’язані з виробництвом 
продукції. Витрати на управління, збут інші витрати операційної діяльності до собівартості 
не включаються. 

Об'єктами аналізу собівартості виступають наступні показники: 
• виробнича собівартість товарної продукції за статтями калькуляції та за елементами 

витрат; 
• витрати на одну гривню товарної продукції; 
• собівартість окремих виробів; 
• прямі статті витрат; 
• непрямі статті витрат. 
Основна мета аналізу собівартості продукції — знаходження шляхів і джерел 

зниження собівартості та збільшення прибутку [2]. 
Для того щоб зробити висновки про можливі резерви зниження собівартості 

продукції, необхідно ці витрати вивчити з точки зору їх функціональної ролі у 
виробничому процесі. З цією метою проводиться групування затрат за призначенням, тобто 
за статтями калькуляції. Кількість і найменування калькуляційних статей залежить від 
галузей промисловості і визначається підприємствами самостійно. 

З метою порівняння статей калькуляції собівартість фактично випущеної продукції 
перераховується на планові дані (планові норми і ціни). Потім фактичні витрати за 



Науковий вісник Мукачівського державного університету 
Економічні науки 

 

Журнал наукових праць №23(18)’2017 

 

208 

статтями калькуляції порівнюються з перерахованими плановими витратами і визначається 
економія чи перевитрати за період, що аналізується [5]. 

Основним напрямом діяльності кожної організації є отримання максимального 
прибутку. Розмір витрат виробництва є однією з умов успіху на ринку, оскільки чим менші 
витрати виробництва, тим більший прибуток отримує підприємство з урахуванням рівня 
ринкових цін. Сучасна економічна ситуація не сприяє оптимальному використанню 
виробничих ресурсів. У результаті зростає їх споживання, що негативно відбивається 
на рентабельності виробництва, конкурентоспроможності продукції, нестачі власних 
коштів, загостренні проблем покриття витрат. У зв’язку з цим дослідження шляхів 
зниження витрат виробництва на вітчизняних підприємствах набуває особливого значення. 

Зниження собівартості продукції дозволяє підприємству безболісно знижувати ціну 
на свою продукцію до рівня цін підприємств-конкурентів або навіть нижче. Узагальнені 
шляхи зниження витрат на виробництво продукції, а саме:  

•підвищення технічного рівня виробництва 
•удосконалення організації виробництва й праці 
•зміна номенклатури, асортименту продукції 
• поліпшення використання природних ресурсів 
• розширення спеціалізації та кооперування [3]. 
Підвищення технічного рівня виробництва є одним з основних шляхів зниження 

витрат, який включає в себе впровадження нової прогресивної технології, підвищення рівня 
механізації й автоматизації виробничих процесів. При вивченні технічного рівня 
аналізується вплив на собівартість науково-технічних досягнень і передового досвіду. 
За кожним заходом розраховується економічний ефект, що виражається у зниженні витрат 
на виробництво. 

Основною умовою зниження витрат сировини й матеріалів на виробництво одиниці 
продукції є поліпшення конструкцій виробів і удосконалення технології виробництва, 
використання прогресивних видів матеріалів, упровадження технічно обґрунтованих норм 
витрат матеріальних цінностей [5]. 

Зниження собівартості може відбутися при створенні автоматизованих систем 
керування, удосконаленні існуючої техніки та технології. Зменшуються витрати 
й у результаті комплексного використання сировини, застосування економічних замінників, 
повного використання відходів у виробництві. Великий резерв приховує в собі 
й поліпшення продукції, зниження її матеріалоємності й трудомісткості, зменшення 
габаритних розмірів та ін. При використанні цих заходів з’являються одноразові або 
поточні витрати на нове обладнання, нову технологію. Тому необхідно спочатку 
розрахувати, чи дійсно ці заходи будуть вигідними та допоможуть знизити витрати. 

Удосконалення організації виробництва й праці також є важливим шляхом зниження 
витрат. Зниження собівартості може відбутися у результаті зміни в організації виробництва, 
формах і методах праці при розвитку спеціалізації виробництва, удосконаленні керування 
виробництвом і зменшення витрат на нього, поліпшення застосовування основних фондів, 
поліпшення матеріально-технічного постачання, скорочення транспортних витрат, інших 
факторів, що підвищують рівень організації виробництва. 

Значне зменшення витрат живої праці може відбутися при збільшенні норм і зон 
обслуговування, скороченні втрат робочого часу, зниженні кількості робітників, 
що не виконують норм виробітку [3]. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. На сьогоднішній день кожне 
підприємство намагається не тільки вижити на ринку, але й бути процвітаючим і 
отримувати високі прибутки. Вони визначають, який прибуток, дохід зможуть отримати. 
Прибуток підприємства, фірми залежить від двох показників: ціни продукції і витрат на її 
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виробництво. Найкращий спосіб збільшити прибутки – це знизити витрати на виробництво 
продукції (робіт, послуг). Підвищення технічного рівня виробництва є одним з основних 
шляхів зниження витрат, який включає в себе впровадження нової прогресивної технології, 
підвищення рівня механізації й автоматизації виробничих процесів. При вивченні 
технічного рівня аналізується вплив на собівартість науково-технічних досягнень і 
передового досвіду. За кожним заходом розраховується економічний ефект, 
що виражається у зниженні витрат на виробництво. 

Зниження поточних витрат відбувається у результаті вдосконалення обслуговування 
основного виробництва (наприклад, розвитку потокового виробництва, підвищення 
коефіцієнта змінності, упорядкування підсобно-технологічних робіт, поліпшення 
інструментального господарства, удосконалення та покращення організації контролю 
за якістю робіт та продукції). 
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АННОТАЦИЯ 
 

Важнейший показатель экономической деятельности любого предприятия − прибыль, зависит, в 
основном, от цены продукции и затрат на ее производство. На сегодняшний день каждое предприятие 
старается не только выжить на рынке, но и быть процветающим и получать высокие прибыли. Лучший 
способ увеличить доходы − это снизить затраты на производство продукции (работ, услуг). 
Себестоимость продукции является одним из важнейших показателей деятельности предприятия. В 
современных экономических условиях позволить себе в определенной степени игнорировать учет, анализ, 
планирование и контроль издержек производства может только предприятие-монополист, доходы 
которого значительно превышают затраты, и для которого не имеет значения вопрос разработки ценовой 
политики. Цель управления затратами и калькулирования себестоимости продукции, работ заключается в 
своевременном, полном и достоверном определении фактических затрат, связанных с производством и 
сбытом продукции, выполнения работ, определении фактической себестоимости отдельных видов и всей 
продукции, работ, контроле за использованием ресурсов и денежных средств. Выявления возможных 
отклонений от установленных норм, причин, виновников этих отклонений должно удовлетворить 
потребности оперативного управления производством. 

Ключевые слова: затраты, себестоимость, прибыль, калькуляция, элементы затрат. 
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УДК 65.015.3:330.526.5 
 

ЕВОЛЮЦІЯ СТРАТЕГІЙ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА: ТЕОРЕТИКО-
ЕКОНОМІЧНИЙ ОГЛЯД 

 
ПУГАЧЕВСЬКА К. Й., СКУБА О.О. 

Мукачівський державний університет 
 

В сучасних умовах господарювання виникає необхідність у посиленні стратегічного напряму 
діяльності підприємства. Стратегія розвитку посідає важливе місце в стратегічній діяльності 
підприємства та забезпечує його стратегічну конкурентоспроможність. В умовах загострення кризових 
явищ, посилення невизначеності зовнішнього середовища, зростання конкуренції, зниження стійкості і 
ефективності функціонування підприємств, застосування стратегічного планування є необхідною складовою 
для утримання існуючих позицій, а також виходу підприємства на нові ринки. Вирішення завдань щодо 
активізації стратегічного планування на підприємстві в умовах турбулентних умов ведення бізнесу, 
формування конкурентних переваг обумовлює актуальність дослідження. Метою дослідження є 
обґрунтування сутності стратегій розвитку підприємства в умовах посилення конкурентної боротьби.  У 
статті досліджено генезу теорій стратегії підприємства та здійснено обґрунтування його сутнісно-
змістовного простору,  охарактеризовано вихідні положення побудови теорії стратегії підприємства. 
Доведено, що погляди науковців на поняття стратегії розвитку трансформувались у міру ускладнення 
господарських зв’язків між підприємствами. За результатами дослідження еволюції стратегії розвитку та 
проведення змістовних і часових аналогій з розвитком науки управління здійснено цілісне науково-теоретичне 
узагальнення існуючих у науці здобутків. Визначено передумови формування ефективної стратегій 
підприємств в Україні в умовах загострення конкурентної боротьби та трансформаційних секторальних змін 
на внутрішньому ринку. Практична значущість отриманих результатів полягає у можливості застосування 
підприємствами окремих теоретичних підходів до аналізу стратегій розвитку в умовах суспільно-економічних 
трансформацій, змін кон'юнктури ринку, що дозволить суб’єктам господарської діяльності розширити ринкову 
частку, забезпечити емерджентний ефект та адаптованість до негативного впливу факторів зовнішнього 
середовища. 

Ключові слова: стратегія розвитку, конкуренція, конкурентна стратегія конкурентоспроможність, 
управління конкурентоспроможністю. 

 
Постановка проблеми. Кожне підприємство на етапі активного розвитку та 

стабільної ділової активності починає розширювати горизонт господарських зв’язків і має 
ціль збільшення власної присутності на існуючих ринках. Тому для збільшення обсягу 
продажу продукції та більш ефективного використання виробничих потужностей 
підприємствам потрібно закріплювати позиції на освоєних ринках, а також шукати нові 
потенційні ринки збуту і за рахунок цього оптимізувати власну діяльність.  

У нинішніх умовах розвитку підприємницької активності в Україні ринкове 
середовище характеризується все вищим рівнем ділової активності. Однак запорукою 
успішної конкуренції є ефективна організація фінансування та розвитку через призму 
стратегічного планування. З урахуванням вище зазначеного, проблематика формування 
ефективної стратегії розвитку підприємства є досить актуальною, зокрема в умовах 
загострення конкуренції на вітчизняних ринках. 

Успішна підприємницька діяльність на ринку – це, насамперед, вірно обрана 
стратегія, вірно поставлена місія, цілі та задачі компанії. Саме це дозволить підприємству 
ефективно функціонувати на ринку, що в майбутньому призведе до зайняття лідируючого 
положення та дасть можливість отримати додатковий прибуток. У зв’язку з цим перед 
керівництвом підприємства, постає питання про необхідність розробки комплексної 
стратегії розвитку, яка б забезпечила позитивний результат діяльності на вітчизняному 
ринку. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Теоретичним і методологічним аспектам 
стратегії підприємства в західних країнах було присвячено чимало наукових досліджень та 
публікацій. Величезний внесок у становлення та розвиток цього розділу науки 
стратегічного управління здійснили Акофф Р., Ансофф І., Гамел Г., Гофер К., Друкер П., 
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Ендрюс К., Куінн Дж., Мінцберг Г., Омає К., Портер М., Прахалад К., Румельт Р., 
Стрікленд А., Томпсон А., Хенддерсон Дж., Чандлер Е., Шендел Д. та ін. Так, І. Ансофф 
розробив матрицю для вибору стратегії розвитку підприємств, дослідив методи 
впровадження організаційних змін. Р. Гріффін проаналізував стратегії проникнення на 
зовнішні ринки.  Знаковими для розробки теорії стратегії підприємства були і залишаються 
прикладні розробки таких фірм-лідерів консалтингового бізнесу, як Бостонська 
консультаційна група, МакКінсі, Артур Д. Літлл та ін. 

Дослідженнями проблем стратегічного управління підприємством займаються 
українські вчені Білошапка В.А., Герасимчук В.Г., Дмитренко Г.А., Довгань Л.Є., Доленко 
Л.Х., Кіндрацька Г.І., Нємцов В.Д., Оборська С.В., Пономаренко В.С., Шершньова З.Є. та 
ін. У той же час аналіз публікацій і праць з питань стратегічного управління показує на 
недостатнє вивчення питань, пов’язаних з механізмом розробки і ефективності 
впровадження стратегій підприємств. За таких умов виникає об’єктивна необхідність у 
розробці ефективних управлінських методик для реалізації стратегій підприємств на ринку 
в умовах посилення конкурентної боротьби, що  визначає актуальність теми дослідження. 

Постановка задачі. Мета статті полягає у дослідження еволюції стратегій розвитку 
підприємства в умовах посилення конкурентної боротьби. 

Виклад основного матеріалу. У середині ХХ сторіччя стратегія підприємства як 
наукова галузь та спеціальність існувала у світовій практиці в ембріональному стані. І хоча 
роком народження стратегії підприємства можна вважати 1911 рік,  проте протягом 
наступних майже сорока років стратегія зводилась лише до формулювання загальних 
правил в життєдіяльності суб'єкта бізнесу. Багато публікацій, що з’явились у зарубіжній 
пресі до 1950 року, були написані керівниками фірм та компаній або їх радниками, де вони 
охарактеризували власний кар’єрний шлях та визначали окремі принципи успіху.  

Передумови для нових методологічних орієнтацій виникли в п’ятдесяті роки. Саме в 
цей період великі фірми, перш за все американські, зіткнулись із серйозною потребою мати 
достатні потужності для того, щоб протистояти експансії. Запропоноване фахівцями 
рішення зводилось до необхідності здійснення довгострокового прогнозування, яке 
матеріалізувалось у п’ятирічному плані. Базовим елементом прогнозів була перспективна 
оцінка обсягів продажу на основі екстраполяційного методу. Ця оцінка мала б достатнє 
практичне підтвердження за умов стабільності розвитку підприємства, конкуренції, 
виробів, технологій і т. п. [1, с.19]. 

Але умови господарювання змінювались, темпи зростання уповільнились, 
загострилась конкуренція, посилились диверсифікаційні процеси. І саме тоді, в період 60-х і 
на початку 70-х років, як відповідь на зміни у бізнес-середовищі з’явились та активно 
розвивались концепція і методи стратегічного планування і управління, серед економістів 
та управлінців виник науковий інтерес до поняття, змісту стратегій, процесів, здійснення 
яких вони обумовлюють. Саме в той час з’явилась піонерна праця А. Д. Чандлера 
«Стратегія і структура» [2, c.121], яка знаходилась у витоках даного напрямку наукової 
думки та практичної діяльності.  

Гарвардська бізнес-школа відреагувала на ідеї А. Чандлера працями своїх професорів 
(К. Ендрюса, Ж. Бовера, К. Р. Крістенсена та інших). У цих працях здебільшого 
представлялись і аналізувались чисельні практичні приклади. Але саме в Гарварді була 
розроблена одна з перших моделей стратегічного аналізу, авторами якої є професори 
Е. П. Лернед, К. Р. Крістенсен, К. Ендрюс та В. О. Гут. Початково ця модель мала назву 
LCAG, що є абревіатурою прізвищ її авторів, хоча зараз вона є більш відомою під 
акрономічною назвою SWOT. 

Найвидатнішим результатом праці групи професорів Гарвардської бізнес-школи цього 
періоду треба визнати книгу «Концепція корпоративної стратегії» К. Ендрюса [3]. Але на 
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шість років раніше з’явилась книга І. Ансоффа  «Корпоративна стратегія» [4], яка багатьма 
авторами оцінюється як перша наукова праця зі стратегії. Розуміючи труднощі, які виникли 
перед підприємствами під час розробки ними стратегії за умов соціально-економічного 
оточення, що існувало в США в 60-ті роки, І. Ансофф представив низку теоретичних 
узагальнень і рекомендацій для покращання управління розвитком підприємства.  

Загалом початковий етап у формуванні теорії стратегії підприємств відзначений тим, 
що, по-перше, майже всі дослідження цього часу мали позитивний характер, і по-друге, саме 
тоді з’явились і почали інтенсивно розвиватись теорії інституціоналізму. Хоча існувало 
декілька підходів до розгляду стратегії підприємств, всі вони описували поняття стратегії 
здебільшого з огляду на внутрішній потенціал первинної економічної ланки. 

Дослідники вважають [5], що саме в 60-ті роки в даній галузі науки і практики почали 
формуватися дві школи: школа стратегії підприємства та школа його загальної політики. За 
своєю сутністю та вихідними теоретичними позиціями ці дві течії можна назвати відповідно 
школою стратегії за змістом та школою стратегії як процесу. 

Спосіб мислення та світорозуміння, які обумовили перші спроби теоретичного 
узагальнення досвіду, формулювання стратегії підприємства, породили низку 
дослідницьких проблем. Але цим раннім дослідженням теорії стратегії була властива 
емпіричність, індуктивність та агностичність, вони спирались на застосування широкого 
кола загальних принципів непротиріччя та відповідності конкретним специфічним 
ситуаціям. 

Однак емпірична основа, яка сформувалась у 60-ті роки, спонукала теоретичні 
дослідження в 70-х та 80-х роках. Саме на початку 70-х років відбуваються важливі зміни в 
емпіричних дослідженнях, які показали перехід від індуктивності до дедуктивності у 
побудові наукових умовиводів, що дає підстави говорити про розвиток саме теоретичних 
досліджень.  

Другий етап характеризується виходом на перші ролі економічної теорії 
індустріальної організації, що стала основою аналізу проблем підприємств, особливо тих, що 
пов’язані тісно з галуззю. Досліджувались питання концентрації галузі, бар’єрів входу-
виходу, структури витрат та ціни, економії на масштабах, інвестиційних рішень, 
вертикальної інтеграції, коефіцієнтів прибутковості і складових зростання. Нова хвиля 
економістів-теоретиків, які відносно пізніше зацікавились питанням стратегії підприємств, 
складалась із прихильників теорії ігор, і вони вважали головними питання, пов’язані з 
діяльністю галузевих супротивників у конкурентному середовищі. 

Конференція «Стратегічний менеджмент як нова концепція планування та загальної 
політики», що проводилася у Пітсбурзі (США) в травні 1977 року стала визначальною для 
подальшого розвитку даної галузі, її організаційного оформлення. Після конференції 
побачили світ та стали регулярно виходити друком два професійних журнали: «Журнал 
бізнесової стратегії» (The Journal of Business Strategy), який об’єднав навколо себе 
здебільшого практиків, та «Журнал стратегічного менеджменту» (The Strategic Management 
Journal), який згуртував спеціалістів, котрі займались переважно теоретичними 
дослідженнями. 

Організаційне об’єднання стратегістів (управлінців-практиків, консультантів з 
проблем менеджменту, університетських професорів і вчених) відбулося шляхом створення 
в 1980 році Асоціації стратегічного менеджменту. Ініціативна група чисельністю близько 
50 осіб обрала почесним президентом Асоціації І. Ансоффа.  

У 80-ті роки розпочався третій етап розвитку теорій стратегій, що пройшов під 
впливом насамперед визначальних робіт М.Е. Портера   [6, c.152-156], завдяки яким 
стратегія підприємства набула чіткішої концептуальності та отримала суттєве прирощення 
аналітичного потенціалу. В ці роки наукова діяльність у галузі стратегічного менеджменту 
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почала розвиватись із неймовірною швидкістю, а ідеї стратегії підприємства отримували 
все більшого поширення та практичного впровадження. Все більшої наукової підтримки та 
широкого практичного втілення одержує загальна схема розвитку підприємства, яка 
охоплювала основні етапи його створення, становлення та зростання. За цією майже 
класичною схемою діюче підприємство в загальному випадку розвивається в такій 
послідовності: 

 на першому етапі підприємство починає вертикально інтегруватись (поступально 
або зворотно) для ефективного проникнення на суміжні ринки; 

 на другому етапі воно намагається розширити свою частку на цих ринках з метою 
рентабілізувати свої види та напрямки діяльності, які є результатом вертикальної інтеграції; 

 на третьому етапі підприємство намагається краще використати свої ринкові 
можливості через розширення гами товарів та послуг, через урізноманітнення своєї 
пропозиції; 

 на четвертому етапі, визнаючи свою неспроможність надалі зростати через 
проникнення на суміжні ринки та диференціацію продукції, підприємство звертає увагу 
на можливі напрямки своєї диверсифікації, які не пов’язані з існуючими напрямками 
діяльності. 

Ця загальна модель зростання не може не передбачати можливість існування 
різнопланових зворотних зв’язків між етапами. Актуалізована в наші дні явищами 
інтернаціоналізації та глобалізації ринків та діяльності підприємств дана модель зобов’язує 
стратегістів, учених та практиків мислити вже не категоріями, які властиві цілісному 
підприємству, а категоріями, які характеризують певне сполучення «продукт-ринок». 

Конкретизація засад діяльності підприємства на принципах виділення та організації 
управління сполученням «продукт-ринок» відбулася та вдосконалюється нині у всіх 
сучасних системах управління з відповідним цим принципам інструментарієм. Саме 
сприйняття цієї концепції пояснює в основному виникнення, зростання та успішну 
діяльність багатьох консалтингових фірм і перш за все таких всесвітньо відомих, як 
Бостонська консалтингова група, МакКінсі (McKinsey), Артур Д. Літтл, та інших. 
Консалтингові фірми пропонували різні моделі та управлінські підходи, але здебільшого всі 
вони здійснювали тим самим певні внески у розвиток школи стратегії як змісту. 

Під впливом праць М. Портера багато дослідників виконали аналітичні прикладні 
розробки з метою проаналізувати простір для маневрування підприємства, який 
визначається діями постачальників, споживачів, діючих і потенційно можливих 
конкурентів у певній галузі. Багато спеціалістів зі стратегії підприємств є прихильниками 
цього концептуального підходу, який диктує необхідність прискорення надбань через 
вертикальну інтеграцію як умови посилення ланцюга формування вартості. Ці та інші 
здобутки періоду, що розглядається, значно посилили позиції школи змісту порівняно зі 
способом мислення школи процесу. 

Реабілітація школи стратегії як процесу відбулась завдяки дослідженням, які 
виконувались під впливом зростаючого занепокоєння американських компаній, що виникло 
як реакція на успіхи японських підприємств. Наприклад, у праці Р. Паскаля та А. Атоса [7] 
робиться висновок про те, що процес управління не повинен розглядатись тільки в межах 
стратегічного менеджменту. В цій роботі поновлюється значення призабутої відмінності 
між гнучкістю як якістю загальної політики підприємства та жорсткістю як рисою його 
стратегії. Розвиваючи ці тези та проводячи порівняльний аналіз американських та 
японських підприємств, автори переглянули значення різних аспектів гнучкого управління, 
таких як стиль керівництва, знання і вміння окремих управлінців та їх вплив на 
ефективність діяльності підприємства. Але ці аспекти розглядались через призму структури 
управління і впливу на традиційні структури стратегічного менеджменту. 



Науковий вісник Мукачівського державного університету 
Економічні науки 

 

Журнал наукових праць №23(18)’2017 

 

214 

Захоплення міжнародними проблемами стратегічного управління дало змогу таким 
авторам як Ш. Бартлетт, С. Гошаль, Р. Калорі, П. Лоуренс також реалізувати процесний 
підхід у розробці та реалізації стратегії підприємств. 

У цілому третій етап становлення та розвитку теорії стратегії підприємств 
відрізняється ще й формуванням біхевіористичного напрямку досліджень. Представники 
цього напрямку фокусували увагу не на оптимізації рішень та на рівновазі підприємства, а 
на функціонуванні та виживанні організації та на поведінкових аспектах. Організаційна 
наука цього періоду висунула на перший план вивчення угод у межах організацій як 
механізму, який позначає сфери його впливу і обмежує вплив ринкового механізму. 
Зростаюча увага приділяється теорії трансакційних витрат, конкретизації та використанню 
її положень у подальшому розвитку теорії стратегії підприємства. Організаційні процеси 
вже розглядаються як авуари або ресурси, на яких базується конкурентна перевага суб’єкта 
виробничо-ринкової діяльності. 

На цей же період припадає і поява (або логічне продовження попередніх теоретичних 
досліджень) нових принципових положень і аспектів у розробці теорії стратегії. Мова йде 
передовсім про роботи Г. Гамела та К. Прахалада [8, с. 65-73, с. 112-123], в яких автори 
заявляють про необхідність переорієнтувати стратегічний аналіз, розробку та виконання 
стратегії підприємства на формування та нарощування його базових компетенцій, тобто 
перевага надається внутрішньоорієнтованому підходу. 

За умов зростаючої динаміки ринкових змін та розширення конкурентних полів 
стратегія підприємства, як вважають Г. Гамел та К. Прахалад, неспроможна та й не повинна 
намагатись точно передбачати майбутні зміни на конкретних ринках. Вона повинна являти 
собою чітку довгострокову орієнтацію, фронтально достатньо широку, щоб дозволяти 
реалізовувати різні специфічні проекти залежно від виникаючих завдань та можливостей. 
Головними виступають стратегічні наміри, які підприємство свідомо встановлює з певною 
невідповідністю відносно наявних ресурсів. Чим амбітнішими є ці наміри, тим більш 
охоплюючою повинна бути мобілізація сил, ресурсів, концентрація зусиль та особистих 
зобов’язань, що дасть потрібну інтелектуальну енергію для необхідних дій та 
стимулюватиме бажання досягти наміченої мети. 

На підставі результатів аналізу досягнень теорії стратегії підприємств за її змістом та 
структурною розвиненістю та намагаючись накреслити шляхи її подальшого розвитку, 
М. Портер вважає за необхідне розмежувати теорію стратегії на два напрямки: так звану 
горизонтальну стратегію, яка розглядає домінуючу конкурентну позицію через ринковий 
успіх за певний період, та вертикальну стратегію як певний динамічний процес, що 
приводить до створення певної конкурентної позиції [9]. І якщо у напрямку розуміння та 
узагальнення горизонтальної стратегії має місце значний прогрес, то в осмисленні, 
теоретичному та практичному опануванні динамічного розвитку підприємства, внаслідок 
якого підприємство досягає переважної ринкової позиції, тобто в опануванні вертикальної 
стратегії просування вперед, він майже відсутній. 

У зазначеній праці М. Портер значну увагу зосередив на теоретико-методологічним 
основам формування стратегій. На його думку, з урахуванням природи й сутності 
економічної конкуренції, можна визначити чотири вихідні положення побудови теорії 
стратегії підприємства, зокрема вибір підходу до побудови теоретичного підґрунтя; 
вибудова ланцюга причинності; визначення часового горизонту; доведення правильності 
теорії через емпіричні докази. 

Наприкінці ХХ на початку ХХІ ст. підвищується рівень розуміння необхідності 
дослідити традиційну парадигму економічної конкурентоспроможності й економічного 
змагання з урахуванням існуючого соціально-економічного устрою. Моделі та концепції 
конкурентоспроможної стратегії, розроблені ще в 80-ті роки, безсумнівно, залишаються 
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корисними, але вони вже виглядають дещо неповними, незадовільними або навіть 
суперечливими у багатьох сучасних стратегічних контекстах. Наприклад, дослідження умов 
досягнення конкурентоспроможності азіатських фірм протиставили їх стратегії, що 
ґрунтуються на вивченні, співпраці та злагоді, стратегіям багатьох західних фірм, які 
робили акцент на вимірі, контролі, ефективності та відповідальності.  

У зв’язку із загостренням міжнародної конкуренції, призупиненням бурхливого 
розвитку Японії, появою кризових елементів у економіці країн південно-східної Азії, 
принциповими зрушеннями в міжнародних економічних і політичних відносинах, які 
обумовлені закінченням холодної війни, пробудженням Східної Європи, наближенням 
Китаю до світових лідерів усе більше уваги вчених та практиків-стратегів приділяється 
багато- та транснаціональним корпораціям, технологічним інноваціям, корпоративним 
спільним підприємствам, постійній реструктуризації та іншим актуальним питанням 
сьогодення. 

Усі ці зміни, які мали місце в другій половині ХХ сторіччя, вносили суттєві корективи 
та обумовлювали направленість питань стратегії підприємств, що, у свою чергу, впливало 
на формування теоретичних підвалин та методології стратегії як наукової галузі. Варто 
підкреслити, що відбувався і зворотний вплив теоретичних досліджень і їх результатів на 
практику стратегічного менеджменту. Багато концептуальних підходів, методів та 
інструментів розробки та впровадження стратегії підприємств були практично визнані та з 
успіхом використовувались. Але завжди провідна роль у визначенні напрямків подальшого 
розвитку теорії стратегії підприємства залишалась за практичною діяльністю. І сьогодні 
теорія стратегії орієнтована насамперед на розробку практичних рекомендацій і має 
інтеграційний характер, оскільки намагається у своїх побудовах і висновках якомога 
повніше охопити взаємозалежності та зв’язки практичних проблем. Іншими словами, теорія 
стратегії підприємства в нинішньому стані оперує скоріш за все конструкціями, що є 
здебільшого концептуальним представленням практичних проблем, що вирішуються з 
опорою на теоретичні положення [10, c.54].  

За специфічних умов розвитку України із заявленою та здійснюваною ринковою 
орієнтацією трансформації соціально-економічної системи процеси сприйняття, 
осмислення, впровадження та підвищення культури стратегічного менеджменту в 
теоретичному аспекті, і в плані практичного застосування відбувається за трьома, не 
обов’язково строго послідовними етапами [1, c.86]: 

1. Ознайомлення з матеріалами й здобутками науковців із економічно розвинених 
країн, оцінка рівня ефективності теорії і практики стратегічного управління в цих країнах, 
накопичення власного первісного досвіду; загалом це етап представлення та оцінки 
існуючої загальної позитивної моделі стратегічного управління підприємством. Вибірково-
випадкове використання тих чи інших методів і прийомів стратегічного аналізу без 
враховування, з одного боку, особливостей та чинників їх появи на Заході, та з іншого боку 
– без зважання на наявність чи відсутність необхідних передумов для ефективного 
впровадження в Україні приносить тільки шкоду і зумовлює появу розчарувань в 
досягненнях західної менеджментської наукової та практичної діяльності; 

2. Активні теоретичні дослідження зі створення та формування умов для поширеного 
застосування адаптованої до існуючих економічних потреб позитивної моделі розробки та 
впровадження стратегії підприємства; така модель повинна мати більш якісну теоретичну 
базу в аспекті зменшення її залежності від емпіричних чи ретроспективних підходів; 

3. За результатами глибоких та всебічних науково-теоретичних досліджень економіки 
перехідного періоду в цілому і функціонуючих конкретних підприємств, процесу 
входження й участі у світогосподарських зв’язках, визнання та осмислення «правил гри» у 
глобалізованій економічній системі здійснення розробки та використання разом з 
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позитивною і нормативної моделі, що дозволило б ефективно підвищити передбачувальні та 
випереджаючі якості стратегічного управління підприємством. 

Висновки. Таким чином, проведене дослідження теорій стратегій розвитку показало, 
що погляди науковців на поняття стратегій змінювалися у міру ускладнення господарських 
зв’язків між підприємствами. Становлення теорій стратегій розвитку пройшло у своєму 
розвитку три етапи, кожен з яких характеризується притаманними лише йому 
особливостями, поглядами науковців та результатами досліджень. На особливості розвитку 
на кожному з зазначених етапів також значною мірою впливали економічні та політичні 
події у світі. 

Кожне підприємство, створене для досягнення певного успіху, із самого початку своєї 
діяльності цільовими орієнтирами обирає розвиток і зростання. Однак реальне життя 
коригує ці основні настанови, оскільки нерідко створюються умови, за яких дотримання 
високих темпів зростання є не найкращим рішенням. Об’єктивні та суб’єктивні причини 
спонукають підприємство збільшувати або зменшувати темпи зростання продажу, інших 
кількісних та якісних показників, а отже, обсягів прибутку і можливостей реінвестування їх 
у виробництво для подальшого розвитку. 
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АННОТАЦИЯ 

 
ЭВОЛЮЦИЯ СТРАТЕГИЙ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ: ТЕОРЕТИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ОБЗОР 

В современных условиях хозяйствования возникает необходимость в усилении стратегического 
направления деятельности предприятия. Стратегия развития занимает важное место в стратегической 
деятельности предприятия и обеспечивает его стратегическую конкурентоспособность. В условиях 
обострения кризисных явлений, усиления неопределенности внешней среды, роста конкуренции, снижение 
устойчивости и эффективности функционирования предприятий, применение стратегического 
планирования является необходимой составляющей для удержания существующих позиций, а также выхода 
предприятия на новые рынки. Решение задач по активизации стратегического планирования на предприятии 
в условиях турбулентных условий ведения бизнеса, формирования конкурентных преимуществ обуславливает 
актуальность исследования. Целью исследования является обоснование сущности стратегий развития 
предприятия в условиях усиления конкурентной борьбы. В статье исследованы генеза теорий стратегии 
предприятия и осуществлено обоснование его сущностно-содержательного пространства, 
охарактеризованы исходные положения построения теории стратегии предприятия. Доказано, что взгляды 
ученых на понятие стратегии развития трансформировались по мере усложнения хозяйственных связей 
между предприятиями. По результатам исследования эволюции стратегии развития и проведения 
содержательных и временных аналогий с развитием науки управления осуществлено целостное научно-
теоретическое обобщение существующих в науке достижений. Определены предпосылки формирования 
эффективности стратегий предприятий в Украине в условиях обострения конкурентной борьбы и 
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трансформационных секторальных изменений на внутреннем рынке. Практическая значимость полученных 
результатов заключается в возможности применения предприятиями отдельных теоретических подходов к 
анализу стратегий развития в условиях общественно-экономических трансформаций, изменений 
конъюнктуры рынка, что позволит субъектам хозяйственной деятельности расширить рыночную долю, 
обеспечить эмерджентный эффект и адаптированность к негативному воздействию факторов внешней 
среды. 

Ключевые слова: стратегия развития, конкуренция, конкурентная стратегия 
конкурентоспособность, управление конкурентоспособностью. 

 
ANNOTATION 

 
EVOLUTION OF ENTERPRISE DEVELOPMENT STRATEGIES: THE ORETICAL  

AND ECONOMIC OVERVIEW 
In today's economic conditions there is a need to strengthen the strategic direction of the enterprise. The 

development strategy occupies an important place in the strategic activity of the enterprise and ensures its strategic 
competitiveness. In the context of aggravation of crisis phenomena, increasing uncertainty of the environment, 
increasing competition, reducing the stability and efficiency of enterprises operations, the implementation of strategic 
planning is a necessary component for retaining existing positions, as well as the exit of the company into new 
markets. Solving the tasks of activating strategic planning at the enterprise in the conditions of turbulent business 
conditions, forming competitive advantages determines the relevance of the research. The purpose of the research is 
to substantiate the essence of the development strategies of the company in terms of increased competition. In the 
article the genesis of theories of the strategy of the enterprise is investigated and the substantiation of its essence-
content space is carried out, the starting positions of the construction of the strategy of the enterprise are described. It 
is proved that the views of scientists on the concept of development strategy were transformed as the economic ties 
between enterprises became more complicated. According to the results of the study of the evolution of the 
development strategy and the implementation of meaningful and time analogies with the development of science of 
management, an integral scientific and theoretical synthesis of the achievements in science has been made. The 
preconditions of formation of effective strategies of enterprises in Ukraine in the conditions of intensification of 
competitive struggle and transformational of sectoral changes in the domestic market are determined. The practical 
significance of the obtained results is in the possibility for enterprises to use separate theoretical approaches to the 
analysis of development strategies in the conditions of socio-economic transformations, changes in the market 
situation, allowing business entities to expand the market share, provide an emergent effect and adapt to the negative 
influence of external factors of the environment. 

Key words: development strategy, competition, competitive strategy, competitiveness, competitiveness 
management. 
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СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПРОБЛЕМИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ 
ПІДПРИЄМСТВ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ В УКРАЇНІ 

 

ХАУСТОВА К.М., ШАРКАДІ К.А. 
Мукачівський державний університет 

 
В статті досліджено сучасний стан та розвиток підприємств легкої промисловості. Визначено рівень 

інноваційної активності підприємств, напрямки інноваційної діяльності та перспективи реалізації 
інноваційної політики. Здійснено структурний аналіз джерел фінансування інноваційної діяльності. 
Окреслено основні проблеми організаційного, інвестиційного та інформаційного забезпечення інноваційного 
розвитку, запропоновано шляхи їх розв’язання.  

Ключові слова: інновації, інноваційна діяльність, інноваційна активність, легка промисловість, 
фінансування інноваційної діяльності, фактори інноваційного розвитку. 

 
Об’єкти та методи дослідження. Легка промисловість є важливої галуззю економіки 

України, що виконує вагому соціальну функцію шляхом забезпечення населення життєво 
необхідною продукцією та створенню робочих місць. При формуванні сприятливих 
ринкових умов та активізації інноваційної діяльності галузь здатна вийти на зовнішній 
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ринок з готовою продукцією та зайняти гідне місце у формуванні експортного потенціалу 
країни.  

Проблемам розвитку вітчизняної легкої промисловості присвячено багато наукових 
досліджень, серед яких у статті використано праці Гречана А.П., Касян Л.Є., Кулакова В.І., 
Нижника В.М. та інших. При цьому в них інноваційна активність підприємств визначається 
як фундаментальний фактор розвитку галузі в сучасних умовах. 

Безумовно, одним з найбільш надійних способів підвищення 
конкурентоспроможності та підприємств легкої промисловості та виходу галузі з кризового 
стану є дослідження сучасного стану інноваційної діяльності й формування ефективної 
інноваційно-технологічної політики, що зумовило мету та цілі проведеного дослідження. 

Постановка завдання. Метою написання статті є досліження сучасного стану, 
проблем та перспектив інноваційної діяльності підприємств легкої промисловості України. 

Результати та їх обговорення. У сучасних умовах конкурентоспроможність 
підприємств будь-якої галузі економіки залежить насамперед рівня інноваційної активності 
та комплексності розробки, впровадження й реалізації інноваційної продукції.  

Інноваційна діяльність є важливою складовою стратегічного розвитку оскільки 
передбачає довгострокову орієнтацію підприємства на формування конкурентних переваг 
внаслідок впровадження інновацій у всі сфери господарської діяльності [11, c. 176].  

Особливо гостро проблеми інноваційності продукції, процесів та маркетингового 
супроводу постають перед підприємствами легкої промисловості, оскільки цільовий ринок 
даної галузі є надзвичайно насичений, конкурентний та мінливий. 

Легка промисловість є потужним комплексом галузей з виробництва соціально 
вагомих товарів народного споживання, що розташовані в усіх регіонах України. Даний вид 
економічної діяльності забезпечує приблизно 72 тис. робочих місць та зосереджує 2,4% 
виробничих фондів промисловості.  

Потенціал підприємств легкої промисловості є значним і дозволяє виробляти широкий 
спектр товарів народного споживання і промислового призначення, здатних задовольнити 
попит на внутрішньому та зовнішньому ринку.  

Легка промисловість України об’єднує 23 види економічної діяльності згідно з КВЕД, 
які згруповано у три основні розділи:  

- текстильне виробництво (ткацьке виробництво, виробництво трикотажного полотна, 
килимів, канатів, мотузок, нетканих матеріалів, інших текстильних виробів, крім одягу, 
тощо);  

- виробництво одягу (виробництво одягу зі шкіри, виробництво робочого, спіднього, 
верхнього одягу та аксесуарів, виготовлення виробів із хутра, виробництво трикотажного і 
в’язаного одягу, панчішно-шкарпеткового виробів тощо);  

- виробництво шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів (виробництво взуття, 
дублення і оздоблення шкіри, вичинка і фарбування хутра, виробництво дорожніх виробів, 
сумок тощо) [9]. 

Підприємства досліджуваної галузі знаходяться в жорсткому конкурентному 
середовищі, яке в умовах глобалізації дедалі ускладнюється. Єдиним виходом, що 
допоможе вітчизняним підприємствам розвиватися в стратегічній перспективі є активізація 
інноваційної діяльності не тільки у сфері виробництва, а також у сфері менеджменту, 
маркетингу та інформаційних технологій. 

Сукупність підприємств легкої промисловості характеризується такими основними 
ознаками:  

- єдність економічного призначення продукції – виробництво товарів широкого 
вжитку для задоволення безпосередніх потреб населення; 
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- однорідність сировини та матеріалів, що використовуються для виробництва товарів 
галузі; 

- спільність матеріально-технічної бази й технологічних процесів виробництва 
продукції широкого вжитку; 

- особливий професійний склад робітничих кадрів; 
- специфічні особливості розміщення та розвитку [1]. 
У галузі легкої промисловості функціонує понад 10 тис. підприємств, із них: у 

текстильній промисловості – близько 2,5 тис., у виробництві готового одягу і хутра – 
близько 6 тис. , шкіри і шкіряного взуття – близько 1,5 тис. Практично всі підприємства 
легкої промисловості приватизовані, а ті, що знаходяться в державній власності, становлять 
менше ніж 1%. [3, с. 148]. 

На сучасному етапі розвитку діяльність більшості вітчизняних підприємств галузі на 
70-80 % ґрунтується на давальницьких схемах. Основними партнерами в операціях з 
давальницькою сировиною  є країни Європи – Німеччина, Данія, Польща, Бельгія, Італія. 
Вітчизняна швейна промисловість перетворилася на своєрідний «цех по пошиттю на 
замовлення»  для багатьох відомих світових виробників одягу. Близько 85 % виготовлених 
в Україні виробів з етикетками відомих брендів (серед яких Marks&Spencer, NewLook, 
TopShop, Next, Zara, Mexx та інші) виїжджають за кордон. 

Разом з цим, розвиток виробництва продукції легкої промисловості 
України за період 2010-2016 рр. показує динаміку спаду (Рис.1.).  

Основною метою інноваційного розвитку вітчизняних підприємств легкої 
промисловості в Україні є подолання системної кризи у галузі, що дозволить відтворити та 
підняти на новий рівень її потенціал як соціально орієнтованої, наукомісткої галузі, що 
постачає на внутрішній і зовнішній ринок конкурентоспроможну продукцію з високою 
доданою вартістю.  
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Динаміка розвитку підприємств легкої промисловості майже повторює динаміку 
розвитку промисловості України в цілому, що свідчить про значний вплив 
макроекономічних чинників на розвиток всіх галузей народного господарства. В Україні 
з 2008 до 2014 р. обсяги виробництва продукції легкої промисловості зросли на 22% в 
діючих цінах. Проте, починаючи з 2015 року зменшилися на 23 %. Аналіз основних 
підвидів економічної діяльності легкої промисловості за 2015 р. показав, що найбільший 
спад виробництва (на 15,5%) спостерігався у підгалузі з виробництва шкіри, виробів зі 
шкіри та інших матеріалів. Це пов’язано насамперед перенасиченням вітчизняного 
ринку відповідними  імпортними товарами. Натомість найменший спад виробництва у 
2015 році спостерігався у текстильній промисловості, що пов’язано насамперед з 
підвищенням внутрішнього попиту на військову форму та витратні  товари для солдат у 
зв’язку з проведенням АТО на сході країни.   

До основних факторів, що негативно впливають на розвиток підприємств легкої 
промисловості в Україні є: 

- висока собівартість вітчизняних товарів легкої промисловості унаслідок 
зростання цін на сировину та енергоносії, зростання позичкових відсотків за кредитами, 
зростання податків; 

- перенасичення внутрішнього ринку дешевими імпортними товарами переважно з 
Китаю та Турції. За даними Укрлегпрому обсяги легального імпорту товарів легкої 
промисловості значно перевищують обсяги власного виробництва; 

- поглиблення тінізації внутрішнього ринку через масове ввезення з країн ЄС в 
Україну товарів групи «секонд-хенд», що практично не оподатковується;  

– низька ефективність управління, що визначається відсутністю дієвого системного 
менеджменту, стратегічного управління, маркетингу та фінансового менеджменту; 

- низький рівень інноваційної діяльності підприємств легкої промисловості, 
застарілі технології та обладнання що знижують мобільність та адаптивну здатність до 
змінних умов ринку. 

При цьому, у зв’язку з відносно невеликими фінансовими витратами на 
впровадження інновацій в виробництво, легка промисловість є дуже привабливою для 
інноваційного розвитку [4,с.147]. 

Аналіз статистичних даних показує низький рівень інноваційної активності на 
підприємствах. Крім того, протягом 2014-2015 років відбулося скорочення майже вдвічі 
кількості підприємств галузі, що займались інноваційною діяльністю. Кількість 
підприємств, впроваджували інновації та реалізовували інноваційну продукцію складає 
близько 10% всіх підприємств. Основними видами інноваційної діяльності є придбання 
машин, обладнання та програмного забезпечення. 

У 2016 році покращилася ситуація у сфері інноваційної діяльності досліджуваної 
сфери. Зокрема, загальні обсяги інноваційної продукції легкої промисловості у 2016 
році склали  174482,5 тис. грн., що на 44% менше, ніж у 2012 році, проте на 55% вище у 
порівнянні з попереднім 2015 роком. Зростають обсяги інноваційних витрат (+86%) та 
обсяги експорту інноваційної продукції у порівнянні з попереднім періодом.  

В таблиці 1 наведено основні показники інноваційної діяльності підприємств 
досліджуваного виду промислової діяльності. 
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Таблиця 1 
Обсяги інноваційної діяльності підприємств легкої промисловості * 

Показники 2012 2013 2014 2015 2016 

Приріст  
2016/ 
2015, 

% 

2016/ 
2012, 

% 
Обсяг реалізованої 

інноваційної 
продукції, тис.грн. 

313340 152441,2 283843,2 112847 174483 55 -44 

Інноваційні 
витрати, тис. грн. 

65992,8 84645,7 94637,4 40470 75474 86 14 

Обсяги експорту 
інноваційної 

продукції, тис. грн. 
82033,2 16591,8 20423,7 1927,4 2024 5 -98 

Частка експорту 
інноваційної 

продукції в обсягах 
реалізації, % 

26,18 10,88 7,20 1,71 1,16 -32 -96 

*Сформовано авторами на основі [6] 
 

Попри зростання обсягів реалізації інноваційної продукції в галузі, часка експорту в її 
складі знижується. За період з 2012 по 2016 рік частка інноваційної продукції, що 
реалізується в інші країни зменшилася з 28,6 % до 1,2%.  Це свідчить про те, що майже вся 
інноваційна продукція галузі реалізується на внутрішньому ринку. 

Частка обсягів реалізованої інноваційної продукції у загальному обсязі реалізованої 
продукції легкої промисловості також залишається незначною – у середньому у 2012-2015 
рр. вона становила в середньому 2,4 % і лише в 2016 році зросла до 4,8 %. 

У динаміці спостерігається нерівномірність інноваційної активності підприємств 
досліджуваної сфери. Зокрема, загальна кількість підприємств галузі, що реалізують 
інноваційну продукцію від 607 у 2013 році до 304 у 2015 році, а кількість підприємств що 
здійснюють інноваційну діяльність – від 82 у 2014 році до 38 у 2015. Частково такі 
коливання можна пояснити змінністю тенденцій моди, що змушують підприємства галузі у 
визначені періоди активізувати інноваційну діяльність. 

Основні показники розвитку інноваційної діяльності суб’єктів господарювання в 
галузі наведено  в таблиці 2. 

Таблиця 2 
Показники інноваційної активності підприємств легкої промисловості* 

 

Показники 

20
12

 

20
13

 

20
14

 

20
15

 

20
16

 

відхилення 
2016/2012 2016/2015 

одиниць
приріст, 

% 
одиниць 

приріст, 
% 

Кількість підприємств, 
що реалізували 
інноваційну продукцію 

11
8 

60
7 

62
2 

304 310 192 163 -312 2,0 

Кількість підприємств, 
що здійснювали 
інноваційну діяльність 

60 51 82 38 39 -21 -35 -43 2,6 
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усього, з них: 

впроваджували 
інноваційні процеси, з 
них: 

32 30 59 24 34 2 6 -25 41,7 

маловідходні 
ресурсозберігаючі 

30 26 18 6 12 -18 -60 -6 100,0 

впроваджували 
інноваційні види 
продукції, з них: 

23 18 
10
6 

12 19 -4 -17 -87 58,3 

нові для ринку 3 4 30 2 5 2 67 -25 150,0 

Кількість  впроваджених 
технологічних процесів 

57 54 59 45 62 5 9 3 37,8 

Кількість найменувань 
інноваційної продукції , 
з них: 

12
4 

10
2 

10
6 

72 118 -6 -5 12 63,9 

нові для ринку 15 4 5 15 33 18 120 28 120,0 
*Сформовано авторами на основі [6,7,8] 
 

Рівень інноваційної активності підприємств в значній мірі залежить від обсягів та 
джерел фінансування. Протягом 2012-2016 років фінансування інноваційної діяльності 
підприємств галузі здійснювалося з різних джерел (рис.2). Найнижчі обсяги фінансування 
інноваційної діяльності в легкій промисловості спостерігалися у 2015 році. У 2016 році 
обсяги інноваційних витрат зросли на 86%, що є позитивним імпульсом для розвитку 
галузі. Проте, не зважаючи на підвищення інфляції майже на 40% не досягнули показників 
2013 та 2014 років.  

Протягом досліджуваного періоду основним джерелом фінансування інноваційної 
діяльності підприємств легкої промисловості залишаються власні кошти підприємств, 
частка яких коливається від 82% у 2012 році до 93% у 2014. 
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Рис.2. Структура джерел фінансування інноваційної діяльності підприємств 

легкої промисловості 



Науковий вісник Мукачівського державного університету 
Економічні науки 

 

Журнал наукових праць №23(18)’2017 

 

223

 
Друге за важливістю джерело фінансування – кредитні ресурси. Кредитні кошти для 

фінансування інноваційної діяльності використовувалися починаючи з 2013 року і їх частка 
становила від 6% у 2014 році до 14% у 2015. Участь держави у фінансуванні інноваційної 
діяльності на підприємствах галузі обмежена лише коштами держаного бюджету та в 
окремих випадках місцевих бюджетів і не перевищує 0,7% від загального обсягу джерел 
фінансування.  

Структура джерел фінансування інноваційної діяльності підприємств легкої 
промисловості свідчить про низьку інвестиційну привабливість галузі у з позицій 
інноваційної діяльності. Частково такий стан речей зумовлений загальною тенденцією 
щодо зниження інвестиційної привабливості інноваційного спрямування у всіх галузях 
промисловості. Проте, на нашу думку, низькі обсяги інвестиційних вкладень інноваційного 
спрямування зумовлені також такими факторами: 

- орієнтація більшості підприємств на роботу з давальницькою сировиною ( за даними 
Укрлегпрому таких підприємств на сьогодні близько 80%) спотворює реальні статистичні 
показники інноваційної діяльності, оскільки виробництво здійснюється за технологіями 
іноземних замовників, які є їх власністю; 

- низький рівень державної підтримки інноваційної та інвестиційної діяльності 
вітчизняних підприємств; 

- недостатній рівень наукового та технологічного забезпечення вітчизняних 
виробників. 

Вітчизняні науковці, зокрема Кулаков В.І. [5, с. 289] серед причин низької активності 
підприємств легкої промисловості виділяють такі: гігантоманія, що втілюється у надмірно 
великих розмірах промислових підприємств, з економічно невиправданими масштабами 
виробничої концентрації; низька ефективність управління, що визначається відсутністю 
дієвих інноваційних механізмів розвитку підприємств, розробок нових моделей одягу, 
взуття, матеріалів та засобів виготовлення продуктів легкої промисловості, дієвого 
системного менеджменту, стратегічного управління, маркетингу та фінансового 
менеджменту; висока енергозалежність, матеріало- та енергоємність, викликані 
застосуванням застарілих технологій; відсутність сприятливої кон'юнктури на 
вітчизняному ринку через падіння споживчого попиту в 90-х роках минулого століття, та 
без її відновлення з початком економічного зростання в 2000-2008 рр.; посилення 
глобалізації, яка традиційно сприймається причиною зниження конкурентоспроможності 
підприємств легкої промисловості України на зарубіжних ринках, заміщення продуктів 
національних виробників імпортованими товарами; неспроможність адекватно реагувати на 
ринкову кон’юнктуру, відсутність політики управління цільовими збутовими риками, 
фінансовим забезпеченням, відсутність систем управління ризиками, інноваційного 
розвитку. 

Вирішення проблем інноваційної активності підприємств галузі вимагає взаємної 
участі та зацікавленості підприємців, держави та регіональних органів влади. 

Зокрема, на рівні держави необхідно розробити програму підтримки вітчизняних 
виробників, що здійснюють розробку і впровадження наукоємних і ресурсозберігаючих 
технологій, які відповідають світовим стандартам якості та розвитку науково-
технологічного потенціалу галузі. Підвищенню економічної ефективності також сприятиме 
збільшення державних замовлень замовлення на вітчизняну продукцію ткацького 
виробництва та пошив одягу для військовослужбовців, поліції та інших видів форми 
спецпризначення.   

На рівні регіональних органів влади доцільно стимулювати розвиток підприємств 
малого бізнесу в сфері легкої промисловості, сприяти розширенню міжнародної співпраці 
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підприємств, створювати умови для підвищення наукоємності технологій та залучення 
інвестицій. Такі заходи дозволять підвищити експортний потенціал регіону та рівень 
зайнятості, особливо серед жіночої частини населення. 

З метою підвищення конкурентоспроможності підприємств легкої промисловості в 
умовах подальшої європейської інтеграції, в умовах зниження тарифних бар’єрів, 
збільшення обсягів залучення прямих іноземних інвестицій в економіку країни, необхідним 
кроком для вітчизняних підприємств легкої промисловості є розширення кола співпраці з 
іноземними та вітчизняними партнерами з приводу залучення інноваційних технологій на 
підприємства галузі [10, с.7 ]. 

Висновки. Легка промисловість є важливою галуззю народного господарства 
України, розвиток якої позитивно впливає соціально-економічний стан країни та окремих 
регіонів внаслідок забезпечення населення якісними товарами вітчизняного виробництва та 
збільшення кількості робочих місць. За умови переходу на інноваційну модель розвитку та 
державної підтримки галузь здатна позитивно вплинути на зовнішньоторговельний баланс 
країни та вирішити вагому частину соціально-економічних проблем. На жаль, рівень 
інноваційної активності підприємств в умовах агресивного впливу зовнішніх факторів 
залишається низькою. Розв’язання сучасних проблем підприємств галузі вимагає 
активізації та поєднання зусиль на всіх рівнях управління в напрямку підвищення 
інвестиційно-інноваційної діяльності. 
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АННОТАЦИЯ 
 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ 
ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В УКРАИНЕ 

В статье исследованы современное состояние и тенденции развития предприятий легкой 
промышленности. Определены уровень инновационной активности предприятий, направления инновационной 
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деятельности и перспективы реализации инновационной политики. Проведен структурный анализ 
источников финансирования инновационной деятельности. Изложены основные проблемы организационной, 
инвестиционной и информационной поддержки инновационного развития, предложены пути их решения. 

Ключевые слова: инновации, инновационная деятельность, легкая промышленность, финансирование 
инновационной деятельности, факторы инновационного развития. 

 
SUMMARY 

 
THE MODERN STATE AND PROBLEMS OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF LIGHT INDUSTRY 

ENTERPRISES IN UKRAINE 
The current state and trends of light industry enterprises development have been investigated in the article. 

The level of innovation activity of enterprises, directions of innovative activity and prospects of realization of 
innovation policy have been determined. Structural analysis of innovation activity financing sources has been carried 
out. The main problems of organizational, investment and informational support of innovative development have been 
outlined, the ways of their solution have been suggested. 

Key words: innovations, innovation activity, innovative activity, light industry, innovation activity financing, 
innovation development factors 

 
 

УДК 339.564(477) 
 

ГЛОБАЛЬНІ ТОРГОВЕЛЬНІ РЕГУЛЯТОРИ: РОЛЬ ТА ФУНКЦІЇ7 
 

ПУГАЧЕВСЬКА К. С 
Київський національний торговельно-економічний університет 

 

У сучасній світовій системі процеси інтеграції та глобалізації сприяли динамізації світової торгівлі, яка 
перевищує динаміку світового виробництва, та об’єктивно зумовили формування глобальних систем регулювання 
світової торгівлі. Проте нині дієвість таких інституцій поступово знижується регіональними та локальними 
інструментами регулювання торгівлі. За останні роки лібералізаційна політика СОТ дозволила значно 
зменшити бар’єри на шляху міжнародних потоків товарів і послуг, однак діяльність організації щодо 
формування недискримінаційного торговельного режиму з метою забезпечення рівних умов усім учасникам 
світового ринку все ще є недостатньо ефективною, що й обумовлює актуальність дослідження. Мета 
статті полягає у дослідженні детермінант й наслідків дестабілізації глобальних торговельних регуляторів. 
У статті досліджено основні тенденції лібералізації зовнішньої торгівлі в сучасних умовах. Визначено місце 
і значення глобальних торговельних регуляторів в системі забезпечення недискримінаційного торговельного 
режиму. Охарактеризовано погляди науковців провідних економічних шкіл щодо взаємозв’язку торговельної 
лібералізації та економічного зростання.  Доведено, що сучасна система регулювання міжнародних 
торговельних відносин розвивається у напрямку зниження ролі окремих інструментів регулювання внаслідок 
чого країни-учасниці дедалі частіше використовують латентні заходи захисту національних ринків від 
іноземної конкуренції. Наукова новизна дослідження полягає в удосконаленні підходів до оцінювання 
торговельних обмежень, що дозволяє підвищити комплексність аналізу масштабів захисту національної 
економіки від іноземної конкуренції та виявити ефект від торговельних обмежень в системі регулювання 
доступу товарів на внутрішній ринок. Практична значущість отриманих результатів полягає у можливості 
використання висновків та рекомендацій у процесі формування системи регулювання зовнішньої торгівлі, 
створення наукової основи та методологічного підґрунтя для розроблення стратегій експорт-промоуш 
України на зовнішніх ринках.  

Ключові слова: торговельний регулятор, міжнародна торгівля, експорт-промоушн, СОТ, лібералізація, 
протекціонізм. 

 

Постановка проблеми. Інтенсифікація процесів інтеграції та глобалізації сприяє 
зростанню масштабності міжнародних торговельно-економічних відносин та обумовлює 
формування відповідних систем регулювання у рамках глобальних торговельних 
інституцій. Однак дієвість таких інституцій поступово знижується на користь регіональним та 
локальним інструментам регулювання торгівлі, що спричиняє необхідність захисту 
національних економічних інтересів на зовнішніх ринках. 
                                                           
7  Роботу виконано в межах НДР №655/20 “Експорт-промоушн України в умовах дестабілізації глобальних 
торговельних регуляторів” 
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Активна участь господарського комплексу країни у міжнародному поділі праці 
шляхом входження у світовий економічний простір є необхідною умовою становлення, 
розвитку і раціонального використання потенціалу національної економіки. Господарська 
взаємодія із зовнішнім світом у сучасних умовах є каталізатором ринкових трансформацій, 
формуючи поштовх для активізації розвитку інститутів та механізмів, які були слабо 
розвиненими, та адаптації національної економіки до функціонування в умовах мінливої 
кон’юнктури на світових товарних ринках.  

Водночас, зовнішньоекономічні фактори у розвитку національної економіки 
відіграють неоднозначну роль. З одного боку, залучення у світогосподарські зв’язки і 
підвищення рівня зовнішньоторговельної квоти як індикатора економічної відкритості 
сприяє раціоналізації споживання усіх видів ресурсів і структурній оптимізації 
національної економіки, підвищенню конкурентоспроможності, у тому числі за рахунок 
механізму експорт-промоушн, і переходу на нові технологічні рівні. Однак надмірна і 
економічно невиправдана відкритість національної економіки (вище рівня, що відповідає 
національним інтересам країни), підвищення залежності як від можливостей збуту 
виробленої продукції виключно на зовнішніх ринках, так і від поставок імпортного 
обладнання, технологій і сервісного обслуговування іноземними контрагентами є 
свідченням негативного впливу зовнішньоекономічних факторів на національну економіку, 
що, зрештою, призводить до поступової втрати конкурентоспроможності, суттєвої 
залежності від кон’юнктури світових товарних ринків, ігнорування національних 
економічних інтересів, стагнації і повернення країни до більш низьких технологічних 
укладів.. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Важливе методологічне підґрунтя для 
дослідження процесу регулювання зовнішньої торгівлі та ролі глобальних торговельних 
інституцій мають фундаментальні праці Д. Доллара, С. Едвардса, М. Клеменса, А. Крея, 
Дж. Сакса і Е. Уорнера та ін., у яких досліджено взаємозв’язок економічної відкритості в 
контексті впливу на економічне зростання. Зокрема, неоднозначні і суперечливі наслідки 
зовнішньоторговельної лібералізації проаналізовано у працях Дж. Нугента, Д. Родріка,      
Е. Чоудрі, Д. Хакура та ін.  

Вагомим внеском в осмислення і поглиблення проблематики регулювання та 
структурної орієнтації зовнішньої торгівлі є напрацювання представників вітчизняної 
економічної школи, а саме: В.Гейця, А. Мазаракі, Т. Мельник, В. Сіденко, Л. Шинкарук та 
ін. Разом з тим, потребують подальшого дослідження питання, що безпосередньо пов’язані 
з наслідками дестабілізації глобальних торговельних регуляторів, що і обумовило 
актуальність дослідження. 

Постановка задачі. Мета статті полягає у дослідженні ролі та функції глобальних 
торговельних регуляторів в умовах широкомасштабної лібералізації 
зовнішньоторговельних зв’язків між країнами світу. 

Виклад основного матріалу. Всупереч зусиллям інститутів багатосторонньої 
торговельної системи і регіональних торговельних союзів перелік протекціоністських 
бар’єрів, що перешкоджають переміщенню товарів, послуг, капіталу та людей через 
національні кордони, збільшується. Підтвердженням цьому є практика використання 
традиційних мит й квот, технічних обмежень імпорту (шляхом впровадження норм безпеки 
чи стандартів, що відрізняються від тих, які практикують країни-експортери), а також 
фіскальних, законодавчих й адміністративних бар’єрів. До інструментів захисту 
внутрішнього ринку можна віднести також системи держпідтримки, держзакупівлі й 
державний монополізм в окремих секторах економіки. 

Зростання рівня протекціонізму за нинішніх умов є парадоксом сучасного суспільства 
споживання, в якому мало хто купує вітчизняний товар, якщо пропонується дешевий і 
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якісний імпортний аналог. Влада часто зацікавлена в протекціонізмі, побоюючись, що 
неконтрольоване надходження імпорту може призвести до банкрутства національних 
підприємств, зменшення зайнятості й податкових надходжень. За таких умов, бар'єри 
роблять імпорт дорожчим або взагалі недоступним, що розширює попит на вітчизняні 
товари, дозволяє реалізовувати їх за більш високими цінами, а відтак створюються 
передумови для зростання вітчизняної економіки, у тому числі за рахунок 
імпортозаміщення. 

У багатьох країнах протекціоністські бар'єри є реакцією влади на зміну у якості 
товарів і послуг, що імпортуються, зниження рівня суспільної безпеки і державного 
контролю, а також на небажану перспективу відкриття стратегічних секторів економіки. 
Виграш від протекціонізму держава отримує у вигляді мит і податкових зборів, а також 
державного монополізму в ряді секторів, а національні підприємства – у вигляді прибутку, 
що формується в умовах обмеженої конкуренції. 

У класичній теорії міжнародної торгівлі відміна протекціоністських бар'єрів 
розглядається як благо, оскільки підвищуючи рівень продажу, вона сприяє нарощуванню 
багатства. Згідно класичним постулатам, урядам необхідно підтримувати режим вільної 
торгівлі, підприємцям натомість варто відмовитись від організації виробництва тих товарів, 
які вигідніше придбати за кордоном, а замість цього використовувати абсолютні переваги 
національної економіки (природні або набуті у результаті вибору кращої технології 
виробництва) і концентруватись на тому, що можна виготовляти найбільш ефективно і 
краще інших. 

У теорії порівняльних переваг Д. Рікардо розвинув погляди А. Сміта, 
сконцентрувавши увагу на факторі конкуренції. Згідно з теорією Д. Рікардо, країна може 
отримати дохід навіть не володіючи абсолютними перевагами для виробництва того чи 
іншого товару. Достатньо лише запропонувати його на ринках, де виробництво такого 
товару менш конкурентоспроможне, тобто потребує відносно більших витрат капіталу та 
праці. Таким чином, вільна торгівля не обмежує країни в абсолютних перевагах, а 
стимулює до пошуку порівняльних переваг, у підсумку збільшуючи можливості для 
отримання доходів і розширюючи загальну пропозицію товарів і послуг. 

Економісти ліберального напряму Дж. С. Міль та А. Маршал на початку ХХ ст. 
стверджували, що погляди меркантилістів щодо природи імпорту є односторонніми, 
натомість вони вбачали в імпорті потужний ресурс економічного зростання, який має ряд 
ключових переваг. 

1) розширення можливостей задоволення потреб країни; 
1) підвищення конкуренції, яка веде до усунення консерватизму у виробництві; 
2) удосконалення структури економіки за рахунок усунення неефективних структур і 

перерозподілу ресурсів у більш ефективне виробництво; 
3) формування стимулів у вітчизняного виробника підвищувати якість продукції; 
4) активізація усіх джерел та ресурсів для переходу країни на більш високий рівень 

ефективності виробництва. 
Своє ставлення до вільної торгівлі в середині ХХ ст. висловили П. Самуельсон,          

В. Столпер, Р.Джонс, Т. Рибчинський, які розвинули ідеї класиків, визначивши позитивні та 
негативні чинники відкритої економіки та лібералізації міжнародної торгівлі.  

Американські науковці Д. Долар та А. Крей, використовуючи дані 92 країн світу, 
підтвердили, що відкритість економіки сприяє економічному зростанню і рівень доходу 
країн, що розвиваються, збільшується прямо пропорційно світовому зростанню [1]. 

Аналогічної думки дотримуються і професори Гарвардського університету Дж. Сакс 
та Е. Уорнер. Провівши дослідження економік, що розвиваються протягом 1970–1980-тих 
рр., вони виявили, що та частина країн, яка характеризувалась високим рівнем відкритості у 
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середньому зростала в 6 разів стрімкіше, ніж країни–прихильники протекціонізму [2, с. 18–
23]. Крім того, на одній із міністерських конференцій у Лондоні, присвяченій проблемам 
країн, що розвиваються, екс-голова Світової організації торгівлі М. Мур зазначив:  «Вільна 
торгівля протягом останніх 50-ти років зросла майже в 17 разів, і незважаючи на високий 
розрив у рівні економічного розвитку між багатими та бідними країнами, виграш 
отримують обидві сторони... Зокрема, рівень життя у кожній з груп країн зріс втричі, 
тривалість життя в країнах, що розвиваються зросла з 41 до 62 років, освіченість серед 
дорослого населення зросла з 40% до 70%» [3]. 

На думку представника неолібералізму Я. Вінера, взаємне усунення митних бар'єрів 
на шляху переміщення факторів і результатів економічної діяльності обумовлене як 
потребами виробників у розширенні ринків збуту, так і потребами споживачів у розширенні 
пропозиції товарів за низькими цінами. У результаті збільшується концентрація 
торговельних потоків (за Я. Вінером – trade creation), а також більш ефективно 
розподіляються ресурси в межах митного чи інших преференційних союзів. Крім того, як 
відмічає Я. Вінер, лібералізація може спричиняти негативний вплив на країни, що 
знаходяться за межами торговельного союзу, який проявляється у відсутності торгівлі між 
її учасниками та третіми країнами (trade diversion). 

Вагомим внеском у дослідження проблематики лібералізації ринків для зовнішньої 
торшівлі є обґрунтування політики стратегічної торгівлі (strategic trade policy), основна ідея 
якої полягає у необхідності утримання міцних позицій країни у високотехнологічних 
галузях, оскільки останні породжують значні позитивні зовнішні ефекти (та звані 
екстерналії) для економіки [4, с.95]. 

Проте серед науковців та представників урядових і неурядових організацій панує 
думка, що вільна торгівля не забезпечить економічне зростання усім країнам, а лише 
призведе до подальшого збагачення економічно розвинених країн [5, с. 50–55]. Такі 
дискусії особливо загострилися після масштабних антиглобалістських протестів у Сіетлі, 
Вашингтоні, Брюсселі та Генуї на початку ХХІ ст. Зокрема, професор міжнародної 
політичної економіки школи державного управління ім. Дж. Кеннеді Д. Родрік вважає, що в 
результаті концентрації зусиль на міжнародній інтеграції, людські та інші стратегічні 
ресурси країн, що розвиваються, перенаправляються з пріоритетних напрямів розвитку 
(освіта, охорона здоров’я, промисловий потенціал і соціальне благополуччя) на менш 
важливі [6, с. 54–63]. У праці «Реформа торговельної політики як інституційна реформа» 
він обґрунтовує думку, що жодна країна не в змозі розвиватись успішно, нівелюючи 
міжнародну торгівлю, разом з тим, жодна країна не може розвиватись виключно завдяки 
торговельній  лібералізації [7]. У 1999 р. Д. Родрік у співавторстві з Ф. Родрігесом 
представили результати спільної праці на основі огляду останніх емпіричних досліджень 
щодо встановлення зв’язку між рівнем відкритості економіки та її зростанням [8] та 
визначили, що лібералізація торговельної політики сама по собі не може бути чинником 
економічного зростання, яке визначається багатьма елементами державної політики. Тобто 
країни за певної комбінації чинників, за реалізації системного підходу до державної 
політики могли б досягати економічного зростання і при збереженні певних торговельних 
обмежень, і навпаки, лібералізація торговельної політики сама по собі не обов’язково 
приведе до економічного зростання. 

За останні роки лібералізаційна політика СОТ дозволила значно зменшити бар’єри на 
шляху міжнародних потоків товарів і послуг [9], однак діяльність організації щодо 
формування недискримінаційного торговельного режиму з метою забезпечення рівних 
умов усім учасникам світового ринку все ще є недостатньо ефективною. Сформований нині 
порядок регулювання міжнародної торгівлі відповідає інтересам лише вузького кола країн з 
високим рівнем капіталоємності економіки. Як наслідок, лібералізація 
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зовнішньоторговельного режиму в країнах, які не володіють конкурентними перевагами у 
високотехнологічних галузях, може призвести до значного обмеження можливостей 
економічного розвитку. Очевидно, що збереження існуючих правил гри на світовому ринку 
призводить до асинхронного розвитку національних економік і зростання розриву між 
передовими та наздоганяючими економіками. За таких умов найбільш ефективною 
стратегією економічного розвитку в країнах, що мають недостатньо високий технологічний 
рівень національного виробництва, є формування власного конкурентоспроможного 
інноваційного сектора.  

Професор університету Санкт-Галлена (Швейцарія) С. Евенет, який спеціалізується на 
проблемах міжнародної торгівлі і економічного розвитку, вважає, що порушення 
домовленостей щодо утримання від протекціонізму країнами «Великої двадцятки» (G20) 
фіксується у середньому «раз на три дні», а заходи, які ведуть до відхилення торгівлі від її 
розвитку за найбільш оптимальним сценарієм (тобто за відсутності штучних бар’єрів), 
стосуються 80% товарних позицій. При цьому С. Евенет відмітив певну пасивність СОТ 
перед загрозами протекціонізму [9]. 

Результати, що суперечать базовим припущенням, які лежить в основі угод 
ГАТТ/СОТ, були виявлені Е. Роузом на основі стандартної гравітаційної моделі 
двосторонньої торгівлі товарами для 175 країн за 1950–1999 рр., зокрема: 

- структура торгівлі країн-членів СОТ кардинально не відрізняється від країн, які не є 
членами організації; 

- зростання зовнішньої торгівлі в країнах, які приєднались до СОТ, відбувається, але 
не тією мірою, як очікується; 

- існує, але не є вагомим, підтвердження тому, що СОТ сприяє зниженню 
нестабільності та підвищенню передбачуваності розвитку міжнародної торгівлі; 

- немає ґрунтовного підтвердження факту, що країни-члени СОТ мають нижчі тарифні 
та нетарифні бар’єри, ніж країни-не члени. 

Результати досліджень свідчать, що Е. Роуз не єдиний, хто не знаходив емпіричного 
підтвердження позитивним результатам функціонування ГАТТ/СОТ, однак став першим, 
хто піддав сумніву справедливість основ цієї системи багатосторонніх угод. Розглядаючи 
всю Бретон-Вудську трійку – МВФ, СБ та ГАТТ/СОТ, він наголошує, що її 
результативність залишається вкрай низькою [9 c.190].  

Показовими є результати, отримані Д. Ірвіном, А. Медіссоном, А. Крюгером, А. Тіне 
та інших щодо ступеня кореляції між розвитком міжнародної торгівлі, характером 
торговельної політики та економічним зростанням. Зокрема, Д. Ірвін у роботі 
«Довгострокові тенденції у світовій торгівлі та доході» [10] дослідив статистичний зв’язок 
між розвитком міжнародної торгівлі та світовим доходом за три періоди: довоєнний – 
1870–1913 рр., міжвоєнний – 1920–1938 рр. та післявоєнний – 1950–2000 рр. і отримав такі 
результати: 

- обсяги міжнародної торгівлі зростали швидше, ніж рівень світового доходу 
впродовж всього досліджуваного (крім міжвоєнного) періоду; 

- дослідження підтвердило гіпотезу щодо того, що впродовж 1973–1984 рр. 
відбувалася якісна зміна між обсягами міжнародної торгівлі та рівнем світового доходу 
(порівняно з 1950–1973 рр.) і характеризувалася вона зменшенням показника еластичності 
світового експорту відносно доходу; 

- починаючи з 1985 р. залежність світового експорту від рівня світового доходу 
відчутно зміцнилась, але результати дослідження не дають відповіді, за рахунок яких 
факторів це відбулося. 

Сучасна система регулювання міжнародних торговельних відносин розвивається у 
напрямку зниження ролі окремих інструментів, таких як квоти і мита, внаслідок чого 
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країни-учасниці дедалі частіше використовують латентні заходи захисту національних 
ринків від іноземної конкуренції, застосування яких важко піддається контролю. Зокрема, 
країни-члени СОТ широко використовують жорсткі санітарні і фітосанітарні заходи по 
відношенню до імпорту сільськогосподарської продукції, а також вводять високі технічні 
стандарти для промислових товарів. Для зміни існуючої ситуації необхідна розробка нових 
правил, які б регламентували порядок використання санітарних і фітосанітарних заходів,  а 
також технічних стандартів для забезпечення недискримінаційного режиму. Цим питанням 
приділяється достатьньо багато уваги в рамках СОТ, однак активна робота учасників 
організації у цій сфері не принесла досі суттєвих результатів, що негативно впливає на 
країни з невисоким рівнем розвитку, які через відмінності у внутрішніх стандартах мають 
менші можливості для використання санітарних і фітосанітарних вимог у 
зовнішньоторговельній політиці порівняно з економічно розвиненими країнами. 

Найбільших успіхів СОТ досягла у сфері реалізації принципу виняткового тарифного 
захисту і зменшення протекціоністської ролі мита. Нині, забезпечивши суттєве зменшення 
митного захисту, СОТ працює над усуненням існуючих тарифних піків і зменшенням 
тарифної ескалації. Так, основною перешкодою в лібералізації сільськогосподарського 
сектора залишається збереження високих мит, що встановились у результаті  проведення 
тарифікації нетарифних бар’єрів. У свою чергу, для міжнародної торгівлі промисловими 
товарами проблемою залишається тарифна ескалація, у результаті якої товари з низьким 
ступенем обробки  при ввезенні в країну підпадають під найнижчі ставки митного тарифу. 
Небезпека цієї тенденції полягає у формуванні менш вигідних умов торгівлі для країн, які 
спеціалізуються на виробництві продукції з невисокою доданою вартістю.  

Водночас, на наш погляд, при виборі економічної політики не так суттєво, чи впливає 
відкритість на збільшення темпів економічного зростання, більш важливо, чи сприяє вона 
стійкому зростанню більшою мірою, ніж протекціонізм. Незначна кількість науковців серед 
прихильників вільної торгівлі стверджує, що відкритість сама по собі є достатнім фактором 
для забезпечення економічного розвитку. Провідні науковці та економісти, що 
дотримуються ліберальних поглядів, визнають, що, за відсутності макроекономічної 
стабільності, передбачуваної політики держави і надійного дотримання договірних умов 
малоймовірно, що країна зможе забезпечити значні темпи зростання протягом тривалого 
періоду часу. 

У результаті опитування економістів різних країн наприкінці ХХ ст. було 
встановлено, що 95% науковців США та 88% Австрії, Франції, Німеччини й Швейцарії 
поділяють (повністю або з застереженнями) твердження, що мито та імпортні квоти 
знижують загальний економічний добробут. Результати дослідження свідчать, що майже 
п’ята частина європейських економістів вважає застосування мит і квот вигідним. Більш 
того, залишається невідомим, яка частина респондентів дотримується думки про безумовну 
вигідність торгівлі, а яка – лише із застереженнями. 

Слід відмітити, що багато переваг протекціоністської політки мають абстрактний 
характер і за конкретних обставин можуть виявитись недоліками. Наприклад, при 
застосуванні протекціоністських заходів зберігається чи навіть збільшується кількість 
робочих місць в імпортозамінних галузях, захищених від іноземної конкуренції, але 
зменшується в експортному виробництві. Ось чому у США широкомасштабне обмеження 
імпорту підтримують, як правило, Американська федерація праці і Конгрес виробничих 
профсоюзів, членами якої є, перш за все, працівники імпортозамінних галузей – сталеварної 
та інших, які найбільше відчувають гостру конкуренцію з боку імпорту, ніж економіка 
країни у цілому. 

Одним із наслідків глобалізації світової економіки, у процесі якої зростає відкритість 
національних господарств, є відносне вирівнювання умов конкуренції на внутрішньому 
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ринку країни. Уряди більшості країн світу, дотримуючись норм СОТ, забезпечують 
іноземному бізнесу на своїй території режим найбільшого сприяння або національний 
режим. У результаті на ринках окремих країн чи їх союзів національні і зарубіжні фірми і 
підприємства перебувають у практично рівних умовах господарської діяльності [11, c.76]. 

Варто зазначити, що за умов зовнішньоторговельної відкритості обов’язковою 
вимогою для економічних суб’єктів ринку є забезпечення високої конкурентоспроможності 
продукції. Бути конкурентним за таких умов означає забезпечувати порівнювальні зі 
світовим рівнем споживчі, цінові і якісні характеристики товару чи послуги незалежно від 
того, для якого ринку вони передбачені: внутрішнього чи зовнішнього. 

Висновки. Таким чином, розвиток світового господарства впродовж останніх 
десятиліть характеризується поглибленням інтернаціоналізації економічних відносин, що 
проявляється у посиленні взаємозв’язку та взаємозалежності національних економік, 
якісній зміні характеру торговельно-економічних відносин країн, появі нових форм 
міжнародної торгівлі та методів її регулювання, зокрема розвитку практики використання 
інструментів нетарифного регулювання як засобу захисту внутрішнього ринку від 
іноземної конкуренції. 

В економічній науці відбулись певні зрушення щодо розмивання безумовності 
судження про вигідність вільної торгівлі. Більшість економістів поділяють думку, що 
вільна торгівля може не бути «технічно оптимальною» політикою, але при цьому 
залишається «прагматично оптимальною». Інакше кажучи, в умовах нестачі інформації і 
проблем, притаманних будь-якій системі селективного протекціонізму, вільна торгівля 
залишається політикою, у результаті якої найімовірнішим є досягнення максимально 
можливого рівня економічної ефективності. 

У результаті здійснення лібералізаційної політики СОТ відбувається постійний 
розвиток системи регулювання міжнародного руху товарів: зростає різноманіття 
торговельних інструментів та ускладнюються правила їх застосування. Разом з цим у роботі 
організації відбувається поступове зміщення акцентів у бік сектора послуг, а також більше 
уваги приділяється питанням руху капіталу і технологій. Усі ці зміни перш за все 
відповідають інтересам розвинених країн, оскільки формують більш вигідні умови для 
торгівлі капіталоємними товарами. Держави, які не мають конкурентних переваг у сфері 
високих технологій, не можуть повною мірою реалізувати усі переваги участі у 
міжнародній торгівлі. 

 

ЛІТЕРАТУРА 
1. Dollar D. Is Good for the Poor / D. Dollar, A. Krаay // Journal of Economic Growth. –  [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу : http://ideas.repec.org/p/wbk/wbrwps/2587.html 
2. Sachs J. Economic Reform and the Process of Global Integration / J. Sachs, A.Warner // Broking Papers on 

Economic Activity. – 1995. – № 1. – P.1–118.  
3. Moore Mike Ministerial roundtable on trade and poverty in LDCs / Mike Moore. –  [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу : http://www.wto.org/english/news_e/spmm_e/spmm55_e.htm 
4. Геєць В.М., Шинкарук Л.В., Артьомова Т.І. та ін. Структурні зміни та економічний розвиток 

України ; [за ред. Л.В. Шинкарук]. – К. : Ін-т екон. та прогнозув. НАН України, 2011. – 696 с. 
5. Grossman M. Quality Ladders in the Theory of Growth // M. Grossman, E. Helpman // Review of 

Economic Studies. – 1991. – № 58. – P.43–61.  
6. Rodrik D. Trading in illusions / D. Rodrik. // Foreign Policy. – 2001. – № 123. – P. 54– 63. Rodrik D. 

Trade Policy Reform as Institutional Reform / D. Rodrik. –  [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 
http://www.hks.harvard.edu/fs/drodrik/Research%20papers/Reform.PDF 

7. Rodrigues F. Trade policy and Economic growth: a skeptic guide to the cross-national evidence /                
F. Rodrigues, D. Rodrik // NBER working paper. – 1999. – № 7081. – P. 82–103. 

8. Evenett S. WTO Accession Lessons from Experience [Електронний ресурс]. – Режим доступу :  
http://www.agri-peri.ir/AKHBAR/anserson/WTO%20Accession-Braga0405.pdf 



Науковий вісник Мукачівського державного університету 
Економічні науки 

 

Журнал наукових праць №23(18)’2017 

 

232 

9. Ринки реального сектору економіки України: структурно-інституціональний аналіз / [Точилін В.О., 
Осташко Т.О., Пустовойт О.В. та ін.] ; за ред. В.О. Точиліна; НАН України, Ін-т екон. та прогнозув. – К., 2009. 
– 640 с. 

10. Irwin D. Long-run trends in world trade and income / D. Irwin // World Trade Review. – 2002. – № 45. – 
P.89–100. 

11. Пугачевська К.С. Зовнішня торгівля як детермінанта економічного розвитку в умовах 
світогосподарських зв’язків / К.С. Пугачевська// Економіка та держава. – 2013. – № 12. – С.76–79 

 

АННОТАЦИЯ 
 

ГЛОБАЛЬНЫЕ ТОРГОВЫЕ РЕГУЛЯТОРЫ: РОЛЬ И ФУНКЦИИ 
В современной мировой системе процессы интеграции и глобализации способствовали динамизации 

мировой торговле, которая превышает динамику мирового производства и объективно обуславливает 
формирование глобальных систем регулирования мировой торговли. Однако сейчас действенность таких 
институтов постепенно снижается региональными и локальными инструментами регулирования торговли. 
За последние годы либерализационная политика ВТО позволила значительно уменьшить барьеры на пути 
международных потоков товаров и услуг, однако деятельность организации по формированию 
недискриминационного торгового режима с целью обеспечения равных условий всем участникам мирового 
рынка считается все еще недостаточно эффективной, что и обуславливает актуальность исследования. 
Цель статьи заключается в исследовании детерминант и последствий дестабилизации глобальных торговых 
регуляторов. В статье исследованы основные тенденции либерализации внешней торговли в современных 
условиях. Определены место и значение глобальных торговых регуляторов в системе обеспечения 
недискриминационного торгового режима. Охарактеризованы взгляды ученых ведущих экономических школ 
по взаимосвязи торговой либерализации и экономического роста. Доказано, что современная система 
регулирования международных торговых отношений развивается в направлении снижения роли отдельных 
инструментов регулирования вследствие чего страны-участницы все чаще используют латентные меры 
защиты национальных рынков от иностранной конкуренции. Научная новизна исследования заключается в 
совершенствовании подходов к оценке торговых ограничений, что позволяет повысить комплексность 
анализа масштабов защиты национальной экономики от иностранной конкуренции и выявить эффект от 
торговых ограничений в системе регулирования доступа товаров на внутренний рынок. Практическая 
значимость полученных результатов заключается в возможности использования выводов и рекомендаций в 
процессе формирования системы регулирования внешней торговли, создания научной и методологической 
основы для разработки стратегий экспорт-промоуш Украины на внешних рынках. 

Ключевые слова: торговый регулятор, международная торговля, экспорт-промоушн, ВТО, 
либерализация, протекционизм. 

SUMMARY 
 

GLOBAL TRADE REGULATORS: ROLE AND FUNCTIONS 
In the modern world system, the processes of integration and globalization contributed to the dynamization 

of world trade, exceeding the dynamics of world production, and objectively led to the formation of global world 
trade regulation systems. However, the efficiency of such institutions is gradually being reduced by regional and local 
trade regulation instruments. In recent years, the WTO's liberalization policy has significantly reduced the barriers to 
international goods and services flows, but the organization's efforts to create a non-discriminatory trade regime 
aimed to ensure equal conditions for all participants in the world market is still not effective enough, which 
determines the topicality of the study. The aim of the article is to study the determinants and consequences of global 
trade regulators destabilization. The article is devoted to the main tendencies of foreign trade liberalization in 
modern conditions. The place and significance of global trade regulators in the system of ensuring non-
discriminatory trade regime have been determined. The views on the relationship between trade liberalization and 
economic growth have been described by the scientists from leading economic schools. It has been proved that the 
modern regulation system of international trade relations develops in the direction of reducing the role of separate 
regulatory instruments, as a result of which the participating countries increasingly use latent measures of national 
markets protection from foreign competition. The scientific novelty of the study lies in the improvement of the 
approaches to the trade restrictions assessment, allowing to increase the complexity of the analysis of the national 
economy protection scale from foreign competition and to identify the trade restrictions effect on the system of 
regulating access to the domestic market. The practical significance of the obtained results lies in the possibility of 
using the conclusions and recommendations in the formation process of a foreign trade regulation system, the 
scientific and methodological background creation for the development of export-promotion strategies of Ukraine in 
foreign markets. 

Key words: trade regulator, international trade, export-promotion, WTO, liberalization, protectionism 
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УДК 336.228.3 
 

ПОДАТКОВЕ СТИМУЛЮВАННЯ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ПІЛЬГОВОГО 
ОПОДАТКУВАННЯ  

 
ІГНАТИШИН М.В., МАСАЛОВИЧ Л.П. 

Мукачівський державний університет 
 

Податкова система є досить суттєвим важелем впливу на економіку з метою розвитку її в необхідних 
напрямах. Через податкову систему держава здійснює податкове регулювання через  зміни та норми вилучення до 
бюджету за рахунок пониження або підвищення загального рівня прямого та непрямого оподаткування.  

Державне податкове регулювання є найскладнішою частиною загальної системи податкових 
правовідносин, тому що воно стикається з інтересами не тільки бюджету, а й платників податків.  

Важливе значення у механізмі податкового регулювання відіграє податкове стимулювання, яке засноване 
на політиці низьких податків, оптимізації складу і структури системи податків, рівня податкового тягаря і 
ставок окремих податків, а також на використанні системи пільгового оподаткування тобто податкових пільг і 
преференцій. Податкове стимулювання покликане цілеспрямовано впливати на економіку в цілому, окремі її галузі 
та соціальні процеси, а також на економічну поведінку платників податків. Податкові пільги дозволяють 
цілеспрямовано впливати на економічну поведінку платників податків та підтримувати пріоритетні напрямки 
господарювання. Маневруванням податковими ставками, пільгами, змінами умов оподаткування, зміною різних 
видів податків держава створює умови для прискорення розвитку певних галузей, територій, виробництв, 
підприємств, сприяє вирішенню актуальних для суспільства проблем. 

Метою статті є  аналіз пільг та податкових втрат бюджету внаслідок пільгового оподаткування СПД в 
системі прямих податків. 

У процесі нашого дослідження нами вивчено нормативне законодавство, яке регулює порядок надання 
пільг. Дано оцінку схемам, які використовують СПД з метою мінімізації податкових платежів. 

У науковому дослідженні автори обґрунтовують і доводять, що класифікація пільг за чинним 
законодавством є суперечливою оскільки пільги які підпадають під класифікаційні ознаки В і Z є фактично 
втратами бюджету так як надані податкові пільгові преференції зменшують  суму податкових надходжень до 
бюджету.  

Дана тематика має перспективу дослідження, яке буде базуватись на вивченні втрат бюджету від 
пільгового непрямого оподаткування. 

Ключові слова: пільга, податкові канікули, преференції, податкова знижка. 
 

Податкові пільги завжди були і залишаються об’єктом особливої уваги і зацікавленості 
платників, оскільки можливість їх застосування означає повне або часткове звільнення від 
оподаткування податками та зборами, у тому числі податком на прибуток. Передбачені 
законодавством пільги надаються залежно від об’єктів і суб’єктів оподаткування. Для деяких 
суб’єктів господарювання податкові пільги мають постійний характер, для інших, з метою 
стимулювання їх розвитку, — надаються на певний період часу. 

Об’єкти  та методи дослідження. Проблематиці застосування податкових пільг, 
присвячено чимало публікацій та досліджень. Серед вагомих напрацювань відзначимо праці 
А.М. Соколовської, І.А. Крисоватого, Л.Л. Тарангул, Ю.Б. Іванова, Андрущенка В.Л, Коротун 
В. І., Кріль І. М., Крамаренко О. А.  та ін.. Разом з тим, треба відзначити, що низка проблем 
потребують подальшого системного дослідження.  

Метою нашого дослідження є аналіз пільг та податкових втрат бюджету внаслідок 
пільгового оподаткування СПД в системі прямих податків.  

Постановка завдання. Для досягнення поставленої мети необхідно було вирішити 
наступні завдання: 

1.Вивчити нормативне законодавство, яке регулює порядок надання пільг; 
2.Обгрунтувати надання пільг за видами діяльності: 
3.Дати характеристику схемам, які використовують СПД з метою мінімізації податкових 

платежів.  
Результати та їх обговорення. У контексті Податкового кодексу податковими пільгами 

передбачено переваги, щодо окремих категорій  платників податків перед іншими платниками, 
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яким надаються пільги і полягають у повному або частковому звільненні їх від оподаткування 
та створюють стимули до активізації економічної діяльності. На сьогодні перелік податкових 
пільг визначається Податковим кодексом України та законами України про порядок 
нарахування і сплати тих чи інших податків і міститься у Довідниках пільг. 

За Податковим кодексом України податкова пільга надається шляхом[1]: 

 
      Складено за ПКУ[1] 

Рис.1. Види податкових пільг та підстави їх надання за  
Податковим кодексом України 

 
Застосування податкових пільг має свої специфічні особливості. Платнику податків 

необхідно враховувати, що пільга — це звільнення саме від сплати, а не від податкового 
обов'язку, який має три складові: податковий облік, податкову звітність та сплату податку. 
Якщо платника може бути звільнено від сплати податку, то обов'язок з обліку і звітності в 
нього залишиться. На сьогодні Державною фіскальною службою України затверджено 
нові Довідники пільг які набули чинності з 01.10.2017 року[2]: 

– Довідник №84/1 податкових пільг, що є втратами доходів бюджету; 
– Довідник №84/2 інших податкових пільг. 
У Довідниках надано перелік пільг із податку на прибуток, ПДВ, плати на землю, 

акцизного податку, місцевих податків та зборів, оподаткування неприбуткових установ і 
організацій, а також початок та кінець дії пільг. 

Відповідно до чинного законодавства визначено класифікацію податкових пільг 
відповідно до бюджетних втрат за певними категоріями, яку наведено в таблиці 1. 

Таблиця 1 
Класифікація категорій податкових пільг відповідно до бюджетних втрат 

Категорія податкових 
пільг відповідно до 
бюджетних втрат 

Значення категорії податкових пільг за класифікаційними ознаками 

          А Пільги, що не зумовлюють втрат бюджету 
          В Пільги, що зумовлюють втрати бюджету 
          Н Переваги в оподаткуванні, що за економічною сутністю не є фінансовою 

підтримкою платника 
          Z Пільги, що зменшують надходження бюджету 

зменшення податкового зобов’язання після 
нарахування податку та збору 

 встановлення зниженої ставки податку та 
збору 

підстави, що характеризують 
певну групу платників податків 

підстави за об’єктами 
оподаткування 

податкового вирахування (знижки)

підстави за характером та 
суспільним значенням 
здійснюваних СПД витрат 

підстави за видами діяльності 

звільнення від сплати податку та збору

Види податкових 
пільг за елементом 
податку та підстави 
їх надання за ПКУ 
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На наш погляд така класифікація є суперечливою, оскільки, пільги які підпадають під 
класифікаційні ознаки В і Z є фактично втратами бюджету, так як надані податкові пільгові 
преференції зменшують  суму податкових надходжень до бюджету.  

Незважаючи на аргументацію фахівців щодо втрат бюджету від пільгового 
оподаткування за  Податковим кодексом який було введено у дію з 1 січня 2011 року 
перелік кількості податкових пільг зріс (таб.2.)  

Таблиця 2 
Кількість податкових пільг у розрізі видів прямих податків згідно з довідниками пільг  

(станом на початок року) 

Види податків 
Роки 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Прямі податки 102 84 117 122 128 141 136 149 149 52 53 
у тому числі: 
- податок на 
прибуток 
підприємств 

56 64 64 69 72 86 83 95 95 28 28 

-  плата за землю 32 35 41 41 42 49 50 51 51 21 21 
-  податок на 
нерухоме майно, 
відмінне від 
земельної ділянки 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х 1 1 

- місцеві податки і 
збори  

7 7 7 7 7 2 2 2 2 2 2 

- інші прямі 
податки 

7 6 5 5 7 4 1 1 1 Х Х 

Джерело: [3] 
З наведеної таблиці 2 можна побачити, що з введенням Податкового кодексу в дію, за 

прямими податками відбувся ріст пільг з податку на прибуток  на 14-ть пільг більше та на  
7-м пільг збільшились пільги з плати за землю. Щодо місцевих та інших видів прямих 
податків, то тут навпаки починаючи з 2011року зменшено пільгове оподаткування від 5-ти 
до 3-ох пільг. У таблиці 3 наведено динаміку втрат зведеного бюджету України внаслідок 
надання пільг за прямими податками у 2006-2015 рр. 

Таблиця 3 
Динаміка втрат зведеного бюджету України внаслідок надання пільг за прямими 

податками у 2006-2015 роках (млн. грн.) 

Роки 
Втрати зведеного 
бюджету України 

у тому числі за рахунок пільг з: 
податку на 
прибуток 

підприємств 

плати за 
землю 

місцевих 
податків і 
зборів 

інших 
податків і 
зборів 

2006 1044,7 740,4 219,7 3,6 81,0 
2007 1508,0 1056,3 360,0 4,2 87,5 
2008 2277,3 1674,9 484,1 4,3 114,0 
2009 2681,3 1995,6 594,8 6,3 84,6 
2010 3086,9 2097,5 886,7 9,1 93,6 
2011 15665,7 15409,6 255,2 0,0 0,9 
2012 15468,1 15108,8 359,2 0,0 0,1 
2013 6204,4 5533,2 671,1 0,0 0,1 
2014 5277,8 4623,0 654,8 0,0 0,1 
2015 6033,9 5286,1 747,7 0,0 0,1 

Джерело:  [3] 
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 Вищезазначені зміни негативно вплинули на формування бюджетних доходів, 
збільшивши втрати зведеного бюджету у 2011- 2012 рр. майже у 5 разів, порівнюючи з 
попередніми роками (табл.3). 

Не зважаючи на значні пільги в системі оподаткування певних галузей на сьогодні 
мають місце різні схеми в оподаткуванні, які переважна більшість СПД використовує з 
метою оптимізації та мінімізації податків. Мінімізація податків включає всі можливі 
способи зниження податкових платежів, від законної діяльності шляхом оптимізації до 
ухилення від сплати податків, тому це більш ширше поняття [4, c. 22]. Податкова 
оптимізація, як законна діяльність, відрізняється пошуком оптимального варіанту ведення 
фінансово-господарської діяльності, при якому враховують не тільки факт мінімізації 
податків, але і аналізують наслідки податкового планування, у тому числі негативного 
характеру. З цієї точки зору незаконна мінімізація не може бути оптимізаційною. Схеми 
використання підприємствами незаконних способів податкової мінімізації наведено на 
рис.2.  

Наявність такого явища, як «мінімізація сплати податків», притаманно не лише 
Україні, а і багатьом більш розвиненим країнам світу. За окремими оцінками, через 
використання мінімізації сплати податків у світі щорічно «легалізується» 250-300 млрд. 
дол. США [7]. 

За даними Світового банку, у сфері світової тіньової економіки щорічно виробляється 
товарів і надається послуг на 8-10 трлн. дол. США. З прикладу США випливає, що Україні 
потрібно, щоб податкове законодавство відповідало потребам забезпечення його прозорості 
і відвернення податкової дискримінації, підвищення ймовірності виявлення фактів 
мінімізації, а також застосовувати заходи попереджувального характеру, спрямовані на 
недопущення випадків ухилення від сплати податків [4, c. 21]. 

 

 

Рис.2. Схеми використання підприємcтвами незаконних способів 
 податкової мінімізації 

 
Як бачимо схеми мінімізації податкових зобов'язань, пов'язані з прямим порушенням 

законодавства – ухилення від оподаткування за рахунок фальсифікації документів, 
необґрунтованого заниження податкових зобов'язань, використання фіктивних юридичних 
або фізичних осіб.  

нелегальне працевлаштування і 
виплата заробітної плати 
заробітна плата «у конвертах» 

відображення реалізації продукції 
під виглядом благодійності 

фіктивний експорт для відшкодування 
ПДВ 

фіктивні угоди

фіктивне банкрутство

використання конвертаційних 
центрів 

використання готівкових 
розрахунків

неповне відображення господарських 
операцій у податковому обліку   

Використання підприємствами 
незаконних способів податкової 

мінімізації 

використання офшорних схем
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Висновки. Підсумовуючи наше дослідження необхідно констатувати, що податкова 
пільга має бути орієнтована на підтримку підприємств, які в силу об’єктивних чинників 
опинилися в скрутному фінансовому становищі, проте їх банкрутство матиме значно більш 
негативні наслідки для економіки та бюджету, ніж втрати держави, пов’язані з тимчасовим 
наданням податкової пільги. На наш погляд, до податкових пільг варто віднести списання 
податкової заборгованості, розстрочення та відстрочення сплати податку на прибуток, 
надання податкового кредиту на умовах повернення, платності та строковості, тимчасове 
звільнення від сплати майнових податків без вимог щодо напрямів витрачання вивільнених 
коштів.  

У цілому податкові пільги повинні надаватися на визначений час та зобов’язувати 
СПД яким надано право користуватись пільговим оподаткуванням покращувати результати 
діяльності, модернізувати виробництво, застосовуючи нові технології, обладнання. 
Податкова пільга не повинна виступає в ролі соціальної допомоги, а мати економічний 
характер, що в свою чергу це призведе до збільшення податкових надходжень до бюджету.  

З метою забезпечення державного контролю в сфері надання податкових стимулів та 
пільг необхідно внести зміни до Бюджетного кодексу України, яким би було визначено 
форми та порядок звітування Кабінету Міністрів України перед Верховною Радою України 
щодо обсягів наданих податкових пільг та стимулів, надання оцінки економічної та 
соціальної ефективності використання вивільненого фінансового ресурсу, пропозицій щодо 
вдосконалення механізмів адміністрування таких податкових інструментів. Щодо 
використання незаконних схем мінімізації податкових платежів СПД необхідно посилити 
контроль Державній фіскальній службі з метою запобігання додаткових втрат з бюджету. 

У цілому конструювати ефективну систему податкових пільг та стимулів необхідно 
шляхом імплементації в законодавство вже перевірених на практиці розвинених країн 
ефективних фіскальних інструментів, а не винаходити власні. Такий шлях потребує менше 
часу і фінансових ресурсів. Так роблять більшість країн, які намагаються активізувати 
інноваційну діяльність в економіці.  

Дана тематика має перспективу дослідження, яке буде базуватись на вивченні втрат 
бюджету від пільгового непрямого оподаткування. 
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АННОТАЦИЯ 
 

НАЛОГОВОЕ СТИМУЛИРОВАНИЕ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ЛЬГОТНОГО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 
Налоговая система является достаточно существенным рычагом влияния на экономику с целью 

развития ее в необходимых направлениях. Через налоговую систему государство осуществляет налоговое 
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регулирование через изменения и нормы изъятия в бюджет за счет понижения или повышения общего уровня 
налогообложения. Государственное налоговое регулирование является самой сложной частью общей 
системы налоговых правонарушений, потому, что оно сталкивается с интересами не только бюджета, но и 
налогоплательщиков. 

Большое значение в механизме налогового регулирования играет налоговое стимулирование, которое 
основано на политике низких налогов, оптимизации состава и структуры системы налогов, уровня 
налогового обложения и ставок отдельных налогов, а также на использовании системы льготного 
налогообложения, то есть налоговых льгот и преференций.  

Налоговое стимулирование призвано целеустремленно влиять на экономику в целом, отдельные ее 
отрасли и социальные процессы, а также на экономическое поведение налогоплательщиков. Налоговые 
льготы позволяют целеустремленно влиять на экономическое поведение налогоплательщиков и 
поддерживать приоритетные направления ведения хозяйства. Маневрированием налоговыми ставками, 
льготами, изменениями условий налогообложения, изменение разных видов налогов государство создает 
условия для ускорения развития определенных отраслей территорий, производств, предприятий, 
способствует решению актуальных для общества проблем.  

Целью статьи является анализ льгот и налоговых потерь бюджета в результате льготного 
налогообложения СПД в системе прямых налогов. 

В процессе нашего исследования нами изучено нормативное законодательство, которое регулирует 
порядок представления льгот. Дана оценка схемам, которые используют СПД с целью минимизации 
налоговых платежей. 

В научном исследовании авторы обосновывают и доказывают, что классификация льгот по 
действующему законодательству является противоречивой, поскольку льготы, которые попадают под   
В и Z являются фактическими потерями бюджета так как представленные налоговые льготные  
преференции уменьшают сумму налоговых поступлений в бюджет. 

Данная тематика имеет перспективу исследования, которое будет базироваться на изучении потерь 
от льготного непрямого налогообложения. 

Ключевые слова: льгота, налоговые каникулы, преференции, налоговая скидка. 
 

SUMMARY 
 

TAX INCENTIVES THROUGH PRISM OF PRIVILEGED TAXATION 
The tax system is a very significant lever of influence on the economy with the aim to develop it in the 

necessary directions. Through the tax system, the state implements tax regulation using changes and norms of 
withdrawal to the budget by reducing or increasing the overall level of direct and indirect taxation. 

State tax regulation is the most difficult part of the overall system of tax legal relations, as it collides with the 
interests not only of the budget, but also of taxpayers. 

Importance in the tax regulation mechanism is played by tax incentives, which are based on low tax policies, 
streamlining the composition and structure of the tax system, the level of tax burden and rates of individual taxes, as 
well as the use of the system of preferential taxation, ie tax privileges and preferences. Tax incentives are intended to 
purposefully influence the economy as a whole, its individual branches and social processes, as well as the economic 
behavior of taxpayers. Tax benefits allow  purposefully influence the economic behavior of taxpayers and support 
priority areas of management. Maneuvering with tax rates, benefits, changes in taxation conditions, changes in 
various types of taxes, the state creates conditions for accelerating the development of certain industries, territories,  
enterprises, contributes to solving urgent problems for society. 

The purpose of the article is to analyze the benefits and tax losses of the budget as a result of preferential 
taxation of SAP in the system of direct taxes. 

In the course of our research, we have studied the regulatory legislation governing the procedure for granting 
benefits. The evaluation of schemes that use SPD to minimize tax payments has been given. 

In the scientific study, the authors substantiate and prove that the classification of benefits under current 
legislation is controversial since the benefits of those falling under classification signs B and Z are actually budget 
losses since granted tax  preferences reduce the amount of tax revenues to the budget. 

This subject has a research perspective that will be based on studying the budget losses from preferential 
indirect taxation. 

Key words: privilege, tax holidays, preferences, tax rebate 
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УДК 330.59  
 

БАГАТСТВО ЯК СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ФЕНОМЕН СУСПІЛЬСТВА  
 

СВЕРДАН М.М.  
Університет економіки та права «КРОК»  

 
Актуальність. В статті розглядаються актуальні питання багатства. Актуальність теми 

пропонованого дослідження обумовлена сучасними стійкими тенденціями зростання багатства та 
збільшення кількості заможних індивідів. Визначено передумови виникнення та розвитку багатства. 
Відображено історичні аспекти еволюції багатства та його сучасний стан.  

Мета. Цільове завдання дослідження є спробою висвітлення питання багатства, яке присутнє в 
суспільній соціально-економічній структурі. Тема статті викликана необхідністю розкриття сучасного 
розшарування суспільних верств за рівнем достатку, формуванням заможного класу суспільства та його 
зростанням, процесів створення та примноження багатства. Адекватна оцінка рівня достатку та 
багатства дала б змогу державі здійснювати виважену й ефективну соціально-економічну і фінансову 
політику для стабілізації суспільства й утвердження сталого суспільного ладу.  

Методика. Правильний аналіз соціальної структури суспільства за рівнем матеріального достатку 
дозволяє оцінити ефективність функціонування економіки та якість державної політики в системі 
створення та розподілу суспільних доходів, суспільних благ та багатства. При відсутності результатів 
таких розрахунків виникають непоправні помилки при виборі державою пріоритетів соціально-економічної 
політики та прийнятті оптимальних рішень у фінансовій сфері. В роботі зачіпаються питання методики 
вимірювання багатства, які потребують істотних методологічних розробок.  

Результати. Досліджено питання та сучасну специфіку багатства. Визначено цінність багатства 
для суспільства та держави. Наведено рекомендації щодо сприяння збільшенню добробуту та зростання 
багатства з допомогою відповідних державних заходів.  

Наукова новизна. Встановлено, що багатство – комплексна, багатогранна категорія, яку можна 
характеризувати як певну властивість соціально-економічного устрою суспільства, що визначає його стан, 
результати, динаміку і тенденції розвитку. Багатство характеризує можливість досягнення позитивного 
результату (ефекту) в ринкових умовах господарювання та використання наявного соціально-економічного 
потенціалу в суспільстві, чим засвідчує рівень його цивілізаційного розвитку.  

Практична значущість. Досліджено можливості покращення добробуту та збільшення багатства й 
роль держави у сприянні цим процесам. Встановлено, що необхідні відповідні методики оцінки багатства для 
адекватної оцінки соціально-економічного стану та суспільного благоустрою.  

Ключові слова: багатство, достаток, заможність, державна політика.  
 

Багатство – явище соціально-економічного характеру, яке притаманне кожному 
суспільству упродовж існування та розвитку цивілізації. Багатство засвідчує наявність 
заможного прошарку населення, що є прямим наслідком кардинального розшарування 
суспільних верств за рівнем достатку. Економічно-матеріальний стан індивідів завжди 
відрізнявся в суспільстві протягом всього історичного розвитку людства. Багатство є 
безпосереднім логічним результатом у відмінностях щодо матеріального становища 
індивідів та сімей, а тому завжди існувало й існує у всіх суспільствах; при цьому, чим 
більш економічно розвинутим та прогресивним є суспільство, тим більш очевидною є 
наявність заможної верстви населення, існує більша кількість багатих індивідів, більш 
істотним є матеріальне розшарування та економічна нерівність суспільства.  

Питання наявності заможних індивідів і формування відповідних елітних верств є 
одним з найактуальніших в сучасній соціально-економічній структурі суспільства. 
Багатство характеризується значним нагромадженням власності, більшим споживанням 
суспільних благ, легким доступом до ресурсів та послуг, високим рівнем життя, тощо.  

Аналіз останніх джерел та публікацій. Матеріальний добробут завжди був виміром 
місця індивіда в суспільстві та слугував підтвердженню соціального статусу. Питання 
багатства – доволі складне суспільне багатопланове питання; причини його походження є 
комплексними та всебічними, виходячи з економічних, соціальних, політичних, інших 
обставин. Економічна діяльність та державна політика спрямовані на покращення 
суспільного добробуту, збільшення матеріального благоустрою; це відбувається завдяки 
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нагромадженню приватної власності та примноженню багатства, що в результаті утворює 
певний клас заможних індивідів. Зазначене в сучасних умовах стимулюється певними 
державними діями, переслідуючи макроекономічні цілі та для вирішення проблем 
соціальної стабілізації й розвитку суспільства.  

Питання багатства зажди привертало увагу, знайшовши прояв та висвітлення в 
багатьох дослідженнях [1; 8; 12; 16; 21]. Багатство аналізується всебічно, в численних 
аспектах [2; 11; 15; 18]. Розкриваються загальноекономічні позиції багатства в суспільстві 
[3; 6; 13; 14]. Висвітлюються питання багатства в системі та механізмах розподілу 
суспільних доходів, благ та власності [4; 7; 17; 19; 20]. Аналізується сучасний характер 
зростання багатства та формування заможного прошарку суспільства [5; 9; 10; 22].  

Постановка завдання. Економіка – найбільша частина суспільного життя. Не 
зважаючи на будь-які умови та обставини, частина життя індивідів перебуває саме в 
економічній сфері незалежно від того, відбувається це свідомо чи підсвідомо, чи має місце 
зайнятість в реальній економічній сфері підприємництва чи ні. Індивіди постійно 
отримують певні доходи та здійснюють витрати, що зосереджене завжди на одному – 
покращенні власного добробуту. Індивіди зацікавлені в одержанні якнайбільших доходів чи 
набутті певної власності, в затратах на різні придбання, що може покращити їх благоустрій. 
Мета таких психологічних настроїв та дій індивідів полягає в набутті персональної 
власності, створенні власного багатства, досягненні більш заможного рівня матеріального 
достатку та забезпеченні більш високого рівня життя. Добробут та багатство виступають як 
певний цільовий орієнтир трудової життєдіяльності індивідів, становлячи її основний зміст 
та фінансово-економічний інтерес.  

З часу появи, економічна наука як специфічна форма суспільної свідомості в цілому 
виникла як наука про багатство. Ця гіпотеза започаткована ще давньогрецькими 
філософами. Поступово в процесі реальної економічної діяльності вона перетворилась в 
дійсність. Економічна діяльність в контексті суспільного прогресу спрямована не тільки на 
формальне відображення відтворювального процесу; створення додаткового продукту та 
виготовлення різноманітних суспільних благ зорієнтовані на підвищення добробуту 
індивідів, збільшення їх достатку, примноження багатства. Зазначене, при цьому, 
стосується всіх індивідів та суспільних верств. Забезпечені індивіди з наявним достатком 
стараються зробити його ще більшим, заможні індивіди намагаються стати ще багатшими. І 
це є цілком логічним та закономірним. Навіть у випадку бідності (малозабезпеченості, 
тощо) економіка намагається вирішити цю проблему та зробити незабезпечених індивідів 
матеріально повноцінними з належним рівнем добробуту.  

Однак, на загальному економічному фоні суспільства багатими стає незначна частина 
індивідів. Вказане пояснюється тим, що в процесі розподілу додаткового продукту та 
суспільних благ індивіди отримують неоднакову їх частку. Розподіл не має рівномірних та 
рівнозначних пропорцій їх привласнення, спрямування та розміщення. Внаслідок цього 
одні індивіди отримують задовільно-прийнятний їх обсяг (що може в певній мірі збільшити 
їх достаток), інші індивіди одержують незначний їх обсяг (що в кращому випадку дозволяє 
підтримувати добробут на попередньому рівні), а певна категорія індивідів привласнює 
найбільший їх обсяг, що дозволяє їм істотно покращити добробут, збільшити достаток та 
власність, нагромадити та примножити багатство.  

Формування мети статті. Суспільство в сучасних умовах, з його соціальною 
структурою і економічним станом, функціонує як одна динамічна система, утворена з 
багатьох різних взаємопов’язаних сфер. На загальному фоні, соціальна структура 
суспільства відображається суспільними прошарками, що перебувають в неоднаковому 
економічному становищі, мають різний рівень матеріального забезпечення, доходів та 
достатку. Категорія заможних осіб є однією із суспільних верств, добробут якої 
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визначається як багатство, характеризуючись завищеним рівнем набутого достатку та 
нагромадженої власності, отриманням значного обсягу доходів. Зважаючи на це, 
відповідний інтерес викликає феномен багатства заможних індивідів, його змістовність, а 
також суспільна цінність та призначення.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Сучасна наука визначає багатство як 
певний рівень забезпечення та підтримки способу життя, який є значно більшим за 
соціальні середньостатистичні норми в суспільстві й характеризується вагомістю грошових 
коштів та власністю. Внаслідок надлишку матеріальних статків заможні верстви населення 
здатні забезпечити собі спосіб життя, який значно перевищує рівень мінімальної 
необхідності чи середніх соціально встановлених стандартів.  

Багатство – це не просто достаток у індивіда нематеріальних та матеріальних 
цінностей (таких, зокрема, як грошові кошти, засоби виробництва, нерухомість чи інше 
приватне майно). До багатства можна також віднести легший та більший в сервісі доступ до 
охорони здоров’я, освіти та культури, тощо. Заможним індивідом вважається та особа, яка 
володіє значними цінностями по відношенню до інших членів суспільства.  

В умовах становлення та розвитку демократії відбуваються відповідні зміни у всіх 
сферах життєдіяльності суспільства. Насамперед, трансформації суспільного укладу та 
відносин стосуються системи соціальних цінностей, де одну з домінуючих позицій займає 
принцип соціальної злагоди. Водночас, процес утвердження, розвитку і збереження 
соціальної злагоди в значній мірі залежить від суспільної оцінки чинників економічного 
характеру, а саме – феномена багатства, його створення, нагромадження й розподілу. 
Вказане є предметом підвищеного суспільного інтересу в частині базового регуляторного 
інституту, що ґрунтується на засадах соціальної справедливості.  

Виходячи з позицій соціальної справедливості, політична влада пропагує певну 
модель розподілу та привласнення багатства у відповідній системі економічних відносин 
суспільства. Найбільш поширеними є дві концептуальні парадигми (моделі) побудови 
економічних засад демократії – ліберальна та соціалістична, в рамках яких визначаються 
кардинально відмінні підходи щодо сприйняття багатства. Практичне втілення їх крайніх 
варіантів доволі істотно посилює соціальну напругу та підвищує вірогідність настання 
суспільної кризи, чим, відповідно, суттєво знижує ймовірність досягнення суспільної 
стабільності та соціальної злагоди.  

Багатство як економічний феномен існує з давніх пір, пройшовши значний 
еволюційний шлях та зазнавши вагомих концептуальних і структурних змін. На кожному 
етапі трансформаційного розвитку багатство характеризується відповідними специфічними 
властивостями, що відображають його формальну та змістовну сутність.  

Реальний процес нагромадження багатства доцільно розпочати з аналізу в часи 
аграрно-рабовласницької епохи. Головним джерелом багатства на той час виступала земля, 
до якої докладалась фізична сила рабів; обидві складові перебували у приватній власності 
рабовласників, які безпосередньо привласнювали результати надлишків праці. Процес 
нагромадження багатства відбувався, насамперед, шляхом привласнення джерел реального 
продукту – землі та рабів. Хоча, частково нагромадження багатства за відповідних на той 
час економічних умов здійснювалось також у грошовій формі за рахунок доволі високого 
(відносно) рівня розвитку торгівлі.  

На зміну аграрно-рабовласницькому устрою прийшла аграрно-феодальна стадія 
економічного розвитку, хоча, по суті, між цими системами принципово кардинальних 
відмінностей не існує. При аграрно-феодальному економічному укладі, як і раніше, 
джерелом матеріального продукту залишалась земля, а в якості трудової діяльності 
використовувалась праця кріпаків. Таким чином, зміст багатства, його джерело та 
структура майже не змінились: кріпацтво в незначній мірі відрізняється від рабства. 
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Господарство також здебільшого залишилось незмінним – в натуральній формі, тому й роль 
грошей в ньому не була досить значною. Привласнення і нагромадження багатства 
відбувались переважно у вигляді натурального продукту, як і до цього.  

Надалі настала промислова-капіталістична епоха. Джерелом створення багатства 
постали засоби виробництва, які перебували у державній або приватній власності. Також 
змінився характер праці, з допомогою якої створювався додатковий продукт: селяни, 
звільнені від майже рабської залежності від землі, перетворились в міських робочих, 
підпорядкованих державним чи приватним роботодавцям. Більше того, що робоча сила, яка 
не становила дефіциту, вже не кваліфікувалась як складова багатства. Характерною 
особливістю процесів нагромадження багатства за цих економічних умов є те, що в основі 
вже перебувала концентрація машинного виробництва у приватній власності, а не 
натуральне господарство та робоча сила.  

Фінансово-капіталістична ера є останньою в процесі трансформації феномену 
багатства. Епоха фінансово-капіталістичного багатства є найбільш вагомою. Можна 
стверджувати, що вона невпинно створювалась упродовж всього часу економічного 
розвитку на всіх попередніх стадіях формування та модифікації багатства. В якості 
головного джерела багатства як і самого багатства виступають гроші та фінанси, які 
постають також основним джерелом збагачення та набувають відповідну форму як капітал, 
що в контексті економічної теорії додаткової вартості наділений здатністю до 
самозростання. В умовах функціонування фінансово-капіталістичної економіки такі 
елементи, як земля, робоча сила та засоби виробництва вже не актуалізовані на рівні 
багатства, а виступають тільки базовими факторами та засобами виробництва, за 
допомогою яких створюється багатство. Натомість, в якості нового елемента багатства 
починає виступати інформаційна складова. Отже, гроші – вторинні по відношенню до 
багатства в його реальному вираженні, хоча саме багатство вимірюється та виражається в 
будь-якому випадку з допомогою грошей.  

Грошова форма багатства як відображення домінуючих ринкових відносин в 
економіці загалом пов’язана з розростанням індивідуалізму в суспільстві. Індивідуалізм 
багатих індивідів проявляється у формуванні легітимних можливостей не рахуватися з 
суспільством, його інтересами та потребами. Саме гроші є основним чинником, який 
припускає звільнення індивіда від тих всіх суспільних обов’язків, яким він завжди, 
незалежно від соціального та майнового стану, підвладний в суспільстві традиційного типу. 
Ця властивість грошей дозволяє забезпечити самодостатність індивіда, а також може 
розглядатись в якості фундаментальної передумови індивідуалізму ринкового суспільства, 
який пов’язаний не просто з орієнтацією на власні інтереси та пріоритетом приватного й 
особистого, але із здатністю легітимно не зважати на інтереси та потреби інших індивідів та 
суспільства в цілому. Завдяки привілейованій грошовій формі багатства, наділені ним 
відповідні соціальні групи позбавляються від своїх традиційних суспільних обов’язків: їх 
соціальні зобов’язання перетворюються в справу їх власного вибору, що ґрунтується 
виключно на їх персональних добрих намірах, оскільки немає жодних способів легітимного 
примусу до суспільно відповідальної поведінки.  

Водночас, гроші дають можливість не рахуватися із суспільством будь-яким 
індивідам. Це універсальна властивість грошей, яка пропонується всім без винятку. 
Відмінність полягає лише в кількості грошових коштів: значна кількість грошей для 
багатих індивідів дозволяє їх відчувати себе вільними, а для інших індивідів незначна 
кількість грошей змушує їх залежати від суспільного оточення, гарантій соціальної 
підтримки, поблажливого режиму оплати життєво необхідних благ, що забезпечується 
суспільством або державою. Породжений ринковим домінуванням грошових відносин 
індивідуалізм не знищує систему соціальних зв’язків та відносин; він їх модифікує в такий 
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спосіб, що вони набувають характеру практично легітимної відособленості від інших та 
умовної відгородженості від суспільства.  

Трансформація багатства й автоматично пов’язаних з цим наслідків відбувається 
постійно. Основні напрями таких змін полягають в наступному:  

- змінюється форма нагромадження та символіка демонстрації багатства і його 
протиставлення суспільству, які постають не тільки більш радикальними, але й набувають 
додаткового змісту дистанціювання та самоізоляції заможних індивідів від суспільства; це 
відбувається в значній мірі завдяки тому, що капітал набуває все більшої незалежності від 
реальної економіки;  

- символічна легітимізація багатства займає все менше місця в його культурі, 
оскільки зникає необхідність в демонстрації корисності багатства та єдність багатих 
соціальних верств із суспільством; це пояснюється тим, що сучасна фінансова економіка 
призводить до повної свободи та безпрецедентного вивільнення від будь-яких соціальних 
обов’язків, а в результаті приводить до остаточного формування нетрудового капіталізму. 
Вказане завершується цілковитою дезінтеграцією заможних та інших суспільних 
прошарків, між якими стає все менше соціально-економічних зв’язків та відносин, оскільки 
багатим індивідам інше суспільство тепер вже не потрібне навіть в якості ні робочої сили, 
ні споживачів: фінансова економіка надзвичайно самостійна, відособлена та доволі вільна 
як від реального виробництва, так і від ринку.  

Багатство – не просто формальна відмінність, а значно вищий рівень достатку в одних 
осіб порівняно з іншими індивідами. В контексті існування цього феномену, а також 
наявності інших його економічних аналогів чи протилежностей, актуалізується питання 
культури багатства. Сутність цього питання полягає в соціально прийнятному використанні 
багатства. Однак, ця проблема вирішується самостійно й автоматично, оскільки приватна 
власність не є суспільним надбанням, а її застосування відбувається на основі особистих 
рішень її власника. Приватна власність захищена державою та законом; існує заборона від 
будь-яких посягань на неї, так само як і не існує жодних підстав для її публічного 
використання.  

Багатство в системі економічного відтворення існує в процесі виробництва, 
нагромадження, розподілу та споживання. Особливо в процесі розподілу та споживання 
багатства актуалізується питання форми власності. Згідно М. Туган-Барановського, 
господарський процес вичерпується виробництвом та обміном. Стосовно розподілу та 
споживання, то вони виходять за межі економіки, опиняються в суто соціальній сфері і 
підкоряються не економічним, а соціальним законам. Розподіл відповідно пояснюється вже 
не з економічних позицій (тобто, не теорією вартості чи граничної корисності), а 
взаємовідносинами суспільних класів, закони утворення та функціонування яких містяться 
поза предметом політичної економії та її методів [23].  

Збільшення власності, зростання багатства та покращення рівня добробуту є 
індикаторами, що відображають позитивні тенденції суспільного розвитку. Водночас, 
процеси формування та використання багатства супроводжуються певними явищами 
негативного антисоціального характеру. Як аномалія, на фоні побудови демократичної 
держави з’являються відповідні антидемократичні явища, які певною мірою пов’язані з 
феноменом багатства. Зокрема – формування олігархії як ознаки політико-економічної 
владної системи. Це – наслідок реалізації та домінанти ліберальної моделі: побудова 
«олігархічного добробуту» (для доволі обмеженого кола осіб) замість «демократичного 
добробуту» (в межах всього суспільства). Посилення цього провокує підрив соціальної 
злагоди. З’являється також певна, але очевидна відгородженість від суспільства: у держави 
є можливість для створення та використання вигідної для неї політико-економічної владної 
системи, яка б переслідувала та задовольняла її власні цілі, а не зачіпала інтереси всього 
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суспільства. А багатство – провідна системна ознака олігархії. В таких умовах загальний 
благоустрій суспільства є неможливим.  

Проблематичним питанням в контексті багатства є його вимір та оцінка. Якщо такі 
економічні явища, як бідність, малозабезпеченість та інші їхні аналоги значно простіше 
піддаються розрахунку та інтерпретації, то багатство не має належної бази методології та 
методики для його обчислення. Як правило, до уваги береться вся наявна власність 
індивіда, що включає найбільш вагомі реальні та фінансові активи. Хоча, насправді склад 
матеріальних та нематеріальних активів в структурі власності є значно більшим. Тому при 
оцінці багатства можуть бути неоднозначні показники та вагомі протилежні розбіжності. 
На цій підставі важливим питанням є розробка відповідної системи оцінки багатства, яка б 
не мала суттєвих суперечностей і відповідала дійсності.  

Висновки. Багатство постійно супроводжуватиме цивілізацію суспільства. Завжди 
буде присутня категорія заможних індивідів та поділ суспільства на «бідних» і «багатих». 
Змінити або замінити це неможливо; така закономірність є невиправною. Багатство 
заможних індивідів досить гостро сприймається на фоні поширення реальної бідності, 
особливо в крайніх формах. Антисоціальним й економічно невиправданим є збагачення 
незначного кола осіб в умовах зниження добробуту чи зубожіння більшої частини 
населення. Збалансування соціальних сил в економічному відношенні є доволі складним 
питанням. Вирішення цього завдання покладається на державу.  
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АННОТАЦИЯ 
 

БОГАТСТВО КАК СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФЕНОМЕН ОБЩЕСТВА 
Актуальность. В статье рассматриваются актуальные вопросы богатства. Актуальность темы 

предлагаемого исследования обусловлена современными устойчивыми тенденциями роста богатства и 
увеличения количества состоятельных индивидов. Определены предпосылки возникновения и развития 
богатства. Отражены исторические аспекты эволюции богатства и его современное состояние.  

Цель. Целевая задача исследования является попыткой освещения вопроса богатства, которое 
присутствует в общественной социально-экономической структуре. Тема статьи вызвана необходимостью 
раскрытия современного расслоения общественных слоев по уровню достатка, формированием 
состоятельного класса общества и его ростом, процессов создания и приумножения богатства. Адекватная 
оценка уровня достатка и богатства позволила бы государству осуществлять взвешенную и эффективную 
социально-экономическую и финансовую политику для стабилизации общества и утверждения устойчивого 
общественного строя.  

Методика. Правильный анализ социальной структуры общества по уровню материального достатка 
позволяет оценить эффективность функционирования экономики и качество государственной политики в 
системе создания и распределения общественных доходов, общественных благ и богатства. При 
отсутствии результатов таких расчетов возникают непоправимые ошибки при выборе государством 
приоритетов социально-экономической политики и принятии оптимальных решений в финансовой сфере. В 
работе затрагиваются вопросы методики измерения богатства, которые требуют существенных 
методологических разработок.  

Результаты. Исследован вопрос и современную специфику богатства. Определено ценность 
богатства для общества и государства. Приведены рекомендации по содействию увеличению 
благосостояния и роста богатства за счет соответствующих государственных мероприятий.  

Научная новизна. Установлено, что богатство – комплексная, многогранная категория, которую 
можно характеризовать как определенное свойство социально-экономического устройства общества, 
определяет его состояние, результаты, динамику и тенденции развития. Богатство характеризует 
возможность достижения положительного результата (эффекта) в рыночных условиях хозяйствования и 
использования имеющегося социально-экономического потенциала в обществе, чем свидетельствует уровень 
его цивилизационного развития.  

Практическая значимость. Исследованы возможности улучшения благосостояния и увеличение 
богатства и роль государства в содействии этим процессам. Установлено, что необходимы 
соответствующие методики оценки богатства для адекватной оценки социально-экономического состояния 
и общественного благоустройства.  

Ключевые слова: богатство, достаток, состоятельность, государственная политика.  
 

SUMMARY 
 

WEALTH AS A SOCIAL AND ECONOMIC PHENOMENON OF SOCIETY 
Relevance. The article deals with current issues of wealth. The relevance of the topic of the proposed study is 

due to the current stable trends in the growth of wealth and the increase in the number of wealthy individuals. 
Preconditions of occurrence and spread of wealth are determined. The historical aspects of the evolution of wealth 
and its current state are reflected.  

Purpose. Target of research is an attempt to highlight the issue of wealth, which is present in the public social 
and economic structure. Subject of article is caused by the necessity of disclosure modern social stratification of 
layers in the level of wellbeing, the formation of a wealthy class of society and its growth, the processes of creating 
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and increasing wealth. Adequate assessment of the level of wellbeing and wealth would enable the state to carry out a 
balanced and effective socio-economic and financial policies to stabilize society and adoption of a stable public 
order.  

Methodology. Proper analysis of the social structure of society in terms of material wealth allows to evaluate 
the efficiency of the economy and the quality of public policy in the system of creating and distribution public 
revenues, public goods and wealth. Without the results of these calculations appear fatal mistakes in choosing the 
state priorities of socio-economic policies and make the best decisions in the financial sphere. The work touches upon 
the issues of the methodology of measuring wealth, which require significant methodological developments.  

Results. The question and the modern specifics of wealth are investigated. The value of wealth for society and 
the state is determined. The recommendations to increase the welfare and growth of wealth through appropriate 
government measures are issued.  

Scientific novelty. It was found that wealth – a comprehensive, multi-faceted category, which can be 
characterized as a specific feature of the socio-economic structure of society, which determines its condition, results, 
dynamics and development tendencies. Wealth characterizes the ability to achieve a positive result (effect) in market 
conditions of managing and using the existing social and economic potential in the community, as evidenced by its 
level of civilization development.  

Practical significance. The possibilities of improving wellbeing and increasing wealth and the role of the state 
in promoting these processes are explored. It was found that appropriate methods of estimation wealth are needed for 
an adequate assessment of the socioeconomic status and public amenities. 

Key words: wealth, wellbeing, richness, public policy.  
 
 
УДК 338.48  

 

РОЛЬ ІННОВАЦІЙ ДЛЯ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ 
 

КАМПОВ Н. С., МЕДВІДЬ Л. І., КАСИНЕЦЬ О. В., МАХЛИНЕЦЬ С. С. 
Мукачівський державний університет  

 
У статті досліджено роль інновацій у сфері туризму в умовах посилення конкуренції. Уточнено 

поняття інновації в туризмі, наведено класифікацію інновацій в туризмі за змістом і об'єктом застосування. 
Обґрунтовано сутнісні характеристики інновацій на туристичних підприємствах.  

Метою статті є вивчення та узагальнення наукових поглядів на економічну суть інновацій в туризмі, 
класифікації інновацій, аналіз значення інновацій для розвитку туристичних підприємств, а також 
визначення перспективних напрямів розвитку інноваційної діяльності.  

Використані методи дослідження: логічного підходу до пізнання соціально-економічних явищ, аналізу, 
синтезу, систематизації та узагальнення.  

Наголошено на різноманітності визначення сутності поняття інновації на туристичному  
підприємстві, оскільки більшість науковців розглядають його з позицій сфери послуг, Зазначено, що 
узагальнення та систематизація класифікаційних ознак і створення науково обґрунтованої класифікації 
інновацій, що застосовуються в процесі функціонування та розвитку підприємств туристичної галузі, має 
істотну практичну значимість, оскільки визначає потенційну здатність впровадження того чи іншого 
нововведення. 

Дослідивши наукові підходи, узагальнено поняття «інновації в туризмі» як комплексний процес 
генерації творчих ідей на стадіях формування, реалізації та споживання тупродукту на ринку, що створює 
цінність для клієнта та дозволяє забезпечити інтенсивний розвиток туристичного підприємства, 
покращення сервісу, управління технологічним процесом виробництва та збуту туристичних послуг.  

Виокремлено основні тенденції інновацій в туризмі: розробка нових турів і вдосконалення існуючих 
туристичних продуктів; розробка нових послуг, пропонованих гостям у готелях, ресторанах та інших 
підприємствах туристичного сервісу; впровадження передових методів навчання, підготовки й 
перепідготовки працівників туристичного бізнесу тощо.  

Зазначено, що інновації в туризмі мають якісну новизну, що й приводять до позитивних зрушень, які 
забезпечують стійке функціонування й розвиток галузі в регіоні. перспективні напрямки розвитку туризму, 
кожний з яких може бути інноваційним для України, та свідчить про поглиблення соціальної спрямованості 
інновацій в туризмі. Наукова новизна отриманих результатів полягає в уточненні й обґрунтуванні сутності 
поняття «інновації в туризмі». Подальші дослідження будуть спрямовані на визначенні ключових понять 
інноваційної діяльності в туризмі з метою аналізу та контролю процесу її здійснення. 

Ключові слова: інновація, інновація в туризмі, класифікація інновацій, типи інновацій, види інновацій 
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Вступ. Стрімкий розвиток міжнародного та національного туризму в сучасних умовах 
вимагає постійного поліпшення якості обслуговування туристів та підвищення 
конкурентоспроможності туристичних підприємств. Вирішення важливих завдань 
забезпечення попиту подорожуючих з урахуванням інтеграції України в міжнародний 
туристичний простір та обмеженні екстенсивних ресурсів потребує від туристичних 
підприємств переходу на інноваційний шлях розвитку. Активізація підприємницької 
діяльності відбувається під впливом інноваційних процесів в усіх сферах економіки, але у 
сфері туризму інновації впроваджуються випереджальними темпами, оскільки 
конкурентоспроможність туристичних підприємств може бути забезпечена за умов 
досягнення кращих світових стандартів обслуговування. У свою чергу ефективність 
впровадження інновацій стає актуальним завданням у процесі реалізації заходів, 
спрямованих на розвиток туристичного підприємства та підтримку його конкурентних 
переваг. 

Традиційно інновації та інноваційна діяльність у першу чергу асоціюються з 
підприємствами наукоємних високотехнологічних галузей (комп'ютерні та 
телекомунікаційні технології, хімія, фармацевтична промисловість тощо), проте зміст 
поняття «інновація» більш широкий. Інноваційна діяльність передбачає не лише практичне 
використання науково-технічних розробок і винаходів, але і включає зміни в продуктах, 
процесах, маркетингу, організації та управлінні виробництвом. Інноваційна діяльність у 
туризмі знаходить своє втілення у створенні нових або поліпшенні існуючих турпродуктів, 
удосконаленні транспортних, готельних та інших послуг, освоєнні нових ринків, 
упровадженні провідних інформаційних і телекомунікаційних технологій, сучасних форм 
організаційно-управлінської діяльності, нових підходів до задоволення потреб туристів. 

Об’єкт та методи дослідження. Дослідженню інновацій присвячені наукові праці 
зарубіжних та вітчизняних вчених: О.Бартошук, М.Бойко, Н.Власової, О.Гарбери, 
К.Жураєвої, Ф.Зінов’єва, О.Кальченко, Т.Кіндрик, В.Новікова, А.Мазаракі, М.Малахової, 
С.Мельниченко, Г.Михайліченко, І.Романенко, Н.Семененко, В.Смирнова, Т.Ткаченко, 
Л.Ткачук, О.Черниш та ін. Зокрема, в їхніх працях розкриті сутність інновацій та їх 
класифікація в індустрії туризму, охарактеризовано процеси автоматизації роботи 
туристичних фірм, висвітлено специфіку управління туристичними підприємствами на 
основі використання інноваційних методів.  

Незважаючи на теоретичні дослідження різних аспектів розробки і впровадження 
інновацій, потребує комплексного дослідження галузева специфіка використання 
інноваційних процесів у сфері туризму, оскільки саме інновації здатні забезпечити 
ефективний розвиток туризму в сучасних умовах.  

Теоретичною і методологічною основою дослідження є монографії, статті, навчальні 
посібники вітчизняних і зарубіжних учених в області туризму, економіки, управління 
персоналом, менеджменту, інноваційного менеджменту організації.  

Метою статті є вивчення та узагальнення наукових поглядів на економічну суть 
інновацій в туризмі, класифікації інновацій, аналіз значення інновацій для розвитку 
туристичних підприємств, а також визначення перспективних напрямів розвитку 
інноваційної діяльності.  

Результати та їх обговорення. Для розробки понятійного апарату, систематизації 
існуючих підходів і визначення змісту інновацій та інноваційної діяльності на 
туристичному підприємстві використовувалися методи логічного підходу до пізнання 
соціально-економічних явищ, аналізу, синтезу, систематизації та узагальнення. У процесі 
оцінки інноваційної активності об’єкта дослідження використовувалися методи 
динамічного та структурного аналізу, експертний метод. 
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Згідно з міжнародними стандартами, рекомендації за якими були прийняті в м. Осло в 
1992 р. (так зване «Керівництво Осло»), розрізняють два типи інновацій: продуктові та 
процесні (рис. 1). Продуктова інновація охоплює впровадження нових або вдосконалених 
продуктів, відповідно, вирізняють базисну та поліпшуючу продуктову інновації. Успіх 
комерційної діяльності на ринку туризму визначається, в першу чергу, привабливістю 
пропонованого туристичного продукту. Розробка нових турів і вдосконалення існуючих 
туристичних продуктів є головним напрямом інноваційної діяльності туроператорів [1].  

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Рис. 1. Класифікація продуктових інновацій в туризмі 
 

Туристичний продукт (тур) – це туристична подорож (поїздка) за визначеним 
маршрутом у конкретні терміни, забезпечена комплексом туристичних послуг 
(бронювання, розміщення, харчування, транспорт, рекреація, екскурсії тощо). Розробка 
турів, основу яких становить нова потреба споживачів, складає сутність базисних 
продуктових інновацій у туризмі. Удосконалення окремих властивостей і характеристик 
пропонованого турпродукту становить сутність поліпшуючих продуктових інновацій 
(наприклад, розміщення туристів у більш комфортних номерах, включення в пакет 
додаткових послуг). Оскільки тур являє собою подорож за визначеним маршрутом, то 
освоєння нових напрямів поїздок (у нові країни, регіони) також є продуктовою інновацією. 
До продуктових інновацій також можна зарахувати розробку нових послуг, пропонованих 
гостям у готелях, ресторанах та інших підприємствах туристичного сервісу. 

Основою розробки нових турпродуктів може бути будівництво нових 
інфраструктурних об'єктів, що привертають увагу певних груп туристів, наприклад, об'єктів 
для заняття спортом: парашутизмом, дельтапланеризмом, яхтінгом, гірськолижним 
спортом. 

Т. Кіндрик визначає сервісні інновації як впровадження передових методів навчання, 
підготовки й перепідготовки працівників туристичного бізнесу, розробку інноваційних 
моделей розміщення трудових ресурсів у туризмі, впровадження національної моделі 
сервісного обслуговування з урахуванням культури та звичаїв туристично-рекреаційних 
зон. Тобто, сервісні інновації включають нововведення, які пов’язані безпосередньо лише з 
процесом обслуговування й оптимізацією роботи персоналу [3].  

До сервісних інновацій належать усі зміни, які вперше знайшли застосування на 
туристичному підприємстві, та приносять йому конкретну економічну та/або соціальну 
ефективність. Це можуть бути, наприклад, нові рішення у споживчому інтерфейсі, нові 
методи розподілу туристичного продукту, нове застосування технологій у процесі 
обслуговування, нові форми роботи з партнерами або нові способи організації та 
управління послугами. Інноваційні послуги визначаються технологічною взаємодією, 
побудованою на удосконаленні існуючих характеристик послуг, поліпшенням процесу їх 
надання або комбінацією існуючих технологій. 

Вивчення тенденцій і закономірностей комплексного освоєння інновацій, а також 
виявлення ефективних методів управління інноваціями в діяльності підприємств сфери 
туризму, вимагає, в першу чергу, їх класифікації. 

Продуктові інновації 

Створення нових туристичних 
продуктів 

Освоєння нових сегментів 
туристичного ринку 

Освоєння нових туристично-
рекреаційних територій 

Залучення до туристичного 
сегменту нових видів ресурсів
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Аналізуючи класифікації інновацій у туристичній галузі, визначено, що не існує чітко 
побудованої їх класифікації. Так, Саак А.Е., Пшеничних Ю.А. виділяють наступні основні 
види інновацій у сфері послуг: 

– технічні – пов’язані з впровадженням нових видів техніки, технології, 
інструментів, а також техніко-технічних прийомів праці й обслуговування. Найбільш 
помітною тенденцією в сучасній сфері послуг є впровадження комп’ютерної техніки, 
розповсюдження інформаційно-технологічних нововведень, що полегшують роботу з 
клієнтами і весь процес сервісного обслуговування; 

– організаційно-технологічні – пов’язані з новими видами послуг, більш 
ефективним обслуговуванням клієнтів; 

– комплексні, що охоплюють одночасно різні аспекти і сторони сервісної 
діяльності; 

–  управлінські – орієнтовані на вдосконалення внутрішніх і зовнішніх зв’язків 
підприємств, використання нових методів та форм менеджменту [3]. 

Автор-розробник Михайліченко Г.І. систематизувала та виділила наступні види 
інновацій за предметом застосування: інновація-продукт (нововведення у вигляді 
принципово нового або вдосконаленого продукту, яке просувається у формі товару на 
ринок); інновація-процес (це технічне, виробниче  управлінське вдосконалення, що знижує 
витрати на виробництво продукту); інновація-сервіс (нововведення, пов’язані з 
обслуговуванням процесів використання продукту за межами підприємства (програмне 
забезпечення технологічних процесів)); інтелектуальний капітал (людські ресурси як 
інтелектуальна, творча еліта, здатні креативно сприймати й модифікувати нестандартні 
управлінські рішення); маркетингові інновації (впровадження нового методу продажу, 
включаючи значні зміни в дизайні продукту, його просуванні на ринок або в призначенні 
нової ціни, що націлені на краще задоволення потреб споживача, відкриття нових ринків 
або задоволення нових позицій для продукції підприємства на ринку з метою збільшення 
обсягу продажу); організаційні інновації (впровадження нового організаційного методу в 
діяльності підприємств, в організації робочих місць або зовнішніх зв’язках) [4]. 

Основні види інновацій за змістом у туристичній сфері класифіковані та представлені 
в таблиці 1.  

Таблиця 1 
Види інновацій у туризмі за змістом [4] 

Вид Характеристика 

Продуктові 
інновації  

створення нових туристичних продуктів і послуг;  удосконалення 
споживчих властивостей вже існуючих туристичних продуктів і 
послуг; освоєння нових туристично-рекреаційних територій; 
залучення нових видів туристично-рекреаційних ресурсів; освоєння 
нових видів туризму; освоєння нових туристичних напрямів ти 
маршрутів.  

Технологічні 
інновації  

використання інформаційних і комунікаційних технології 
туристичному бізнесі; використання нової техніки та технологій при 
наданні традиційних туристичних послуг;  розробка нових видів 
матеріально-технічною забезпечення туристичного обслуговування, 
підвищення якості послуг;  впровадження нових форм обліку та 
звітності туристичних підприємств; нововведення в системі 
транспортного обслуговування туристів; екологізація технологій 
обслуговування.  
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Маркетингові 
інновації  

освоєння нових сегментів туристичною ринку; розробка новітніх 
моделей позиціонування і рекламування туристичного продукту; 
розробка новітніх моделей позиціонування і рекламування і 
туристично-рекреаційних територій.  

Організаційно-
управлінські 
інновації  

нові методи і форм управління суб'єктами туристично-рекреаційної 
діяльності; впровадження нових інноваційних форм організації 
туристичної діяльності та територіальної організації діяльності 
туристичних підприємств;  удосконалення державною та 
регіонального управління туристичною індустрією; удосконалення 
інформаційного забезпечення туристичної пильності.  

Сервісні інновації  

впровадження передових методів навчання, підготовки та 
перепідготовки працівників туристичною бізнесу; розробка 
інноваційних моделей розміщення трудових ресурсів в туризмі; 
розробка інноваційних моделей сервісною обслуговування туристів, 
враховуючи культуру та звичаї туристично-рекреаційних зон.  

Інновації в туризмі слід розглядати як системні заходи, що мають якісну новизну, що й 
приводять до позитивних зрушень, що забезпечують стійке функціонування й розвиток галузі в 
регіоні. Так, ідея створення й реалізація туристських проектів, що навіть не приносять спочатку 
істотного прибутку, може дати поштовх розвитку туризму й тим самим активно сприяти 
створенню додаткових робочих місць і зростання доходів населення.  

Спираючись на класифікацію інновацій, запропоновану Й. Шумпетером, можна дати 
таку класифікацію інновацій у туризмі за об'єктом застосування (табл. 2).  

Більшість дослідників інноваційних процесів у туризмі відзначають, що туризм є 
активним споживачем технічних інновацій, вироблених іншими галузями: спеціальне 
туристське спорядження на основі сучасних матеріалів, системи клімат-контролю в готелях, 
електронні гіди-путівники, супутникові навігатори, комп'ютерні системи управління та обліку, 
електронна реклама та комерція.  

Таблиця 2  
Класифікація інновацій у туризмі за об'єктом застосування  

Типи інновацій за 
Й.Шумпетером 

Типи інновацій у туризмі Приклади 

1. Упровадження 
нової продукції та 
продукції з новими 
властивостями 

Продуктові інновації – 
впровадження у туристський 
ринок нового й удосконалення 
існуючого турпродукту (туру, 
послуги) 

Розробка нового туру, нового 
екскурсійного маршруту, нового 
напряму подорожей; пропозиція 
нових послуг (наприклад, 
оздоровчі послуги в готелях) 

2. Використання 
нової сировини 

Ресурсні інновації – 
використання нового виду 
туристичних ресурсів для 
організації туризму та розробки 
нових турів і послуг 

Освоєння нетрадиційних об'єктів 
показу (наприклад, індустріальний 
і дігг-туризм (сталкінг), мілітарі-
туризм); будівництво нових 
інфраструктурних об'єктів; 
пропозиція ринку нової події 
(наприклад, фестивалю) 

3. Використання 
нової техніки, 
технологічних 
процесів 

Техніко-технологічні інновації 
– впровадження нової або 
істотно поліпшеної техніки і 
технології обслуговування 
клієнтів, просування і реалізації 
послуг 

Електронні системи бронювання в 
готелях; електронні системи 
продажу авіаквитків; Інтернет-
реклама; Е-комерція (в мережі 
Інтернет), наприклад, створення 
віртуальних турагентств 
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4. Зміни в 
організації 
виробництва і його 
матеріально-
технічному 
забезпеченні 

організаційні інновації – 
впровадження більш 
ефективних структур 
управління й порядку 
організації діяльності фірми, 
нових профілів робочих місць і 
професійних вимог 

розвиток інтегрованих готельних 
ланцюгів; використання систем 
управління готелем за контрактом; 
використання комп'ютерних 
клієнтських баз даних, CRM-
Систем 

5. Поява нових 
ринків збуту 

маркетингові інновації – 
виділення нових сегментів 
ринку, обслуговування нових 
груп клієнтів (виділених за 
географічною, соціально-
демографічною, поведінковою 
ознаками) 

вхід на нові географічні ринки; 
розробка спеціальних турів і 
послуг для окремих груп 
споживачів (наприклад, людей з 
обмеженими можливостями) тощо 

 
Інноваційний процес у туризмі досить специфічний. Він одержує, як правило, своє 

визнання, з одного боку, через туристський ринок і ступінь задоволеності клієнта, а з 
іншого боку, в основному завдяки прийняттю спільних розв'язків туристськими 
організаціями, органами керування галуззю в регіоні, органами місцевого самоврядування й 
громадськими організаціями, діяльність яких пов'язана з туризмом, а також завдяки оцінці 
галузі місцевим населенням. Тільки така взаємодія всіх елементів (суб'єктів і об'єктів) 
інноваційного процесу може привести до появи істотного синергетичного ефекту, 
вираженого в якості росту (розвитку) сфери туризму. Комплексність і трансформованість 
відкриттів, коли впровадження нового в одній області дає ефект (і можливо, більш сильний) 
в іншій, що становить їхню сутність у галузі, тому потребують науково обґрунтованої 
організації й керування. 

Інновації безпосередньо у сфері послуг (сервісні інновації) можуть бути визначені як 
нова концепція сервісу, нові канали зв'язку з клієнтами, нові системи розподілу й 
технологічні рішення, які найчастіше спільно змінюють пропозицію послуг на ринку, 
оновлюють функції фірми і потребують структурно нових організаційних, технологічних і 
людських можливостей фірми [5, c.62 - 63]. 

До основних принципів інновацій у туризмі відносять: принцип науковості 
(використання наукових знань і методів для реалізації інновацій, що відповідають потребам 
туристів); принцип системності (врахування факторів та умов, необхідних для задоволення 
потреб людей у відпочинку, ресурсних можливостей регіону; принцип відповідності 
інновації потребам туристів (пропонуються тільки ті нововведення, які дійсно потрібні 
споживачам, а не ті, які може зробити й впровадити в практичну діяльність туристська 
організація); принцип позитивності результатів (попередження нерозумного й 
непродуманого створення і впровадження інновації, яка може бути небезпечною як для 
туриста, так і для конкретного підприємства; для біосфери й суспільства в цілому); 
принцип іманентності інвестиційним процесам (для розробки й впровадження інновацій 
використовуються інвестиційні ресурси, ефективність яких визначається ступенем 
значимості, масштабністю нововведень, можливості в подальшому залучатися в 
інноваційний процес); відповідність інноваційної діяльності і її результатів (нововведень) 
рівню розвитку суспільства; принцип зв’язку (процес нововведення закінчується появою на 
ринку туристичного продукту, який повинен на певному етапі свого життєвого циклу 
викликати потреби створення наступного і забезпечувати фінансову підтримку цього 
процесу); принцип безпеки (будь-яке нововведення має гарантувати відсутність небезпек 
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для людини й навколишнього середовища); принцип зворотного зв'язку (необхідність 
аналізу реакції туристів на інновації, які породжують нові туристичні потреби, 
максимальне їх задоволення); принцип адаптивності (освоєння туристичним підприємством 
інновацій, що адекватні умовам зовнішнього середовища, сприяють підвищенню 
ефективності функціонування у ньому); принцип врахування інноваційного потенціалу 
території (інноваційний потенціал, яким володіє регіон, безпосередньо впливає на ступінь 
застосування інновацій туристичними підприємствами: чим більшими інноваційними 
можливостями володіє регіон, тим вище рівень інноваційних розробок в туризмі [6, c. 104]. 

Базуючись на положеннях Генеральної угоди з торгівлі послугами (ГАТС), можна 
виділити такі напрями розвитку інновацій у туризмі (табл. 3): 

- організаційні інновації – впровадження нововведень, пов'язаних з розвитком 
підприємництва в туристичному бізнесі, в системі та структурі управління туризмом на 
основі новітньої техніки і провідних технологій; 

- управлінські інновації – обґрунтування нових методів і форм управління суб’єктами 
туристично-рекреаційної діяльності, забезпечення державного, регіонального та місцевого 
управління туристичною індустрією, удосконалення кадрової політики (оновлення та 
заміна кадрового складу, підвищення кваліфікації, перепідготовка та стимулювання 
працівників тощо); раціоналізація економічної та фінансової діяльності (впровадження 
сучасних форм обліку та звітності, що забезпечують стійкість становища та розвитку 
підприємства); 

- маркетингові інновації, що дозволяють охоплювати потреби цільової аудиторії 
туристичних фірм або залучати нових клієнтів; 

- продуктові інновації – періодичні нововведення, які спрямовані на зміну споживчих 
властивостей туристського продукту, його позиціонування і дають конкурентні переваги: 
створення нових туристичних продуктів, освоєння нових сегментів туристичного ринку, 
освоєння нових туристично-рекреаційних територій, залучення до туристичного сегменту 
нових видів ресурсів; 

- сервісні інновації – впровадження передових методів навчання, підготовки та 
перепідготовки фахівців туристичного бізнесу, розробка інноваційних моделей розміщення 
трудових ресурсів у туризмі, впровадження національної моделі сервісного 
обслуговування, враховуючи культуру та звичаї туристично-рекреаційних зон тощо; 

- технологічні інновації – впровадження  комп’ютерних технологій в систему 
бронювання і резервування готелів, авіаквитків, розробка нових видів матеріально-
технічного забезпечення туристичного обслуговування, покращення якості послуг, 
нововведення в системі транспортного обслуговування, що будуть спрямовані на 
підвищення комфортності та скорочення часу трансферу туристів до курортної зони, 
екологізація технологій обслуговування. 

Таблиця 3 
Напрямки розвитку інновацій в туризмі 

Управлінськ
і інновації 

Нові методи реалізації маркетингового циклу в туризмі. 
Обґрунтування нових методів і форм управління суб’єктами туристично-
рекреаційної діяльності. 
Забезпечення державного та регіонального управління туристичною 
індустрією. 

Сервісні  
інновації 

Впровадження передових методів навчання, підготовки та перепідготовки 
працівників туристичного бізнесу. 
Розробка інноваційних моделей розміщення трудових ресурсів в туризмі. 
Впровадження національної моделі сервісного обслуговування, 
враховуючи культуру та звичаї туристично-рекреаційних зон. 
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Технологічн
і інновації 

Впровадження комп’ютерних технологій в систему бронювання і 
резервування готелів, авіаквитків. 
Розробка нових видів матеріально-технічного забезпечення туристичного 
обслуговування, покращення якості послуг. 
Нововведення в системі транспортного обслуговування, що будуть 
спрямовані на підвищення комфортності та скорочення часу трансферу 
туристів до курортної зони. 
Екологізація технологій обслуговування. 

 
Зважаючи на рівень розвитку підприємств, серед яких більшість мікро- або малі туристичні 

підприємства, можна виділити наступні види інновацій: інноваційні програми і проекти; нові 
знання та інтелектуальні продукти; виробниче обладнання та процеси; інфраструктура 
виробництва і підприємництва в туризмі; механізми формування туристичного ринку та збуту 
турпродукту; організаційно-технічні рішення виробничого, адміністративного, комерційного або 
іншого характеру, що істотно поліпшують структуру і якість виробництва, обслуговування і 
(або) соціальну сферу; сировинні ресурси, засоби їх видобування і переробки (для виробничих 
підприємств туристичної сфери: заклади розміщення, ресторанного і курортного бізнесу та ін.; 
туристичний продукт на рівні: національному, регіональному, туристичної дестинації, 
туристичного підприємства.  

Однак зазначені напрями змін та трансформації бізнес-середовища знаходяться під дією 
зовнішніх факторів, які суттєво впливають на інтенсивність розвитку. Успішні інноватори 
туризму своїм досвідом доводять, що створення і впровадження нового – не просто бажано, але і 
необхідно в конкурентній боротьбі, а в період економічної нестабільності, – це повинно 
сприйматися як умова виживання.  

Розробка інноваційних ІТ-проектів у сфері туризму відбувається за наявності трьох 
складових: туристичний бізнес, інноваційні технології та інформаційні системи і технології 
управління. Останні відіграють визначальну роль в інноваційному розвитку підприємств 
туристичної галузі. Вони значно спрощують процедуру формування туристичного продукту з 
використанням комп’ютерних мереж, міжнародних систем бронювання, електронних баз даних з 
нормативно-правових актів у туризмі, автоматизованих систем взаєморозрахунків тощо [7, с 81-
85]. 

Висновки. Отже, до інновацій в туризмі слід відносити, перш за все, ті нововведення, які 
супроводжуються: відновленням і розвитком духовних та фізичних сил туристів; якісно новими 
змінами турпродукту; підвищенням ефективності функціонування інфраструктури туризму, 
управління стійким функціонуванням і розвитком туристичної сфери в країні та процесами 
формування, позиціонування та споживання туристичних послуг; прогресивними змінами 
факторів виробництва (наприклад, скорочення терміну транспортування за рахунок 
впровадження нових швидкісних видів транспорту, покращення умов праці працівників 
туріндустрії, впровадження нових прогресивних методів (механізмів) перетворення факторів 
виробництва в послуги тощо); підвищенням іміджу і конкурентоздатності підприємств 
туріндустрії. 

Основу інноваційної діяльності підприємства, на нашу думку, повинні становити саме 
інновації продукту. Вони є вирішальними з точки зору призначення туристичного підприємства. 
Продуктові інновації спричиняють нововведення технологічні, персоналу та управлінської 
діяльності, які забезпечують упішну та ефективну реалізацію продуктових інновацій.  
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АННОТАЦИЯ 

 
РОЛЬ ИННОВАЦИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА 

В статье исследована роль инноваций в сфере туризма в условиях усиления конкуренции. Уточнено понятие 
инновации в туризме, приведена классификация инноваций в туризме по содержанию и объектом применения. 
Обосновано сущностные характеристики инноваций на туристических предприятиях. 

Целью статьи является изучение и обобщение научных взглядов на экономическую суть инноваций в туризме, 
классификации инноваций, анализ значения инноваций для развития туристических предприятий, а также 
определение перспективных направлений развития инновационной деятельности. 

Использованные методы исследования: логического подхода к познанию социально-экономических явлений, 
анализа, синтеза, систематизации и обобщения. 

Отмечены разнообразия определения сущности понятия инновации на туристическом предприятии, 
поскольку большинство ученых рассматривают его с позиций сферы услуг. Отмечено, что обобщение и 
систематизация классификационных признаков и создание научно обоснованной классификации инноваций, 
применяемых в процессе функционирования и развития предприятий туристической отрасли, имеет существенное 
практическое значение, поскольку определяет потенциальную способность внедрения того или иного новшества. 

Исследовав научные подходы, обобщено понятие «инновации в туризме» как комплексный процесс генерации 
творческих идей на стадиях формирования, реализации и потребления турпродукту на рынке, что создает 
ценность для клиента и позволяет обеспечить интенсивное развитие туристического предприятия, улучшение 
сервиса, управление технологическим процессом производства и сбыта туристических услуг. 

Выделены основные тенденции инноваций в туризме: разработка новых туров и совершенствование 
существующих туристических продуктов; разработка новых услуг, предлагаемых гостям в отелях, ресторанах и 
других предприятиях туристического сервиса; внедрение передовых методов обучения, подготовки и 
переподготовки работников туристического бизнеса и тому подобное. 

Отмечено, что инновации в туризме имеют качественную новизну что и приводит к позитивным сдвигам, 
которые обеспечивают устойчивое функционирование и развитие отрасли в регионе; перспективные направления 
развития туризма, каждый из которых может быть инновационным для Украины, и свидетельствует об 
углублении социальной направленности инноваций в туризме. Научная новизна полученных результатов заключается 
в уточнении и обосновании сущности понятия «инновации в туризме». Дальнейшие исследования будут направлены 
на определение ключевых понятий инновационной деятельности в туризме с целью анализа и контроля процесса ее 
осуществления. 

Ключевые слова: инновация, инновация в туризме, классификация инноваций, типы инноваций, виды 
инноваций 

SUMMARY 
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THE ROLE OF INNOVATIONS FOR THE TOURISM DEVELOPMENT 
The role of innovations in the sphere of tourism under the conditions of competition intensification has been 

investigated in the article. The concept of innovations in tourism, their classification according to the content and object of 
application has been clarified. The substantive characteristics of innovations at tourist enterprises have been substantiated. 

The aim of the article is to study and generalize scientific views on the economic essence of tourism innovation, 
classification of innovations, analysis and significance of innovations for the development of tourism enterprises, along with the 
definition of promising directions for the development of innovation activities. 

The following research methods have been used: logical approach to the cognition of socio-economic phenomena; 
analysis; synthesis; systematization and generalization. 

It has been emphasized on the definition diversity of the essence of the innovation concept in tourist, as most scholars 
view it from the standpoint of the service sector. It has been noted that the generalization and systematization of classification 
features, creation of scientifically grounded classification of innovations, used in the process of functioning and development of 
enterprises of the tourism industry, have a considerable practical significance, since they determine the potential ability to 
implement a particular innovation. 

After exploring scientific approaches, the concept of "innovation in tourism" has been summarized as an integrated 
process of generating creative ideas at stages of formation, marketing and product consumption at the market, which creates 
value for the client and allows for the intensive development of the tourist enterprise, improvement of service, management of 
the technological process of production and tourist services’ marketing. 

The main tendencies of innovations in tourism have been singled out: development of new tours and improvement of the 
already existing tourist products; development of new services offered to guests in hotels, restaurants and other enterprises of 
tourist service; introduction of advanced training methods, training and retraining of tourism business workers, etc. 

It has been noted that innovations in tourism have qualitative novelty, which leads to positive changes that ensure the 
stable functioning and development of the industry in region; stimulates perspective directions of tourism development, each of 
which can be new for Ukraine; indicates the deepening of the social orientation of innovation in tourism. Scientific novelty of 
the results is to clarify and substantiate the essence of the concept of "innovation in tourism". Further research, is supposed, to 
focus on identifying key concepts of tourism innovation in order to analyze and control the process of its implementation. 

Key words: innovation, innovation in tourism, classification of innovations, types of innovations, kinds of innovations.  
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СУТНІСТЬ ЦІНИ ТА ЦІНОВОЇ ПОЛІТИКИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ 
 

ЛІБА Н.С., СОЧКАЛ.І. 
Мукачівський державний університет 

 

У статті розглянуто наукові підходи до визначення поняття ціни, її функції в сучасних ринкових умовах та 
важливих класифікаційних ознак ціни. Проведений аналіз  поняття «цінова політика» свідчить,  що різноманітність 
підходів до трактування не залежить від того, яку сферу вивчав той чи інший автор, а важливо, під яким "кутом 
зору" він дивився – з боку маркетингу, фінансів, економіки, психології чи напряму, через ціноутворення. Формування 
цінової політики обумовлює необхідність системного підходу до інформаційного забезпечення обґрунтування 
управлінських рішень з цін, який  реалізується в комплексній системі інформаційного забезпечення процесу 
ціноутворення. 

Ключові слова: ціна, цінова політика, ціноутворення, ринок, інформація.  
 
Постановка проблеми. В умовах ринкової економіки ціна є основним джерелом 

інформації щодо прийняття господарських рішень суб’єктами господарювання. На нинішньому 
етапі вирішення практичних завдань з питань ціноутворення повинні ґрунтуватися і бути 
націлені на дієві теоретичні підходи щодо ефективного ціноутворення суб’єктів господарювання 
в умовах ринку. Тому питання ринкового механізму формування цін і цінової політики, яка 
досягається втіленням продуманої цінової стратегії і тактики ціноутворення, що є основним 
елементом стратегії маркетингу має великий економічний інтерес для всіх учасників ринку й 
держави тощо [4]. 

Аналіз останніх досліджень. Проблемам ціноутворення присвячено чимало праць таких 
відомих вітчизняних та зарубіжних науковців, як: І.А. Желтякової, А.Ф. Павленка, А.В. Войчака, 
Н.О. Бородкіної, С.М. Ілляшенка, Я.В. Литвиненка, Ю.Г. Тормоса,                    М.А. Окландера, Ф. 
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Котлера, В.В. Липчука, В.Л. Корінєва, М.Х. Корецького, О.І. Дація,   С.І. Дугіної, В.В. Наумова 
та ін. 

Мета статті –  узагальнення розглянутих в економічній літературі теоретичних аспектів 
щодо ціни та цінової політики в сучасних умовах.  

Виклад основного матеріалу. Через ціну формується більшість економічних відносин у 
суспільстві. Це стосується як сфери виробництва товарів, так і сфери їх обігу,  реалізації. 

Ціна стосується безпосередньо утворення, розподілу та використання грошових 
нагромаджень, тобто всіх товарно-грошових відносин. 

Під найменуванням «ціна» існує безліч її видів, що різняться між собою призначенням, 
галуззю застосування, способом формування, тому дати загальне, єдине визначення поняттю 
«ціна» складно. 

Ринок і ціна – категорії, які обумовлені товарним виробництвом. При цьому первинним є 
ринок. Це пояснюється тим, що при товарному виробництві економічні відносини проявляються 
головним чином через ринок. Саме ринок є основною формою виявлення товарно-грошових 
відносин і вартісних категорій. У ринковому господарстві важливу роль відіграє закон вартості, 
який реалізується через механізми ціноутворення, збалансованості попиту і пропозиції. Він є 
одним із регуляторів суспільного 
виробництва, який допомагає «переливу» ресурсів з одного сектора економіки до іншого та 
всередині окремих секторів під дією товарно-грошових відносин.  

Залежно від ряду економічних ознак всі ціни класифікуються за видами і різновидами. 
Першим і найважливішим ознакою класифікації цін є їх диференціація відповідно до 

обслуговуваної сфери товарного обігу. За цією ознакою ціни поділяються на такі основні види: 
– оптові ціни на продукцію промисловості; 
– ціни на будівельну продукцію; 
– закупівельні ціни на сільськогосподарську продукцію; 
– тарифи вантажного і пасажирського транспорту; 
– роздрібні ціни; 
– тарифи на комунальні та побутові послуги, що надаються населенню; 
- ціни, що обслуговують зовнішньоторговельний оборот (експортні та імпортні ціни) [5, с. 

122].  
З метою формалізації процесів аналізу, планування та контролю ціноутворення 

розрізняють такі види цін: 
1. За характером обороту (оптові ціни, роздрібні ціни, закупівельні ціни, кошторисна 

вартість, ціни й тарифи на послуги населенню). 
2. Залежно від державного регулювання і ступеня конкуренції (вільні (ринкові) ціни, 

фіксовані ціни і тарифи, регульовані, паритетні, індикативні ціни). 
3. За способом визначення (тверді ціни, поточні ціни, рухома ціна, ковзна ціна). 

4. З урахуванням чинника часу (постійна ціна, сезонна ціна, східчаста ціна). 
5. За способом отримання інформації про рівень цін (довідкові ціни, прейскурантні 

ціни, розрахункові). 
6. Залежно від видів ринку (аукціонні, біржові котирування, ціни торгів). 
7. За умовами поставки і продажу (внутрішньофірмові трансфертні ціни, ціна-нетто, ціна-

брутто, світові ціни). 
Науковці виокремлюють й інші класифікаційні ознаки (наприклад, за специфікою: базисна 

ціна, скоригована ціна). 
Як економічний інструмент ринкової економіки ціна суттєво впливає на 

ефективність підприємницької діяльності підприємств, створюючи умови для 
забезпечення їхньої фінансової сталості та економічної незалежності. Саме ціна акумулює в собі 
рівень успіху підприємства, що знаходить своє вираження в обсягах 
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продажів та розмірі прибутку від реалізації продукції. У цілому вона сприяє активізації 
діяльності підприємств на вітчизняному ринку [1, с. 75]. 

Більшість вітчизняних науковців, зокрема Я. В. Литвиненко, О. Є. Мазур,                   Л. О. 
Шкварчук, М. А. Окландер та російський вчений І. К. Салімжанов вважають, що економічна 
сутність ціни проявляється насамперед через виконання нею наступних функцій: облікової; 
збалансування попиту та пропозиції або регулюючої; стимулюючої; розподільчої;  засобу 
розміщення виробництва або критерій раціонального розміщення виробництва. 

За допомогою облікової функції визначаються витрати суспільної праці, а також вартість 
потреби суспільства в товарі. Завдяки обліковій функції ціна є засобом визначення кількісних і 
якісних показників. До кількісних показників належать: валовий внутрішній продукт, 
національний дохід, обсяг галузями загалом. Якісними показниками є прибутковість, 
продуктивність праці, фондовіддача, продуктивність витрат та ін. 

Облікова функція має велике значення при визначенні кон'юнктури ринку на товар 
залежно від його життєвого циклу. 

Регулююча функція полягає у збалансуванні попиту і пропозиції та передбачає, що за 
посередництва цін реалізується зв'язок між виробництвом і споживанням. Ціна сигналізує про 
появу диспропорцій між попитом і пропозицією та слугує інструментом для їх подолання. Так, 
при появі невідповідностей між пропозицією та попитом рівновага між ними досягається 
зростанням або скороченням виробництва товарів, або шляхом зростання чи зниження ціни, або 
одночасно обома методами. 

Сутність стимулюючої функції ціни виявляється у заохочуванні та стримуванні впливу 
ціни на виробництво і споживання різних видів товарів. За допомогою ціни можна стимулювати 
або дестимулювати:  

– науково-технічний прогрес; 
– економію витрат ресурсів; 
– зміна якості продукції; 
– зміна структури виробництва і споживання. 
Розподільча функція полягає в тому, що за допомогою цін, які відхиляються від вартості, 

здійснюють перерозподіл частини доходів підприємств, організацій і населення в інші галузі й 
виробництва. 

Функція ціни як засобу розміщення виробництва або критерій раціонального розміщення 
виробництва полягає в переміщенні капіталу з одних галузей в інші, де прибутковість більша. 
Саме підприємство як суб'єкт ринкових відносин повинно вибирати сферу найбільш прибуткової 
діяльності, найбільш економного використання ресурсів та капіталу [5, с. 122]. 

В сучасній науковій літературі існує дуже багато трактувань поняття  «цінова політика». В 
таблиці 1 наведено деякі з них та виділено їх основні ідеї.  

Таблиця 1 
Визначення поняття "цінова політика" [3] 

 Автори  Визначення  Головна ідея  

Волков О. І., 
Скляренко В. К.  

Найважливіша складова частина маркетингової 
політики, що полягає у встановленні (визначенні) 
цін, що забезпечують виживання фірми в ринкових 
умовах, і включає вибір методу ціноутворення, 
розробку цінової системи підприємства, вибір 
цінових ринкових стратегій та інші аспекти  

Складова  
маркетингу  
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Багієв Г. Л.,   
Тарасевич В. М.,  

Х. Анн  

Елемент загальної маркетингової політики 
підприємства, за допомогою якого створюється і 
підтримується оптимальний рівень і структура ціни, 
змінюються в часі за товарами і ринками з метою 
досягнення максимально можливого успіху в тій чи 
іншій ринковій ситуації  

Складова  
маркетингу  

Дугіна С. І.  

Загальні принципи, яких дотримується компанія у 
сфері встановлення цін на свої товари чи послуги. 
Це один  із найбільш важливих і гнучких 
інструментів маркетингу, що визначає обсяг 
продажів конкретного товару  й формує уявлення 
про нього в очах споживачів  

Принципи, 
складова  

маркетингу  

Тормоса Ю. Г.  
Діяльність підприємства, спрямована на досягнення 
його головної мети за допомогою цін  

Діяльність  
підприємства  

Салімжанов І. К.  

Діяльність керівництва підприємства зі 
встановлення, підтримки і зміни цін на товари, 
діяльність, що здійснюється в руслі загальної 
стратегії фірми і спрямована  на досягнення цілей і 
завдань останньої  

Герасимчук В. Г., 
Розенплентер А. Е.  

Мистецтво керувати цінами та ціноутворенням, 
установлювати на товари (послуги) такі ціни і так їх 
регулювати залежно від рівня 
конкурентоспроможності товару (послуги) та 
підприємства на ринку, щоб досягти очікуваних 
тактичних і стратегічних цілей  

Мистецтво  

Чечевіцина Л. Н., 
Чуєв І. Н.  

Механізм або модель прийняття рішень про 
поведінку суб'єкта господарювання на основних 
типах ринку для досягнення запланованих цілей  Модель  

прийняття    
Шемятихіна Л. Ю.  

Поведінкова філософія та загальні засади діяльності, 
яких організація збирається дотримуватися в сфері 
встановлення цін на свої товари та послуги  

рішень  

Зав'ялов П. С.  

Система уявлень, концептуальних положень про те, 
які принципи повинні складати основу 
ціноутворення  і як маневрувати цінами для 
досягнення генеральних цілей фірми і рішення 
відповідних маркетингових завдань  

Система  уявлень 

Бєляєв В. І.  

Система заходів зі встановлення фірмою цін на 
нові товари, що виводяться на ринок, їх 
коригування в ході продажу залежно від ситуації, 
що проводитися з метою оволодіння і підтримки 
наміченої частки ринку  

Система  заходів Гаркавенко С. С.  Комплекс заходів щодо визначення цін, цінової 
стратегії і тактики, умов оплати, варіювання цінами 
залежно від позиції на ринку, стратегічних і 
тактичних цілей фірми  

 

Наумов В. В.  
Особлива галузь фінансових відносин, що 
виникають у організації з контрагентами: 
постачальниками і покупцями  

Галузь 
 фінансових 
відносин  
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Бойко В. В.  

Бізнес-процес, який охоплює обґрунтування цін у 
конкретній ринковій ситуації, а також організацію 
комерційного взаємодії виробника послуг із 
клієнтами в цілях залучення і утримання за рахунок 
відображення їх матеріальних можливостей та 
інтересів  

Бізнес-процес  

Абакумова О. Г.  
Цілі, яких підприємство збирається досягти за 
допомогою цін на свою продукцію  

Цілі  Головинський В.В., 
Паніна О. В.,  
Бєляєва І. Ю.  

Загальні цілі підприємства, яких воно намагається
досягнути, формуючи ціни на свою продукцію  

Таким чином, аналіз таблиці дає можливість зробити висновок, що велика кількість 
визначень поняття "цінова політика" породила різноманітність ідей. Найбільш узагальненими 
серед них є:  

• складова маркетингу;  
• принципи;  
• діяльність підприємства;  
• мистецтво;  
• модель прийняття рішень;  
• система уявлень;  
• область фінансових відносин;  
• бізнес-процес;  
•  цілі.  
На основі проведеного аналізу можна зазначити, що різноманітність підходів до 

трактування поняття не залежить від того, яку сферу вивчав той чи інший автор, а важливо, під 
яким "кутом зору" він дивився – з боку маркетингу, фінансів, економіки, психології чи напряму, 
через ціноутворення  [3, с. 53]. 

Однією з основних проблем у галузі цінової політики вітчизняних підприємств є 
недосконалість її інформаційного забезпечення. Водночас систематичний збір та аналіз 
інформації виступають необхідною умовою прийняття оптимальних рішень з цін. Так     І.В. 
Ліпсіц вважає, що «... виробити добре цінове рішення можливо тільки за умови врахування всіх 
чотирьох категорій суттєво важливих даних: про витрати, про покупців, про конкурентів і про 
урядову політику». Цей підхід є найбільш поширеним. На думку  Н.Е. Васильєвої, Л.І. Козлової, 
при прийнятті рішень щодо встановлення цін необхідно аналізувати такі види інформації: про 
ринок у цілому, про конкуренцію на ринку, про ціни, про урядову політику, про виробництво та 
витрати, про обсяги збуту товарів і прибутку. Негативним моментом викладеного підходу є 
ігнорування такого важливого в сучасних умовах виду інформації, як інформація про покупців. 

Інформаційне забезпечення процесу ціноутворення в підприємстві можна визначити як 
систему збору та обробки даних, що дозволяють проаналізувати вплив факторів цінової політики 
і прийняти обґрунтоване цінове рішення. В умовах маркетингової орієнтації необхідний 
системний підхід до формування інформаційного забезпечення цінової політики торговельних 
підприємств. 

Формування цінової політики обумовлює необхідність системного підходу до 
інформаційного забезпечення обґрунтування управлінських рішень з цін. Як видно зі схеми 1, 
такий підхід реалізується в комплексній системі інформаційного забезпечення процесу 
ціноутворення, що включає шість окремих систем: систему інформації про ринок у цілому; 
систему інформації про урядову політику; систему інформації про витрати; систему інформації 
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про конкурентів; систему інформації про покупців; систему інформації про обсяги збуту і 
прибутку підприємства [2]. 

 
Схема 1. Комплексна система інформаційного забезпечення процесу 

ціноутворення [2] 
 

І. Система 
інформації про 
ринок в цілому 
1. Основні 
конкуренти. 
2. Сегменти ринку. 
3. Постачальники. 
4. Частка ринку та 
перспективи щодо її 
зростання. 
5. Кон’юнктура 
ринку, що склалася, 
та перспективи 
відносно її зміни. 
 
 

ІІ. Система 
інформації про 
урядову політику  
1. Державне 
регулювання цін. 
2. Вплив 
економічної 
політики держави 
на становище 
покупців. 
Вплив політики 
уряду на ринку у 
цілому. 
4. Вплив політики 
уряду на 
підприємство. 

ІІІ. Система 
інформації про 
витрати 
1. Витрати, що мають 
відношення до 
прийняття рішень з 
цін. 
2. Витрати, які 
збільшуються по 
відношенню до даного 
цінового рішення. 
3. Витрати, яким 
можливо запобігати, 
стосовно даного 
цінового рішення. 
4. Інформація, яка 
потрібна для більш 
об’єктивного 
встановлення цін. 

ІV. Система інформації про 
конкурентів  
1. Дійсні та потенційні 
конкуренти. 
2. Частка ринку конкурентів. 
3. Ціни конкурентів. 
4. Товари, які конкурують, та 
їх якість. 
5. Імідж конкурентів на ринку. 
6. Сильні та слабкі сторони 
конкурентів. 
7. Середня торговельна 
надбавка. 

V. Система інформації про 
покупців 

1. Економічна цінність товару 
для покупців. 
2. Фактори чутливості 
споживачів до ціни. 
3. Основні ціннісні пріоритети 
покупців.  
  

VІ. Система інформації про обсяги збуту та прибутку підприємства 
1. Співвідношення між обсягом збуту, прибутком та витратами. 
2. Рівень доходу підприємства. 
3. Середня торговельна надбавка підприємства. 

Комплексна система інформаційного 
забезпечення процесу ціноутворення 
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Висновки.  Отже, сутність цінової політики підприємства полягає у створенні та 
підтримці оптимального рівня і структури ціни, у зміні їх у часі за товарами й ринками з 
метою досягнення максимально можливого успіху в тій чи іншій ринковій ситуації для 
досягнення кінцевих цілей підприємства, а зокрема отримання прибутку. Тому вона є 
невід'ємною й однією з найважливіших складових діяльності підприємства, яка повинна 
постійно піддаватись аналізу, діагностиці, коригуванню.  
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АННОТАЦИЯ 
 

СУЩНОСТЬ ЦЕНЫ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
В статье рассмотрены научные подходы к определению понятия цены, ее функции в современных 

рыночных условиях и важных классификационных признаков цены. Проведенный анализ понятия «ценовая 
политика», свидетельствует, что разнообразие подходов к трактовке не зависит от того, какую сферу изучал 
тот или иной автор, а важно, под каким «углом зрения» он смотрел − со стороны маркетинга, финансов, 
экономики, психологии или направления, через ценообразование. Формирование ценовой политики 
обуславливает необходимость системного подхода к информационному обеспечению обоснования 
управленческих решений по ценам, который реализуется в комплексной системе информационного 
обеспечения процесса ценообразования. 

Ключевые слова: цена, ценовая политика, ценообразование, рынок, информация. 
 

SUMMARY 
 

THE ESSENCE OF PRICE AND PRICING POLICY IN MODERN CONDITIONS 
The scientific approaches to the definition of the concept of price, its functions in current market conditions as 

well as the important classification criteria of the price have been analyzed in the article.  
The conducted analysis of the concept of "pricing policy" proves, that the diversity of approaches to 

interpretation does not depend on what sphere had been studied by this or that author, but the important is, under what 
"standpoint" he had been looking at - from marketing, finance, economics, psychology, or directly, through price 
setting. The formation of pricing policy preconditions the need for a systematic approach to information support for 
managerial decisions substantiation concerning prices, which is realized in the integrated system of information 
support of the price setting process. 

Key words: price, price policy, price setting, market, information 
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УДК 338 
 

ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ ЦІНОУТВОРЕННЯ В ЗАКЛАДАХ РЕСТОРАННОГО 
ГОСПОДАРСТВА 

 
ЛІБА Н.С., ГОРВАТ С.В. 

Мукачівський державний університет 
 

За сучасних умов одним із найбільш динамічних напрямів економічної діяльності, який розвивається, є 
ресторанне господарство, що стає причиною достатньо жорсткої конкуренції між кафе, барами та 
ресторанами. Гостра конкуренція призводить до необхідності повного контролю за рухом товарно-
матеріальних цінностей і грошових засобів, мінімізації витрат, які пов’язані з виробничим процесом, а також 
розробки оптимальної цінової політики, що є кроком до ефективного ціноутворення. 

У статті розглядаються питання особливостей діяльності закладів ресторанного господарства, їх 
характерні виробничі риси, які впливають і на процес ціноутворення, на продукцію цих закладів. Обґрунтовано 
основні принципи ціноутворення з урахуванням специфіки діяльності підприємств ресторанного господарства. 

Ключові слова: ціна, заклади ресторанного господарства, кінцева ціна,  продажна ціна, страва.  
 

Постановка завдання. Ринковій економіці притаманна розвинена інфраструктура 
сервісу, складовою якої є ресторанне господарство. В Україні в останні роки набуває 
розвитку цей вид економічної діяльності, що обумовлено його високою інвестиційною 
привабливістю. В умовах динамічної ринкової кон’юнктури ефективне функціонування 
підприємств ресторанного господарства залежить від ціноутворення, адекватної економічним 
реаліям та спрямованої на забезпечення внутрішніх потреб управління. Ресторанне 
господарство складається із підприємств, що характеризуються різними типами спеціалізації, 
поєднують функції виробництва, торгівлі та організацію споживання. Відтак, особливої 
актуальності набувають дослідження, спрямовані на розробку методики обліку в сфері 
ціноутворення з урахуванням специфіки даного виду економічної діяльності та з метою 
забезпечення інформаційних запитів як внутрішніх, так і зовнішніх користувачів, що 
зумовлює необхідність системного підходу до її розробки. Одним із визначальних факторів 
забезпечення успішного функціонування підприємств ресторанного господарства та 
формування оптимальних результатів їх діяльності є належним чином розроблена цінова 
політика. Ціноутворення у досліджуваній галузі має низку особливостей. Враховуючи, що на 
підприємствах ресторанного господарства сполучені процеси виробництва і реалізації 
власної продукції, напівфабрикатів і товарів, здійснити розрахунок собівартості продукції 
власного виробництва досить складно. Окреслена проблема має прямий вплив і на процес 
ціноутворення, хоча ціни на страви власного виробництва і належать до роздрібних, однак 
методика їх встановлення відрізняється як від оптової, так і роздрібної торгівлі. Зазначене 
пояснюється тим, що в ресторанному господарстві формування ціни здійснюється із 
використанням методів, які притаманні виробничим та торгівельним підприємствам [3]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вивченням теми ціноутворення на 
підприємствах ресторанного господарства займалися провідні вчені та науковці в сфері 
бухгалтерського обліку. Загальні теоретичні основи формування ціни на підприємствах було 
розглянуто такими вітчизняними вченими як Даньків Й.Я., Лучко М.Р., Шкварчук Л.О. тощо. 

Мета статті. Головною метою проведеного дослідження є визначення сучасного стану 
системи ціноутворення на продукцію закладів ресторанного господарства. 

Виклад основного матеріалу.  Ресторанне господарство визначають як вид 
економічної діяльності суб’єктів господарської діяльності щодо надавання послуг відносно 
задоволення потреб споживачів у харчуванні з організуванням дозвілля або без нього. 
Головною особливістю фінансово-господарської діяльності закладів ресторанного 
господарства є те, що вона поєднує елементи виробництва і торгівлі. Під час виготовлення 
власної продукції (напівфабрикатів, кондитерських виробів, продуктів харчування) водночас 
відбувається їх реалізація (торгівля) разом із придбаними на стороні товарами. 
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Організація виробничого процесу у закладах ресторанного господарства найбільш 
подібна до діяльності підприємств харчової промисловості, за винятком притаманних 
досліджуваній галузі ознак: 

- заклади ресторанного господарства здійснюють виготовлення страв, які не підлягають 
довготривалому зберіганню, а відтак залишки незавершеного виробництва практично 
відсутні; 

- виготовлення страв здійснюється на замовлення конкретного споживача; 
- підприємства ресторанного господарства несуть додаткові витрати, пов’язані з 

оформленням та реалізацією страв власного виробництва й купівельних товарів. 
У свою чергу, за характером збутового процесу на підприємствах ресторанного 

господарства операції з продажу продукції власного виробництва та купівельних товарів 
найбільш схожі з роздрібною торгівлею з тією відмінністю, що у закладах харчування окрім 
реалізації зазначених активів здійснюється їх споживання із наданням комплексу супутніх 
послуг [3]. 

Ціноутворення в закладах ресторанного господарства має свої особливості, які 
відрізняються цю від управління в інших галузях. За своєю суттю ціна закладу ресторанного 
господарства є послугою, яка надається споживачам у вигляді вироблених страв, закуплених 
товарів, а також пропозиції різних видів культурних програм та організація дозвілля. 
Особливістю також є те, що заклади ресторанного господарства виконують три основні 
функції: 

 виготовлення продукції власного виробництва; 
 реалізація виготовленої продукції власного виробництва та закуплених товарів; 
 організація споживання продукції власного виробництва і  закуплених товарів. 
Особливістю діяльності цієї галузі є також те, що продукція, яка виробляється, як 

правило, не може зберігатись досить тривалий час і потребує швидкої реалізації; вона 
повинна мати достатньо широкий асортимент з метою задоволення різноманітних вимог 
споживачів, і, в першу чергу, стосовно якості. Тобто  має місце висока залежність обсягу 
виробленої продукції від попиту споживачів.  

Діяльність закладів ресторанного господарства в умовах ринкової економіки залежить 
від тієї економічної стратегії, яку вона обирає. Невід’ємною частиною такої загальної 
стратегії є цінова стратегія. Її сутність полягає у визначенні попиту на продукцію; чинників, 
які впливають на ціну послуги закладу ресторанного господарства; розрахунок ціни страви та 
послуги; пристосуванні її до ринкової кон’юнктури, постійний моніторинг та внесення 
відповідних змін та коректив. Тому від вірності та точності визначення ціни, застосування 
відповідної методики розрахунку в значному ступені залежить і ефективність та 
прибутковість діяльності всього закладу.  

Визначення ціни на послуги закладів ресторанного господарства має свої особливості, 
які відрізняють визначення цін в інших галузях національної економіки.  

1. Кінцевою ціною закладу ресторанного господарства є продажна ціна, в яку входять 
не тільки вартість виробленої страви, а й вартість послуги, яка може надаватися. Головним 
чином, це - обслуговування споживача, організація його дозвілля й інше. 

2. Продажна ціна страви може визначатись на всю масу виробленої продукції (при 
масовому виробництві страв для закладів ресторанного господарства), а також на окрему 
страву при індивідуальному замовленні в закладах ресторанного господарства, кафе. У 
першому випадку визначення ціни відбувається на підставі визначення всієї маси продуктів. 
Це пояснюється тим, що існуюча система обліку унеможливлює визначення вартості однієї 
страви. Тому розраховується повна собівартість кулінарної продукції, яка включає повну 
вартість сировини та матеріалів за цінами закупівлі, витрати виробництва, обігу, обов’язкові 
платежі, прибуток та інше й визначається продажна ціна страви.  
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3. При визначенні ціни страви здійснюється її калькуляція на підставі визначення 
середньозваженої ціни. Це пояснюється тим, що сировина, яку заклади ресторанного 
господарства отримують для  виготовлення страв, різниться за сортами, видами, категоріями, 
видами кулінарного оброблення  тощо. Крім того, для виготовлення однієї й тієї ж самої 
страви можуть використовуватися продукти одного найменування (наприклад, борошно), але 
різних сортів. У цьому разі має змінюватися й продажна ціна страви. Щоб досягти певної 
сталості цін на однакові страви та вироби протягом певного часу, у закладах ресторанного 
господарства і використовують середньозважені ціни. Вони встановлюються для групи 
продуктів одного найменування (наприклад, м’ясо, птиця), що різняться за сортами, 
розмірам, категоріям, видами кулінарного оброблення тощо. 

4. За роздрібною ціною реалізуються, головним чином, закупні товари. Але найбільші 
витрати заклади ресторанного господарства мають при виробництві страви та іншої 
продукції власного виробництва. На цю ціну нараховується цінова накидка, яка включає не 
тільки усі витрати закладу ресторанного господарства, але і прибуток, який він бажає 
отримати. Продажна ціна страви включає також і торговельну надбавку. 

5.На кінцеву ціну страви впливає багато чинників як зовнішнього характеру (зміна 
кон’юнктури ринку, вимоги споживачів, загальнодержавні чинники та інше), так і 
внутрішнього, що залежать від самого закладу. 

6. Ціни на продукцію в закладах ресторанного господарства залежать від його типу, 
контингенту споживачів, місця його розташування тощо. А тому заклади ресторанного 
господарства поділяються за рівнем матеріально-технічної оснащеності, а також рівнем та 
кількістю надаваних послуг, що знаходить своє вираження у класах: люкс, вищий клас, 
перший (останнє стосується тільки ресторанів та барів) [2]. 

Визначення ціни страви може здійснюватися, головним чином, двома методами: на 
підставі попиту та на підставі витрат.  Сутність методу на підставі попиту полягає у 
визначенні конкретних споживачів, які бажають користуватися послугами закладу 
ресторанного господарства та їх попиту. Особлива увага приділяється вимогам споживачів до 
страв, які виробляє заклад ресторанного господарства, поява нових їх видів, розповсюдження 
страв національних кухонь, застосування нових видів сировини та нових технологій, 
устаткування тощо. На підставі проведених досліджень визначається конкурентна ціна 
страви на даному сегменті ринку. Від отриманої ціни віднімаються всі прямі податки і 
визначається продажна ціна закладу.  

Від цієї ціни віднімається вартість закупленої сировини та матеріалів і розраховується 
надбавка закладу ресторанного господарства. У подальшому заклад ресторанного 
господарства визначає доцільність виробництва даної страви, виходячи з витрат і, головним 
чином, прибутку, який може отримати цей заклад.  

Але даний метод не приділяє уваги витратам, які може мати заклад і які враховуються 
тільки в кінці проведених розрахунків.  

Особливістю витратного методу є визначення спочатку витрат при виробництві страви 
з урахуванням ціни закупівлі сировини та матеріалів, а також отриманого прибутку. До цієї 
ціни додаються прямі податки і визначається кінцева продажна ціна страви. Недоліком 
даного методу є неврахування при розрахунку кінцевої продажної ціни попиту споживачів.  

У сучасних умовах розвитку ринкової економіки доцільно об’єднання цих двох методів. 
Головним при цьому залишається метод визначення продажної ціни на підставі попиту 
споживачів, але при цьому потрібно виходити з витрат, які має заклад ресторанного 
господарства при виробництві страв. З економічної точки зору головною метою закладу 
залишається збільшення добробуту власників цього закладу за рахунок отримання прибутку.  
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При визначенні кінцевої ціни страви головною вимогою повинно бути визначення її на 
рівні конкурентоздатної на ринку. В умовах конкурентного ринку основною можливістю 
збільшення реалізації є зниження ціни страви при умові високої її якості.  

Таке зменшення можливе за рахунок проведення різних заходів:  
- зменшення прибутку. Для закладу ресторанного господарства це не є ефективним 

заходом, тому що знижує добробут власників, не дає можливості подальшому розвитку та 
збільшенню обсягів діяльності; 

- зменшення сплати податкових платежів. Це потребує розробки податкової політики 
закладу ресторанного господарства. Але воно має проблеми,  пов’язані з частими змінами в 
діючому законодавстві і непередбаченістю проведення державної податкової політики в 
Україні; 

- зменшення витрат ресторану. Це найбільш реальний захід, який дозволяє зменшити 
ціну, але за умов незниження якості страв та звуження їх асортименту; 

- впровадження останніх досягнень науки та техніки і за рахунок цього підвищення 
продуктивності праці робітників. Але цей захід має й окремі проблеми. У закладах 
ресторанного господарства все частіше відбувається замовлення страв, які потребують 
індивідуального графіка виготовлення та високої кваліфікації операційного персоналу. А це 
визначає неможливість масового виробництва саме цієї продукції; 

- покращення інтер’єру торгового залу закладу ресторанного господарства, створення 
умов, коли відвідувач отримує задоволення від обставин відвідування за споживання страв в 
закладі;  

- розширення номенклатури та покращання послуг, які надають заклади ресторанного  
господарства. Крім розважального напрямку, це може бути замовлення транспортного засобу 
по доставці споживача після відвідування ресторану, пакування залишків їжі споживачеві 
додому, замовлення святкового обіду або вечері додому, взагалі замовлення святкових 
заходів на конкретну дату, оренда матеріально-технічних засобів тощо; 

- застосування різних знижок. Цей захід за своєю сутностю є достатньо впливовим і 
дозволяє додатково залучити до закладу ресторанного господарства нових споживачів. 
Виходячи з того, що більшість споживачів консервативні, цей захід також дозволяє ресторану 
отримати відносно постійне коло відвідувачів [4]. 

Підприємства ресторанного господарства в процесі формування ефективної цінової 
політики повинні додержуватися наступних принципів ціноутворення.  

По-перше, націнка підприємств ресторанного господарства не може бути однаковою 
для всіх груп страв чи сировини. Ціна на кожну категорію страв повинна встановлюватися 
індивідуально, з використанням різних методів. Метод єдиних націнок на всі групи 
сировини, що використовуються під час виробництва різних видів продукції власного 
виробництва, має значні недоліки: його застосування означає відмову від економічно 
обґрунтованого встановлення цін, тому що єдина націнка повністю ліквідує залежність цін на 
страви від витрат, пов'язаних із їх виготовленням. Під час застосування методу єдиних 
націнок різко знижується рівень рентабельності дешевих страв із борошна, картоплі, овочів 
та інших працемістких видів страв і виробів, а у багатьох випадках вони реалізуються зі 
збитками. А відтак підприємства не зацікавлені у виготовленні такої продукції. Водночас 
рівень рентабельності на ковбасу, сир твердий, консервовані вироби та інші страви, що 
реалізуються без теплової обробки, зростає. Така цінова політика не сприяє розвиткові 
асортименту послуг підприємств ресторанного господарства й не відповідає інтересам 
споживачів послуг. Тому доцільним є диференціація націнок за типами й категоріями 
підприємств, а в межах кожної категорії націнки повинні встановлюватися залежно від виду 
й групи продукції, до якої відноситься дана страва чи кулінарний виріб. Віднесення страв і 
кулінарних виробів до тієї чи іншої групи проводиться за їхньою трудомісткістю. Наприклад, 
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якщо прийняти за одиницю націнку на гастрономічні вироби, що не потребують теплової 
обробки, то гранична націнка може встановлюватись пропорційно до відповідних 
коефіцієнтів трудомісткості, які складають: на холодні закуски з гарніром – 1,5; на обідні 
страви – 2,0; на дешеві страви підвищеної трудомісткості (борошняні, круп'яні, овочеві) – 2,5. 
Співвідношення рівнів витрат на окремі групи сировини також неоднакові в підприємствах 
ресторанного господарства різних типів і категорій. Так, якщо в ресторанах вищої категорії 
України за одиницю прийняти рівень витрат за групою «чай», то за групою «консерви 
м'ясні», «ковбасні вироби», «масло тваринне та рослинне», «яйця» він коливається від 1,5 до 
2,0 разів, за групою «риба, крупа і бобові, картопля, борошно, овочі» – від 4,1 до 10 разів. У 
кафе та їдальнях ці співвідношення мають інші значення та, в цілому, вони в кілька разів 
нижчі. Таким чином, на наш погляд, необхідно до вартості сировини додавати вартість 
прямих трудових витрат, виходячи з трудомісткості окремих видів страв. Друге, на що варто 
звернути увагу, те, що використання традиційного підходу за всіма стравами меню, що 
ґрунтується тільки на витратах, призводить до завишення цін на страви з високою вартістю 
сировини та навпаки. Наприклад, у таких позиціях меню як напої, страви з макарон, деякі 
блюда з курятини, дуже низька вартість продуктів, що витрачаються, але їх популярність 
дозволяє розширювати можливий рівень націнки. Та навпаки, страви з дорогої сировини, 
стейки, страви з морепродуктів, повинні коштувати дешевше, ніж пропонує традиційний 
метод розрахунку ціни. Таким чином, урахування тільки вартості сировини недостатньо для 
проведення грамотної цінової політики. Підхід до обґрунтування ринкової ціни страви 
потребує врахування комплексу впливу зовнішніх факторів, і насамперед, виявлення 
конкретної потреби у товарі, співвідношення між ціною та якістю, цінністю товару в уяві 
покупця, його ціновою еластичністю та характером попиту на нього. Під час використання 
стандартної націнки на всі страви належної уваги потребує й той фактор, як співвідношення 
між ціною продукції та обсягом продажу на підприємствах ресторанного господарства. 
Принцип урахування еластичності попиту за ціною, що використовується на підприємствах 
роздрібної торгівлі, який дозволяє у разі зниження ціни збільшувати обсяги реалізації, має 
місце також у сфері ресторанного господарства. Відомо, що еластичність характеризує 
чутливість однієї економічної змінної до зміни іншої, її здатність реагувати на цю зміну. 
Важливим елементом, що визначає характер еластичності попиту за ціною на товари, є 
доступність для споживача його замінника. Коли є такий замінник, попит на товар відносно 
еластичний за ціною, тому що споживачі мають можливість перейти на споживання його 
замінника у разі зростання ціни товару має місце перехресна еластичність попиту). Тобто, 
якщо за мету ставиться збільшення обсягу продажу більш рентабельних страв у розрізі меню, 
що пропонується, різниця в ціні з іншими блюдами (замінниками) повинна бути 
мінімальною. Також націнка на страви найбільшого споживання може бути меншою, ніж на 
страви, що продаються в меншій кількості, оскільки високий рівень обсягу продаж 
популярних страв компенсують низький рівень націнки, що дозволяє підприємствам 
забезпечити збільшення обсягу прибутку. Як вже було відзначено, процес ціноутворення 
визначається не лише вартістю, але й варто звернути увагу на вплив непрямих факторів, 
тобто фактори, які не можуть бути напряму віднесені до якої– небудь страви, але які 
впливають на вибір споживача на користь даного ресторанного закладу. До факторів 
непрямого впливу, які дозволяють підприємствам ресторанного господарства встановлювати 
більш високий рівень націнки (але менш високий, якщо ці фактори відсутні), відносяться: 
місце розташування підприємства; сегмент ринку; додаткові послуги, що надаються; 
спеціальні пропозиції в меню та т.ін. Наприклад, найвищий рівень націнки, тобто, який 
відрізняється від середньоринкового, встановлюються, як правило, на підприємствах 
ресторанного господарства найвищої категорії. Цінова політика підприємства повинна 
відповідати тій ціновій категорії, до якої її відносять споживачі. Також особливе 
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обслуговування клієнтів та надання великого спектру додаткових послуг (послуги з реалізації 
продукції на замовлення, послуги з організації спеціального обслуговування) дозволяє 
підприємствам підвищувати рівень націнки без можливості втрати кількості споживачів. 
Тобто розроблення основних конкурентних переваг підприємства, дозволяє визначати 
можливості встановлення більш високої ціни на продукцію, відносно цін, вже діючих на 
ринку, за рахунок нових, більш корисних якостей товару для споживача [1]. 

Висновки. Обґрунтована цінова політика є одним із ключових чинників формування 
оптимальних результатів виробничо-торговельної діяльності та успішного функціонування 
закладів харчування. Важливою особливістю механізму формування цін на продукцію 
підприємств ресторанного господарства є те, що вони більш суттєво (порівняно з іншими 
споживчими товарами й послугами) відхиляються від своєї ринкової вартості залежно від 
підвищення чи зниження попиту, стану розвитку конкуренції на ринку, впливу державних 
важелів ціноутворення та інших факторів. 
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АННОТАЦИЯ 
 

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ В ЗАВЕДЕНИЯХ  
РЕСТОРАННОГО ХОЗЯЙСТВА 

В современных условиях одним из наиболее динамичных направлений экономической деятельности 
является ресторанное хозяйство, что становится причиной достаточно жесткой конкуренции между кафе, 
барами и ресторанами. Острая конкуренция приводит к необходимости полного контроля за движением 
товарно-материальных ценностей и денежных средств, минимизации затрат, связанных с производственным 
процессом, а также разработки оптимальной ценовой политики, которая является шагом к эффективному 
ценообразованию. 

В статье рассматриваются вопросы особенностей деятельности учреждений ресторанного хозяйства, 
их характерные производственные черты, которые влияют на процесс ценообразования и на продукцию этих 
учреждений.Обоснованы основные принципы ценообразования с учетом специфики деятельности предприятий 
ресторанного хозяйства. 

Ключевые слова: цена, заведения ресторанного хозяйства, конечная цена, продажная цена, блюдо. 
 

SUMMARY 
 

SOME PECULIAR FEATURES OF PRICE SETTING IN DINING OUTLETS 
Under current conditions, one of the most dynamic areas of economic activity is the restaurant industry, which is 

the cause for rather high competition among cafes, bars and restaurants. Intense competition leads to the need for 
complete control of materials and supplies inventories and cash flow, minimization of the expenditures connected with 
the production process, as well as development of an optimal pricing policy, which is a pace towards effective price 
setting. 

The issues of the peculiarities of the activity of dining outlets have been analyzed in the article, as well as their 
production characteristic features, influencing the price setting process for the products of these establishments. 

The basic principles of price setting have been substantiated taking into account the specificity of the activity of 
dining outlets. 

Keywords: price, dining outlets, final price, sale price, dish. 
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УДК 657 
 

ПОДВІЙНИЙ ЗАПИС У ТЕОРЕТИЧНО- ІСТОРИЧНОМУ АСПЕКТІ 
 

ЛІБА Н.С., ГОЛУБКА Я.В., СТАРОСТА У.Ю. 
Мукачівський державний університет 

 
Відповідно до методології сучасних економічних умов, система обліку і звітності покликана 

продукувати об’єктивну інформацію про фінансово-майновий стан та ефективність діяльності суб’єкта 
господарювання, оскільки вона об’єктивно виступає джерелом прийняття різноманітних управлінських 
тактичних і стратегічних рішень. Важливість об’єктивності інформації, залежної від обґрунтованості 
методологічної основи сформованої облікової моделі, зумовлює використання всіх елементів наукового 
пізнання процесу історичного розвитку системи бухгалтерського обліку та основних складових її методу, 
передусім методу подвійного запису.  

Стаття присвячена питанням історії розвитку бухгалтерського обліку.  Досліджено різноверсійні 
тлумачення виникнення, становлення та еволюцію подвійного запису в бухгалтерському обліку, його 
позиціонування в облікових теоріях. 

Ключові слова: історія, подвійний запис, облікові теорії, метод, подвійна бухгалтерія 
 

Постановка проблеми. У світі бізнесу завжди прагнули зрозуміти за допомогою 
бухгалтерського обліку суть категорії “цінність”. Навряд чи Італію можна вважати 
джерелом сучасного бухгалтерського обліку. Італієць, що жив в епоху Ренесансу, якого, 
зазвичай, називають батьком “подвійного запису”, а значить і сучасного бухгалтерського 
обліку, – це Фра Лука Пачолі (1447 – 1517), протеже художника Пьєро делла Франчески і 
наставник Леонардо да Вінчі. За словами Едвінсона Лейфа, Л. Пачолі не був винахідником 
методу, але став його першим істинним і послідовним прихильником. Він зібрав  воєдино 
всі досягнення наукової думки в цій сфері та створив систематичну модель для розрахунку 
вартості. У цьому суть проблеми, яку до цього часу більшість авторів не розглядають [1].  

Аналіз останніх досліджень. Проблеми методології бухгалтерського обліку, зо- 
крема вивчення сутності, ролі та місця методу подвійного запису в системі бухгалтерського 
обліку досліджується протягом багатьох століть відомими вченими. На сучасному етапі 
розвитку бухгалтерського обліку ці питання досліджували Бутинець Ф. Ф, Голов С. Ф.,  
Даньків Й.Я., Кіндрацька Л. М., Кузьминський Ю. А., Кужельний М. В., Малюга Н. М., 
Палій В. Ф., Петрова В. І., Пушкар М. С., Соколов Я. В., Сопко В. В. та інші. 

Мета статті полягає в дослідженні основних історичних етапів розвитку та 
формування подвійного запису в методології бухгалтерського обліку. 

Виклад основного матеріалу. Історія бухгалтерського обліку налічує майже шість 
тисяч років. Поява обліку пов’язана з господарською діяльністю людини. Впродовж 
перших тисячоліть розвивався уніграфічний облік (проста бухгалтерія), який відтворював 
факти господарського життя в тих одиницях вимірювання, у яких вони виникали.  

Проста бухгалтерія розвивалася в п’ять етапів:  
• інвентарний облік;  
• контокорентний облік; 
• гроші, які виступали об’єктом обліку; 
• гроші як об’єкт обліку злилися з урахуванням розрахунків; 
• гроші та контокорентний облік поглинули облік інвентарю. 
Проста бухгалтерія була системою суцільного і систематичного спостереження за 

ходом господарського процесу. Вона дозволила створити єдину систему обліку й узяти під 
контроль всі матеріальні та грошові кошти, а також розрахунки. 

Але ця система мала ряд недоліків: в обліку було відсутнє дзеркальне відображення; 
використовувався принцип приблизності; не розкривався юридичний та економічний сенс 
усіх фактів, що наводяться в ньому; облік носив реєстраційний характер; не 
застосовувалися облікові засоби для визначення прибутку; були відсутні підсумки, що 
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дозволяють контролювати правильність облікових записів. З розвитком та ускладненням 
господарства життя людини змінювалось, удосконалювався й облік. Нового поштовху у 
своєму розвитку облік отримав у період Середньовіччя.  

Спробуємо описати хронологію розвитку бухгалтерського обліку в Середньовіччі. 476 
р. – початок епохи Середньовіччя. Традиції римської бухгалтерії продовжували зберігатися. 
Зростанню точності та юридичної обґрунтованості облікових записів сприяла концепція 
римського права і виникнення торгового (господарського) права. Така ситуація збереглася 
до початку другого тисячоліття нашої ери.  

У другому тисячолітті купцями створюються посередницькі суди. Вони виробляли 
певні вимоги до записів: хронологічний порядок записів, відсутність пропусків у 
бухгалтерських книгах між записами – кожна операція підтверджується документально. За 
часів Середньовіччя формуються два основні напрями обліку: проста бухгалтерія і 
камеральна. 

 Камеральна бухгалтерія базувалась на тому, що основними об’єктами обліку 
визнавалися:  

• каса;  
• очікувані надходження до каси;  
• виплати з каси.  
Реєстрації підлягали всі надходження і виплати грошових коштів, а доходи й витрати 

встановлювалися наперед. Проста бухгалтерія припускала облік майна (в тому числі і касу). 
При цьому доходи і витрати були для обліковців розрахунковими. Всі майнові рахунки 
велися за принципом дебет – кредит, але в інформаційну облікову систему ще не 
включалися рахунки власних коштів. В епоху Відродження прості відмітки римлян вже не 
задовольняли нових потреб торгівлі: у банках з’являються і вивчаються нові форми 
рахунків, до записів стали застосовуватися нові комбінації. Нові форми вперше знайшли 
застосування в італійських купців, оскільки Італія на той час була не тільки 
інтелектуальним центром, але і центром всесвітньої торгівлі. Необхідно зазначити, що в 
історії бухгалтерського обліку прийнято виділяти два основні періоди – долітературний і 
літературний. Перший період характеризується відсутністю навчальної літератури, другий 
– її наявністю. Розвитку бухгалтерії сприяв і великий винахід XV сторіччя – 
книгодрукування. Переходом до нового етапу обліку послужило виникнення подвійного 
(дебетово-кредитового) запису. Наукова розробка закону подвійного запису господарських 
операцій і різних способів його застосування виникла в середні віки. У 1494 р. систему 
подвійного запису описав учений-математик, францисканський чернець, Лука Пачолі. 
Інформація про подвійний запис міститься в одинадцятому трактаті «Про рахунки і записи» 
дев’ятого відділу твору «Сума арифметики, геометрії, вчення про пропорції і відносини». 
Пізніше система отримає назву «староіталійської». Поява трактату лише на два роки відстає 
від відкриття Колумбом Америки. Таким чином, зміна епох в історії обліку збігається за 
часом з переходом Європи від Середньовіччя до Нового часу. Довгий час згадану працю 
вважали першою з таких, що описують подвійний запис, а Луку Пачолі – його 
винахідником. Сьогодні достовірно відомо, що перша книга, в якій описувалася система 
подвійного запису, це робота Бенедетто Котрульї «Про торгівлю і сучасного купця», 
написана від руки в 1458 р., але надрукована тільки в 1573 р. Тому книга Луки Пачолі 
визнається всіма істориками науки як перша друкована робота, що дала поштовх розвитку 
нової системи бухгалтерського обліку.  

У трактаті «Про рахунки і записи» Лука Пачолі шляхом аналізу господарських 
операцій і вже існуючих способів ведення книг – меморіалу, журналу, Головної та 
інвентарної книг – описав закон подвійного запису і показав, що, ґрунтуючись на ньому, в 
будь-якому господарстві можна побуду- вати доцільну систему рахунків і книг. Проте існує 
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багато точок зору на питання, хто є дійсним автором одинадцятого трактату «Про рахунки і 
записи». Відомий італійський теоретик та історик Фабіо Беста назвав справжнього, на його 
думку, автора трактату – Трайло ді Канцеляріуса, який викладав подвійну бухгалтерію за 
венеціанським способом в одній із комерційних шкіл Венеції. Пачолі, на думку Ф. Бести, 
включив до складу «Суми» готовий конспект лекцій цього викладача. Два інші історики, 
Оллот Р. і Стевелінк Е., погоджуючись, в цілому, з думкою Беста, називають ім’я іншого 
викладача – ді Б’янчі. Можна припустити, що ні Трайло ді Канцеляріус, ані ді Б’янчі не 
були авторами староіталійської школи і не були авторами конспекту з бухгалтерського 
обліку, який взяв за основу для свого трактату Лука Пачолі. Ці фахівці-обліковці були 
просто викладачами, що викладали ази саме «староіталійської» венеціанської школи 
бухгалтерського обліку [4]. 

У праці Луки Пачолі (1494) термін «подвійний запис» відсутній. Вперше він 
згадується в працях Д. Тальенте (1525), однак природу виникнення цього терміна не 
обґрунтовано.  

У дослідженнях науковців за тематикою історії виникнення та становлення 
рахівництва й облікової системи, зокрема у віднайдених облікових працях з часів 
Середньовіччя в Італії (А. Казанови (1558), А. ді Пієтро (1586), Д. Москетті (1610), Л. Флорі 
(1636), Б. Вентурі (1655), Ф. Гаратті (1688)), Іспанії (П. Циргуелоса (1498), Марцинелі 
(1514), Д. дель Кастіло (1522), Г. Тейада (1546) та 
А. Роха (1565)), Німеччині (Г. Грамматеуса (1512), Й. Готліба (1531), С. Гессенса (1594),   
А. Гагера (1624)); Нідерландах (Я. Імпіна (1543), С. ван Стевіна (1605)), Франції (П. Савона 
(1567), М. Фюстела (1588), М. Дамма (1606), М. Тома (1631), І. Андре (1636)), Англії (Г’ю 
Олдкастла (1543), Дж. Шла (1553) і Дж. Веддінгтона (1567)) простежується те, що 
виникнення «подвійного запису» пов’язане з такими факторами: 

- використанням в обліку двох видів записів – хронологічного та систематичного; 
- реєстрацією двох рівнів облікової інформації: аналітичної та синтетичної;  
- участю у господарській операції двох осіб: однієї, яка віддає, іншої, яка отримує. 
У багатьох обґрунтуваннях домінує юридичний напрям розвитку теорії подвійного 

запису, який пройшов декілька етапів. На етапі становлення цієї теорії (доктрини) кожну 
господарську операцію розглядали як окремий юридичний акт, у якому одна особа щось 
отримує, а інша – видає. Обґрунтуванням цієї теорії є те, що подвійний запис стає засобом 
відображення взаємних прав та обов’язків, а подвійність правових відносин зумовлює і 
подвійність в облікових записах. В умовах невеликих господарств і торговельних 
організацій такі обґрунтування мали достатньо аргументований зміст. 

Подальші стадії розвитку юридичного напряму теорій подвійного запису пов’язують з 
німецькими вченими А. Шибе та К. Одерманом. Їхня позиція щодо подвійності 
відображення господарських операцій полягала у тому, що облік змін активу, пасиву та 
капіталу потрібно здійснювати за допомогою чотирьох груп рахунків: капіталу, 
матеріальних об’єктів, боргових документів та особових рахунків. Відповідно метод 
подвійного запису відображає рахунок, що отримує, на дебеті, а той, що передає, на 
кредиті. З ускладненням змісту фінансово-господарських процесів стало зрозуміло, що 
облікова юридична теорія не може повною мірою пояснити першооснов подвійного запису. 

З поглибленням теоретико-дослідницьких опрацювань щодо природи подвійного 
запису, науковці, залежно від дотримання ними базових засад, розходились в поглядах на 
його зміст і функціональне призначення в системі бухгалтерського обліку. Щодо 
обґрунтування подвійного запису з методично-процедурного погляду, його змісту як 
основного елемента бухгалтерського обліку, аргументація залежала від того, який аспект 
господарських фактів превалював у поясненні цього методичного прийому (рис. 1).  
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Рис. 1.  Теорії подвійного запису [3]. 
 
Незважаючи на це, юридичну теорію й надалі розвивали такі вчені, як Д. Кардана 

(1539),  Д. Манчіні (1540), А. Казанова (1588), Л. Флорі (1636), Ф. Вілла (1864) та ін. [3, с. 
112]. Обмінну теорію подвійного запису започаткував Ж. Курсель-Сенель: «Наука, – писав 
він, - лише з допомогою досить витонченого відволікання виявляє тотожність законів, які 
керують підприємством».  

В основу цих законів покладено обмін, який завжди передбачає дві операції: діючу та 
пасивну, що зумовлюють алгебраїчну рівність обмінних оборотів. Засновниками та 
прихильниками філософської теорії, яка певною мірою використовувала й ідеї обмінної 
теорії, були Л. Гомберг, Я. Гальперін та О. Ґалаґан. На  їхню думку, подвійний запис 
зумовлений причинно-наслідковими факторами відображення та констатації господарської 
діяльності. Дії посадових осіб завжди приводять до виникнення господарських подій, а ці 
дві категорії пов’язані між собою й одна без одної не виникають. При цьому облік виступає 
засобом відображення господарських подій (операцій) у їх причинній залежності, де одна 
подія є наслідком іншої, а інші – причиною першої. Тому в процесі реєстрації змісту 
господарської операції за принципом «причина – наслідок» на кожному рахунку 
відображається рух певних об’єктів обліку, їх надходження і видатки. 
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Прихильники теорії балансового походження подвійного відображення фактів 
господарської діяльності враховують такий момент: зміст методу подвійного запису на 
рахунках мотивується тим, що кожна господарська операція пов’язана з балансом, змінює 
його і відображається на дебеті одного та кредиті іншого рахунку у рівновеликих сумах [3]. 

Трактування подвійного запису в теоріях обліку наведено в табл. 1 [3]. 
Таблиця 1 

Трактування подвійного запису в облікових теоріях 
Теорія 

подвійного 
запису 

Представники Трактування 

Юридична теорія 
подвійного 
запису  

Л. Пачолі Один рахунок (суб’єкт) одержує, через це винен, 
виникає поняття «дебет», другий видає, і за це надалі 
має отримати, виникає поняття «кредит» 

Е. Дегранж Дебетується суб’єкт, який отримує, або об’єкт, що 
збільшується, кредитується суб’єкт, який видає, або 
об’єкт, що зменшується 

Обмінна теорія Ж. Курсель-
Сенель 

Обмін передбачає дві операції – діючу і пасивну; перша 
викликає необхідність кредитування рахунку, друга – 
його дебетування 

Філософська 
теорія 

Л. Гомберг Подвійний запис зумовлений причинно-наслідковими 
факторами відображення та констатації господарської 
операції: запис на кредиті завжди є причиною, а запис 
на дебеті – наслідком 

Балансова теорія І. Шер,  
Ф. Гюглі 

Кожна господарська операція, пов’язана з балансом, 
змінює його і відображається на дебеті одного та 
кредиті іншого рахунків у рівновеликих сумах 

 
Після оприлюднення «Трактату про рахунки та записи» розвиток подвійної 

бухгалтерії відбувався швидкими темпами у розрізі різних облікових шкіл та теорій. 
Результатом праці вчених- обліковців та обліковців-практиків попередніх століть стало 
використання подвійного запису у бухгалтерському обліку до початку ХХІ століття. Проте 
були і дотепер продовжуються спроби знайти більш досконалий спосіб запису облікових 
даних, який має прийти на зміну диграфічній бухгалтерії. У ХІХ столітті розробкою 
«потрійної» бухгалтерії займався Ф.В. Єзерський, свою теорію він виклав у «Теорії 
торгового рахівництва за новою схемою».  

«Потрійною» ця форма називається тому що: 
1) передбачає три паралелі: запис (хронологічний), облік (систематичнй), звіт 

(зведений);  
2) реєстрація фактів господарської діяльності здійснюється за трьома групувальними 

сукупностями: надходження, видаток, залишок;  
3) для реєстрації використовуються три види документів: первинні, Журнал (Книга 

обліку), Звіт; 
4) в обліку використовуються три рахунки: « Цінності», «Каса» та «Капітал». Проте 

така форма рахівництва не набула широкого розповсюдження.  
У 1962 році Ховард П. Джонсон запропонував власний варіант «потрійної» 

бухгалтерії, призначений для розмежування даний фінансового та податкового обліку. 
Вчений запропонував додати третю графу в журнал обліку господарських операцій для 
обчислення оподатковуваного доходу. У 1972 році японський вчений Ю. Іджірі 
запропонував інтегрувати бухгалтерський облік та фінансовий аналіз, для цього він 
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розробив власну систему додаткових рахунків та розширив форму подвійного 
бухгалтерського запису до потрійної. У працях вітчизняних вчених система потрійного 
відображення фактів господарського життя знаходить своє відображення у праці                 
С. Ф. Легенчука та К. П. Боримської. 

 Вченими пропонується виділяти статичну, динамічну та каталактичну моделі 
рахунків бухгалтерського обліку, на їх підставі складається баланс, що включає 
розширений перелік об’єктів, що, на думку вчених, дозволяє зробити баланс більш 
інформативним для прийняття рішень. Дослідження європейсько-японський досвіду 
розвитку матричної системи обліку, дозволило стверджувати, що останніми здобутками 
вчених у цьому напрямі є напрацювання О. І. Колваха.  

Вчений запропонував новаторський підхід ситуаційного матричного моделювання 
бухгалтерського обліку, який компактно описує обліковий процес:  

1) первинним обліковим записам – проводкам і журналу операцій, який формується на 
їх основі, ставляться у відповідність їх еквівалентні образи у вигляді матриць;  

2) операціям з перетворення первинних даних у балансові звіти ставляться у 
відповідність їх еквіваленти в системі операцій матричної алгебри;  

3) в’язок вхідних і вихідних сальдо встановлюється за допомогою основного рівняння 
бухгалтерського обліку в матричній формі;  

4) перетворення основного рівняння за допомогою операцій матричної алгебри дають 
змогу знайти формули для вирішення завдання формування балансових звітів у системі 
матричної алгебри;  

5) ці матричні формули і є еквівалентами зв’язків показників, представлених у 
відповідних таблицях балансових звітів, у будь- якій системі фінансового обліку, що 
ґрунтується на методі подвійного запису [2]. 

Висновки. Отже з середини минулого тисячоріччя подвійний запис, як метод обліку, 
при якому кожна господарська операція викликає зміну як мінімум в двох об'єктах обліку, 
відображених на відповідних бухгалтерських рахунках перетворив весь бухгалтерський 
облік на струнку систему, що полегшує контроль як за збереженням цінностей, так і за 
управлінням ними. 
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АННОТАЦИЯ 
 

ДВОЙНАЯ ЗАПИСЬ В ТЕОРЕТИЧЕСКИ-ИСТОРИЧЕСКОМ АСПЕКТЕ 
Согласно методологии современных экономических условий, система учета и отчетности призвана 

производить объективную информацию о финансово-имущественном состоянии и эффективности 
деятельности предприятия, поскольку она объективно выступает источником принятия различных 
управленческих тактических и стратегических решений. Важность объективности информации, зависящей 
от обоснованности методологической основы сложившейся учетной модели, предопределяет использование 
всех элементов научного познания процесса исторического развития системы бухгалтерского учета и 
основных составляющих ее метода, прежде всего метода двойной записи. 

Данная статья посвящена вопросам истории развития бухгалтерского учета. Исследованы 
разноверсийные толкования возникновения, становления и эволюции двойной записи в бухгалтерском учете, 
его позиционирования в учетных теориях. 

Ключевые слова: история, двойная запись, учетные теории, метод, двойная бухгалтерия. 
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SUMMARY 
 

DOUBLE ENRY IN THEORETICAL AND HISTORICAL ASPECTS 
According to the methodology of modern economic conditions, the system of accounting and 

reporting is designed to produce objective information about the financial and property status and 
efficiency of the business entity, since it objectively serves as a source of adoption of a variety of 
managerial tactical and strategic decisions. The importance of objective information, which 
depends on the methodological basis validity of the fully-formed accounting model, predetermines 
the usage of all elements of scientific cognition process of the accounting system historical 
development and the main components of its method, primarily the method of double entry. 

This article is devoted to issues of the history of accounting development. Different 
interpretations concerning the emergence, formation and evolution of double entry in accounting, 
its positioning in accounting theories have been investigated. 
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УДК 336.71 
 

КАПІТАЛІЗАЦІЯ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ ЯК ОСНОВА СТАБІЛЬНОСТІ 
ФУНКЦІОНУВАННЯ ЕКОНОМІКИ  

 

ГЛАДИНЕЦЬ Н. Ю., ШКЕЛЕБЕЙ В. В. 
Мукачівський державний університет 

 
У статті проаналізовано роль банківського капіталу в забезпеченні стабільності функціонування 

економіки. Обґрунтовано, що для того, щоб успішно протистояти зовнішнім загрозам, банківська установа 
повинна мати достатній рівень капіталу. Він слугуватиме своєрідним буфером надійності та убезпечить 
комерційний банк від можливих фінансових потрясінь. Якісно та в достатній мірі сформована капітальна 
база дозволяє банкам покривати ризики від проведення банківських операцій та підтримувати їх фінансову 
стійкість. 

Мета полягає у дослідженні стану капіталізації банківської системи як основи стабільності 
національної економік та обґрунтуванні практичних рекомендацій щодо вдосконалення процесу нарощування 
сукупного капіталу банківської системи. 

Аналізуються тенденції розвитку банківської системи упродовж останніх років. Встановлено, що 
низький рівень капіталізації банків і став одним із домінуючих чинників дестабілізації як банківського 
сектору зокрема, так і економіки в цілому. Через недостатній рівень капіталу багато банків не змогли 
вчасно зреагувати на ризики, що і призвело до погіршення їх фінансового стану та масового банкрутства.  

Проаналізовано систему економічних нормативів, розроблених Національним банком України з метою 
регулювання діяльності банків в цілому та банківського капіталу зокрема. Встановлено, що сума 
регулятивного капіталу банківського сектору України має тенденцію до зменшення. Це пов’язане із масовим 
банкрутством комерційних банків та виведенням їх з ринку. Розглянуто заходи, які вживає НБУ для 
визначення додаткових потреб банків у капіталі, зокрема проведення регулярного діагностичного 
обстеження банків. 

Визначено основні шляхи капіталізації банків, які сприятимуть стабільності банківського сектору, 
зокрема: використання джерел залучення коштів недепозитного походження на зовнішніх та внутрішніх 
ринках капіталу; забезпечення достатнього рівня покриття капіталом ризиків відносно профілю діяльності 
банку; підвищення рівня капіталу банку за рахунок випуску нових акцій та внесків власників банку; 
удосконалення оподаткування банків, зменшення податкового тиску на банки з метою прискорення їхньої 
капіталізації і збільшення обсягів кредитування реального сектору;  удосконалення діяльності валютного і 
підвищення ролі фондового ринку. 

Ключові слова: банк, банківська система, капітал, капіталізація, стабільність, фінансова стійкість, 
економічний розвиток. 

 
Упродовж останніх років спостерігається посилення впливу банків на розвиток 

реального сектору економіки, а відтак і на економічний розвиток країни загалом. 
Комерційні банки, забезпечуючи перелив грошових коштів та їх перерозподіл, регулюючи 
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грошовий обіг та акумулюючи вільні кошти, мають особливі важелі впливу на фінансову, 
виробничу та інші сфери економіки.  

На сьогоднішній день, в умовах виходу з кризи банки як фінансові установи 
відіграють визначну роль у піднятті попиту населення, у розширенні виробництва 
підприємств, у зміцненні економіки цілої держави. Наразі банки втратили довіру у своїх 
клієнтів, тому гостро стоїть питання яким чином цю довіру відновити. Вирішення 
проблеми вбачається передусім у підвищенні надійності банків та зміцненні їх фінансового 
стану. Для того, щоб привернути до себе нових клієнтів, а також не відштовхнути 
постійних, банк завжди повинен бути зацікавленим у стійкості фінансового стану, 
ліквідності своїх активів, надійності та платоспроможності, а для цього комерційні банки 
повинні мати достатній рівень капіталу та якісно сформовану капітальну базу.   

Необхідною умовою прийняття ефективних управлінських рішень є не лише 
констатація існуючого рівня фінансового стану та фінансових результатів, а й убезпечення 
від виникнення проблем у діяльності банків у майбутньому. Цьому сприятиме нарощування 
обсягів капіталізації комерційними банками. 

Об'єкти та методи дослідження. Основні теоретичні положення та концептуальні 
засади підвищення капіталізації банківської системи, формування якісної структури 
капіталу та його впливу на стабільність функціонування банківської системи містяться в 
роботах М.Д. Алексеєнка, З.М. Васильченко, О.В. Васюренка, А.П. Вожжова,                  
В.В. Герасименко, О.В. Дзюблюка, М.І. Диби, Ж.М. Довгань, І.Б. Івасіва, О.І. Лаврушина, 
Ф. Мишкіна, С.В. Міщенка, А.М. Мороза, Дж. Ф. Сінкі, Р.І. Тиркала, Н.М. Ткачук,          
Л.О. Примосткої, К.Ф. Черкашиної. Незважаючи на значну кількість напрацювань, 
недостатньо дослідженими залишаються питання формування якісної структури капіталу 
банків в умовах нестабільного економічного розвитку та зростання рівня ризиків. Оскільки 
сучасні реалії вносять свої корективи як у функціонування економіки в цілому, так і 
банківської системи зокрема, це потребує врахування нових чинників та застосування 
інноваційних інструментів щодо підтримання необхідного рівня власного капіталу та 
нарощування обсягів капіталізації комерційними банками з урахуванням міжнародних 
стандартів. 

Постановка завдання. Мета полягає у дослідженні стану капіталізації банківської 
системи як основи стабільності національної економіки та обґрунтуванні практичних 
рекомендацій щодо вдосконалення процесу нарощування сукупного капіталу банківської 
системи. 

Результати та їх обговорення. Банківська система відіграє домінуючу роль у 
забезпеченні стабільності функціонування економіки. Водночас для того, щоб успішно 
протистояти зовнішнім викликам, банківська установа повинна мати достатній рівень 
капіталу, який слугуватиме своєрідним буфером надійності та убезпечить її від можливих 
фінансових потрясінь. Якісно та в достатній мірі сформована капітальна база дозволяє 
банкам покривати ризики від проведення банківських операцій та підтримувати їх 
фінансову стійкість.    

Саме низький рівень капіталізації банків і став одним із домінуючих чинників 
дестабілізації як банківського сектору зокрема, так і економіки в цілому. Саме тому 
головним завданням для НБУ упродовж останніх років було очищення банківського 
сектору. 

Результати дій з очищення системи свідчать, що відбулися кількісні та якісні зміни у 
складі та структурі учасників банківського сектору. Станом на 1 грудня 2016 року в 
Україні, в цілому, зареєстровано 98 банків, що мають банківську ліцензію проти 180 станом 
на 1 січня 2014 року (див. рис. 1). 



Науковий вісник Мукачівського державного університету 
Економічні науки 

 

Журнал наукових праць №23(18)’2017 

 

276 

Суттєво зросла частка державних банків та банків з іноземним капіталом: станом на 
початок 2016 року частка держави у статутному капіталі платоспроможних банків 
становила 37,9%, а частка іноземного капіталу – 39,4%. Частка активів найбільших п’яти 
банків зросла до 54% наприкінці 2015 року порівняно з 45% у 2014 році. Збільшилась і 
концентрація за коштами фізичних осіб – 62%, що пов’язано як із виведеннями багатьох 
банків із ринку, так і збільшенням довіри вкладників до великих банків. 

175

47

17

184

53

17

182

51

18

176

55

20

176

53

22

176

53

22

180

49

19

163

51

19

117

41

17

98

39

17

0

50

100

150

200

250

300

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Роки

Кількість банків зі 100% іноземним капіталом

Кількість банків з іноземним капіталом

Кількість діючих банків
 

Рис. 1. Динаміка зміни кількості банків та структури банківського сектору 
України у 2007-2016 рр. 

Джерело: побудовано за даними [1]. 
Примітка: дані за 2016 р. вказані станом на 01.12.2016 р. за даними НБУ. 
На сьогодні в Україні працює 39 банків з іноземним капіталом (проти 55 станом на 

01.01.2011 р.), у тому числі 17 банків зі 100-им іноземним капіталом. Частка іноземного 
капіталу у статутному капіталі банків складала: у 2010 р. – 35,8 %, 2011 р. – 40,6%, 2012 р. 
– 41,9%, 2013 р. – 39,5%, 2014 р. – 34,0%, 2015 р. – 32,5%, 2016 р. – 43,3% станом на 
початок звітного року (див. таблицю 1).  

Таблиця 1 
Показники діяльності банківського сектору України у 2007-2016 рр. 

Назва 
показника 

Станом на:  
01.01. 
2008 

01.01. 
2009 

01.01. 
2010 

01.01.
2011

01.01. 
2012 

01.01. 
2013 

01.01. 
2014 

01.01. 
2015 

01.01. 
2016 

01.12.
2016 

Кількість 
діючих банків 

175 184 182 176 176 176 180 163 117 98 

з них: з 
іноземним 
капіталом 

47 53 51 55 53 53 49 51 41 39 

у т.ч. зі 100% 
іноземним 
капіталом 

17 17 18 20 22 22 19 19 17 17 

Активи банків 
599 
396 

926 
086 

880 
302 

942 
088 

1 054 
280 

1 127 
192 

1 278 
095 

1 316 
852 

1 254 
385 

1 263 
359 

Пасиви 
599 
396 

926 
086 

880 
302 

942 
088 

1 054 
280 

1 127 
192 

1 278 
095 

1 316 
852 

1 254 
385 

1 263 
359 
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Капітал 
69 

578 
119 
263 

115 
175 

137 
725 

155 
487 

169 
320 

192 
599 

148 
023 

103 
713 

144 
431 

Статутний 
капітал 

42 8
73 

82 4
54 

119 
189 

145 
857 

171 86
5 

175 20
4 

185 23
9 

180 15
0 

206 38
7 

266 
505 

Частка 
іноземного 
капіталу у 
статутно-му 
капіталі банків, 
% 

35 36,7 35,8 40,6 41,9 39,5 34 32,5 43,3 55,5 

Зобов'язання 
банків 

529 
818 

806 
823 

765 
127 

804 
363 

898 79
3 

957 87
2 

1 085 
496 

1 168 
829 

1 150 
672 

1 118 
927 

Частка 
капіталу в 
пасивах, % 

11,6
1 

12,8
8 

13,0
8 

14,6
2 

14,75 15,02 15,07 11,24 8,27 11,43

Джерело: складено за даними [1]. 
При цьому, як стверджують  Дзюблюк О. та Владимир О., входження іноземних банків у 

банківську систему України, спричинене глобалізацією та інтеграцією, є об’єктивно 
необхідним процесом, що сприяє припливу капіталу, пожвавленню ринкової конкуренції, 
поліпшенню банківського обслуговування. Разом з тим науковці наголошують, що цей процес 
не позбавлений певних ризиків, наприклад, загрози втрати вітчизняними банками власних 
позицій на валютному ринку України [2]. 

Суттєве скорочення капіталу банківського сектору України упродовж 2013-2015 рр. 
пов’язане із масовим банкрутством комерційних банків та виведенням їх з ринку, тобто 
періодом так званого «очищення банківської системи». Наразі перед банківським сектором 
гостро стоїть проблема нарощення капітальної бази, що сприятиме підвищенню стійкості 
банківської системи України.  

У продовженні визначеної тенденції частка іноземного капіталу у статутному капіталі 
українських банків з січня по грудень 2016 року зросла на 12,2 відсоткових пункти, до 55,5%. 
Така тенденція пояснюється тим, що в Україні продовжується «чистка» банківської системи, 
вітчизняні банки масово визнаються неплатоспроможними та банкрутами, що призводить до 
скорочення їх кількості та змін у структурі. 

Впродовж досліджуваного періоду банки з іноземним капіталом продовжували згортати 
діяльність на роздрібному ринку банківських послуг України та переорієнтовувалися у своїй 
діяльності на корпоративний сегмент. Частина з них продовжують процес виходу з 
українського банківського ринку у зв’язку з відсутністю у короткостроковій перспективі 
суттєвих передумов для покращення ділового клімату та сприятливих умов ведення бізнесу в 
Україні. 

Стабільність банківської системи є запорукою ефективного розвитку економіки. Про 
стабільність функціонування банківського сектору свідчить своєчасність розрахунків, 
виконання в повному обсязі зобов'язань банків, їх прибуткова діяльність тощо.  

Для того, щоб підтримувати на належному рівні стабільність банківської системи, 
Національним банком України розроблено систему економічних нормативів з метою 
регулювання діяльності банків в цілому та банківського капіталу зокрема. До групи 
економічних нормативів, які регулюють капітальну базу банківського сектору, відносять три 
нормативи капіталу – норматив мінімального розміру регулятивного капіталу (Н1),  норматив 
достатності (адекватності) регулятивного капіталу (Н2) та співвідношення регулятивного 
капіталу до сукупних активів (Н3). Регулятивне значення нормативу мінімального розміру 
регулятивного капіталу (норматив Н1) встановлено  на рівні не менше 120 млн грн. Норматив 
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достатності (адекватності) регулятивного капіталу (норматив Н2), який розраховується як 
відношення регулятивного капіталу до зважених за ризиком активів повинен бути не менше 
10%, а співвідношення регулятивного капіталу до сукупних активів  – не менше 9%. 

НБУ як орган регулювання та нагляду за діяльністю банків стежить за тим, щоб банки 
дотримувалися нормативів. Як видно з даних табл. 2, протягом 2009-2014 рр. спостерігалася 
тенденція до збільшення розміру регулятивного капіталу: якщо у 2008 р. його обсяг становив 
72,26 млрд. грн., то вже до 2014 р. він зріс до 204,97 млрд. грн. Однак у наступні періоди (2015-
2016 рр.) спостерігається тенденція до зменшення суми регулятивного капіталу банківського 
сектору України, що пов’язане із масовим банкрутством комерційних банків та виведенням їх з 
ринку, тобто періодом так званого «очищення банківської системи». Що стосується нормативу 
достатності (адекватності) регулятивного капіталу, то його значення у 2008 р. становило 
13,92% при нормі 10%, а на початку 2014 р. – 18,26% з подальшим зниженням до 13,45% на 
кінець 2016 року. Норматив Н3 станом на 01.01.2008 р. становив 8,91%, а на початку 2014 р. 
зріс до 13,98%.  

Починаючи з лютого 2013 р., НБУ почав розраховувати норматив Н3-1 як відношення 
регулятивного капіталу до зобов'язань, нормативне значення – не менше 10%. Суть цього 
нормативу полягає у тому, що він визначає достатність у банку власних коштів, щоб виконати 
свої зобов'язання перед вкладниками та кредиторами. Загалом комерційні банки протягом 
2013-2014 рр. дотримувалися цього нормативу.  

Світова фінансова криза 2008-2009 рр. мала руйнівні наслідки для банківської системи 
України. Через паніку, що була спричинена втратою довіри до банків, очікуванням девальвації 
гривні, вкладники почали масово вилучати свої депозити, що призвело до того, що банки мали 
нестачу в ліквідних коштах, а деякі збанкрутували. Саме через недостатній рівень капіталу 
багато банків не змогли вчасно зреагувати на ризики, що і призвело до погіршення їх 
фінансового стану. Банкам потрібно було збільшувати обсяг капіталу. Якщо протягом 2009 р. 
банки нарощували свій капітал за рахунок програми рекапіталізації або коштів материнських 
іноземних компаній, то в наступні роки – власними силами, оскільки зовнішні джерела стали 
недоступними через проблеми на світовому фінансовому ринку. 

 

Таблиця 2 
Значення економічних нормативів капіталу банків України 

Період 

Н1 
Регулятивний 

капітал 
(тис. грн.) 

Н2  
Норматив 
достатності 

(адекватності) 
регулятивного 
капіталу (не 
менше 10 %) 

Н3  
Норматив 

(коефіцієнт) 
співвідношення 
регулятивного 
капіталу до 

сукупних активів 
(не менше 9 %) 

Н3-1  
Норматив 

(коефіцієнт) 
співвідношення 
регулятивного 
капіталу до 

зобов'язань (не 
менше 10 %) 

01.01.2008 р. 72 264 704 13,92 8,91 - 
01.01.2009 р. 123 065 598 14,01 11,82 - 
01.01.2010 р. 135 802 128 18,08 13,91 - 
01.01.2011 р. 160 896 945 20,83 14,57 - 
01.01.2012 р. 178 454 000 18,90 14,96 - 
01.01.2013 р. 178 908 900 18,06 14,89 18,281 
01.01.2014 р. 204 975 900 18,26 13,98 17,41 
01.01.2015 р.  188 948 900 15,60 - - 
01.01.2016 р. 129 816 900 12,31 - - 
01.11.2016 р. 136 640 269 13,45 - - 

Джерело: складено за даними [3].  



Науковий вісник Мукачівського державного університету 
Економічні науки 

 

Журнал наукових праць №23(18)’2017 

 

279

У своїй діяльності Національний банк України приділяє значну увагу саме проблемам 
капіталізації та нарощування як статутного капіталу банків, так і інших складових власних 
коштів банків. Завдяки такій політиці останніми роками спостерігається стала тенденція до 
зростання обсягів капіталу банків та частки статутного капіталу в його загальній сумі. 

З 2014 року Національний банк, ураховуючи світову практику, запровадив регулярне 
діагностичне обстеження банків для визначення додаткових потреб банків у капіталі. З 
метою підвищення стійкості банківської системи України та захисту інтересів вкладників 
та кредиторів, а також на виконання взятих Україною зобов’язань перед МВФ 
Національним банком у 2014 році здійснено діагностичне обстеження 35 найбільших банків 
України задля оцінки якості активів, достатності (адекватності) регулятивного капіталу, 
визначення необхідних обсягів докапіталізації банків на період до кінця 2016 року. 
Діагностичне обстеження складається з двох складових – аналіз якості активів банків та 
стрес-тестування. Воно проводилось у два етапи: до 31.07.2014 р. – щодо 15 банків І групи 
та до 30.09.2014 – щодо 20 наступних найбільших за розміром активів банків. За його 
результатами визначено необхідність докапіталізації 17 банків на загальну суму 57,9 млрд. 
грн. [4].  

Збільшення капіталу банків за результатами діагностичного обстеження посилює 
фінансову стабільність банківської системи та створює необхідне підґрунтя для 
відновлення кредитування [3]. У 2015 році проведено обстеження найбільших 20 за 
розміром активів банків. У результаті виявлено, що 16 банків із 20 найбільших потребували 
додаткового капіталу. Більшість із них достроково виконали погоджену з Національним 
банком програму капіталізації та реструктуризації. У 2016 році Національний банк провів 
діагностичне обстеження наступних 40 банків. Таким чином, було детально проаналізовано 
активи 60 банків, на які сукупно припадає понад 98% банківського сектору . 

Низький рівень капіталізації більшості комерційних банків України штовхає їх на 
проведення агресивної політики, спрямованої на досягнення високого рівня прибутку. 
Шлях забезпечення зростання власного капіталу за рахунок накопичення прибутку є одним 
з найпростіших та найдешевших. Однак така політика пов'язана з високим рівнем ризику. 
Низька ефективність функціонування банківської системи, на думку багатьох науковців, 
пов'язана передусім з обмеженістю конкуренції між комерційними банками. Це 
пояснюється, по-перше, тим, що найбільші банки країни, на які припадає приблизно 
половина активів усієї банківської системи, належать державі або залежать від неї. А по-
друге, така ситуація пояснюється сильною залежністю комерційних банків від коштів 
центрального банку.  

Висновки. Для вирішення проблеми капіталізації банківського сектору потрібно 
забезпечити: 

1) використання джерел залучення коштів недепозитного походження на зовнішніх та 
внутрішніх ринках капіталу; 

2) забезпечення достатнього рівня покриття капіталом ризиків відносно профілю 
діяльності банку; 

3) підвищення рівня капіталу банку за рахунок випуску нових акцій та внесків 
власників банку [5, с. 46]; 

4) удосконалення оподаткування банків, зменшення податкового тиску на банки з 
метою прискорення їхньої капіталізації і збільшення обсягів кредитування реального 
сектору; 

5) удосконалення діяльності валютного та підвищення ролі фондового ринку. 
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АННОТАЦИЯ 

 
КАПИТАЛИЗАЦИЯ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ КАК ОСНОВА СТАБИЛЬНОСТИ 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ 
В статье проанализирована роль банковского капитала в обеспечении стабильности 

функционирования экономики. Обосновано, что для того, чтобы успешно противостоять внешним угрозам, 
банковское учреждение должно иметь достаточный уровень капитала. Он будет служить своеобразным 
буфером надежности и оградит коммерческий банк от возможных финансовых потрясений. Качественно и 
в достаточной мере сформированная капитальная база, позволяет банкам покрывать риски от проведения 
банковских операций и поддерживать их финансовую стойкость. 

Цель заключается в исследовании состояния капитализации банковской системы как основы 
стабильности национальной экономики и обосновании практических рекомендаций относительно 
совершенствования процесса наращивания совокупного капитала банковской системы. 

Анализируются тенденции развития банковской системы на протяжении последних лет. 
Установлено, что низкий уровень капитализации банков и стал одним из доминирующих факторов 
дестабилизации как банковского сектора в частности, так и экономики в целом. Из-за недостаточного 
уровня капитала многие банки не смогли вовремя среагировать на риски, что и привело к ухудшению их 
финансового состояния и массового банкротства. 

Проанализирована система экономических нормативов, разработанных Национальным банком 
Украины с целью регулирования деятельности банков в целом и банковского капитала в частности. 
Установлено, что сумма регулятивного капитала банковского сектора Украины имеет тенденцию к 
уменьшению. Это связано с массовым банкротством коммерческих банков и выведением их с рынка. 
Рассмотрены мероприятия, которые использует НБУ для определения дополнительных потребностей 
банков в капитале, в частности проведение регулярного диагностического обследования банков. 

Определены основные пути капитализации банков, которые будут способствовать стабильности 
банковского сектора, в частности: использование источников привлечения средств недепозитного 
происхождения на внешних и внутренних рынках капитала; обеспечение достаточного уровня покрытия 
капиталом рисков относительно профиля деятельности банка; повышение уровня капитала банка за счет 
выпуска новых акций и взносов владельцев банка; усовершенствование налогообложения банков, уменьшение 
налогового давления на банки с целью ускорения их капитализации и увеличения объемов кредитования 
реального сектора экономики; усовершенствование деятельности валютного и повышение роли фондового 
рынка. 

Ключевые слова: банк, банковская система, капитал, капитализация, стабильность, финансовая 
стойкость, экономическое развитие. 

 
SUMMARY 

 
CAPITALIZATION OF THE BANKING SYSTEM AS BASIS OF STABILITY OF  

ECONOMY FUNCTIONING 
The role of bank capital in stability assurance of economy functioning has been analysed in the article. It has 

been substantiated, that to resist the external threats successfully, banking unit should have a sufficient level of 
capital. It will serve as the original reliability buffer and assure a commercial bank from possible financial shocks. 
Qualitatively and sufficiently formed capital base allows the banks to cover risks from realization of bank 
transactions and support them financial firmness. 

The aim is to study of the banking system capitalization as the basis of the national economy stability and to 
substantiate the practical recommendations for improving the process of accumulation of the total capital of the 
banking system. 

The trends in the development of the banking system over the past few years have been analyzed. It has been 
found that the low level of banks capitalisation became one of the dominating factors for destabilisation of both the 
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banking sector in particular, and the economy in general. Due to the insufficient capital level a lot of banks were not 
able to respond to risks that led to the deterioration of their financial state and mass bankruptcy.  

The system of the economic standards developed by the National bank of Ukraine aimed at banks activities 
regulation in general and bank capital in particular, has been analyzed. It has been established that the regulative 
capital sum of Ukrainian bank sector has a tendency to reduction.  

It is related to mass bankruptcy of commercial banks and leading them out of the market. The measures, used 
by NBU for determination of additional necessities in bank capital, the realization of regular diagnostic inspection of 
banks in particular, have been scrutinised. 

The main ways of banks capitalizations, that will assist stability bank to the sector have been defined, in 
particular: the using of sources that encourages money of non-depository origin on the foreign and internal markets 
of capital; the sufficient providing level of risks coverage by the capital in relation to the profile of bank activity; an 
increase of the bank capital level by the share issue and payments of bank’s proprietors; improvement of taxation of 
banks, reduction of tax pressure on banks aimed at the acceleration of their capitalization and increase of loan 
amounts to the real sector; the  improvement of activity currency and increase of role fund market. 

Key words: bank, banking system, capital, capitalization, stability, financial firmness, economic development. 
 

 
УДК 911.3 

 

РОЛЬ БІЗНЕС-ЕТИКЕТУ В СФЕРІ ТУРИЗМУ 
 

МАЛЕЦЬ О.О., ІЛЬТЬО Г.Ф., МОРОЗ Ф.В. 
Мукачівський державний університет 

 

Актуальність. Актуальність теми дослідження обумовлена комплексним підходом до оцінки основних 
правил, норм бізнес-етикету в сфері туристичного бізнесу. Нині в умовах зростаючої конкуренції на 
туристичному ринку при проведенні ділових переговорів, підписанні ділових угод важливим є знання ділового 
етикету країн світового ринку, їх національних традицій та звичаїв. Бізнес-етикет має важливе значення 
для формування світогляду фахівця з туристичного обслуговування. Освоювати простір цивілізованого ринку 
нині без знання ділового етикету неможливо. Діловий успіх став більшою мірою визначатися знанням і 
дотриманням етикету тих країн, з якими здійснюється співробітництво.  

Мета. Метою дослідження є оцінка основних норм поведінки та правил бізнес-етикету в сфері 
туризму різних країн світового ринку.  

Методологія. Для отримання результатів дослідження використано загальнотеоретичні та 
спеціальні методи дослідження: історичний, аналізу та синтезу, абстрактно-логічний, структурний та 
інші. Інформаційною базою дослідження є монографії та наукові публікації зарубіжних і вітчизняних учених; 
інформація мережі Інтернет; результати власних досліджень.   

Результати. У статті розглянуті питання оцінки основних категорій,  пов’язаних з діловим 
етикетом; принципи ділового етикету в сфері туристичної діяльності; проаналізовано ділове спілкування за 
способом обміну інформацією; оцінено стратегію і тактику, основні форми ділового спілкування; 
досліджено міжнародний діловий етикет в різних країнах світу; проаналізовано  практику ведення ділових 
переговорів та підписання міжнародних угод.  

Наукова новизна. Запропоновано заходи щодо активізації формування світогляду фахівця з 
туристичного обслуговування в галузі бізнес-етикету. Це дало змогу визначити основні складові 
удосконалення бізнес-середовища при оцінці бізнес-етикету в сфері туризму.  

Практична значимість. Надано практичні рекомендації щодо оцінки бізнес-етикету в різних країнах 
світового ринку. Це дозволить посилити комплексну складову оцінки туристичного ринку країн з позицій 
етичних норм та культурних традицій. Подальшого дослідження потребують питання оцінки нових форм 
бізнес-співробітництва з етичних питань на основі інформатизації суспільства.  

Ключові слова: етикет, правила етикету, бізнес-етикет, діловий етикет, діловий етикет у 
туристичній діяльності, принципи ділового етикету, види ділового спілкування, діловий успіх.  

 

Роль етикету в суспільстві завжди була дуже великою, що підтверджується його 
тривалою історичною й соціальною еволюцією, функціями в суспільстві, багатоплановою 
структурою, різноманітними видами й формами. Етичні питання виникають в галузі 
керування, маркетингу, виробництва, дослідницької роботи, людського капіталу, 
фінансового керування, ділової стратегії, а також керівництва підприємством. 

Правила етикету - результат досвіду багатьох поколінь. У своїй основі є 
міжнародними, оскільки дотримуються більш-менш однаково в усіх країнах. У той самий 
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час етикет кожної країни може мати свої істотні особливості, що пов’язані з історичними, 
національними, релігійними та інші традиціями і звичаями. Практичне значення етикету 
полягає у тому, що він надає можливість людям без особливих зусиль користуватися вже  
готовими формами загальноприйнятої ввічливості для спілкування з різноманітними 
групами людей на різних рівнях. 

Бізнес-етикет має важливе значення для формування світогляду фахівця з 
туристичного обслуговування, адже: звернення до етикету різних народів відкриває 
можливість співробітництва і розумінню етикетного виховання, сприяє  більш ефективній 
управлінської діяльності; вивчення правил етикету забезпечує високий рівень культури 
спілкування, наслідком якої є забезпечення взаємного обміну результатами діяльності; 
вивчення етикетної поведінки в різних комунікативних ситуаціях знімає протиріччя між 
практичним розрахунком та культурою поведінки; дає можливість зрозуміти, як 
розгортається процес формування етичної свідомості професіоналів у туристичному 
бізнесі. 

Об’єкти та методи дослідження. З кожним роком зростає кількість людей, що 
відвідують закордонні держави як туристи або ділові партнери. Діловий успіх став більшою 
мірою визначатися умінням налагоджувати контакти, а, отже, знанням і дотриманням 
етикету тих країн, з якими спільно працюють представники бізнесу. Освоювати простір 
цивілізованого ринку нині без знання ділового етикету неможливо. Звичайно, традиції і 
психологія кожного народу унікальна, тому їх треба обов’язково враховувати в спілкуванні 
при перебуванні в тій або іншій країні.  

  Питанням оцінки етики бізнесу приділяли дослідження такі вчені, як:                     
В. Барановський, Н. Ботвина, Т. Герет, Р. Клоноскі, О. Кривоший, Т. Скворцова,  Н. 
Статінова,  М. Тофтул, С. Радченко та інші. Етика ділового спілкування та культури 
етикету розкривається у працях таких вчених, як: Н. Ботвина, Л. Зубенко, О. Кубрак, 
О.Лесько, Г. Рузакова, Ф. Хміль, В. Шеломенцева, Т. Шинкаренко та інших.  

 Незважаючи на певні успіхи, досягнуті у сфері аналізу бізнес-етикету, потребують 
подальших досліджень нові терміни, що з’являються в сучасному бізнес-середовищі.  Нині 
новим поняттям є «Сетікет». Це етикет електронної пошти або правил написання 
електронного листа. У сучасному світі електронна пошта, що працює в світовій 
комунікаційній системі Інтернет, зайняла важливе місце серед засобів зв’язку в спілкуванні, 
у т.ч. й діловому. «Сетікет» означає сукупність правил поведінки і поводження, прийнятих 
при використанні комп’ютерних мереж. Дотримання цих правил особливо важливе 
унаслідок електронності середовища, неможливо розділити положення бізнесу і клієнта. 
Дане питання потребує подальшого ґрунтовного дослідження.  

Постановка завдання. Метою даної публікації є оцінка основних правил бізнес-
етикету в сфері туризму. Для досягнення поставленої мети були виконані наступні 
завдання:  

- проаналізувати основні категорії, пов’язані з діловим етикетом;  
- охарактеризувати принципи ділового етикету, важливі для туристичної галузі;  
- оцінити стратегію і тактику, основні форми ділового спілкування; 
- дослідити міжнародний діловий етикет в різних країнах світу;  
- проаналізувати практику ведення ділових переговорів та підписання угод.  
 Результати та їх обговорення.   
Етикет – це складова суспільної культури, або сукупність правил поведінки, що 

стосуються зовнішнього вияву людських відносин (ставлення до інших, форми звертання, 
манери, стиль одягу тощо) [12]. Діловий етикет – результат довготривалого відбору 
правил, форм найбільш доцільної поведінки, яка сприяє успіху в ділових відносинах. 
Діловий етикет у туристичній діяльності - це встановлений порядок поведінки 
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співробітників туристичного підприємства з клієнтами й основи стосунків персоналу між 
собою: керівників і підлеглих, а також рівних за посадами [5]. 

Важливими сферами та формами ділового етикету є: 
– офіційні та протокольні форми привітання та представлення; 
– подарунки в ділових відносинах; 
– етикет національних символів; 
– візитна картка; 
– діловий одяг; 
– ділова субординація; 
– етикет в рекламі та інші. 
Діловий успіх став більшою мірою визначатися знанням і дотриманням етикету 

бізнесменами (і не тільки ними) тих країн, з якими вони співробітничають. Місцевий етикет 
при веденні справ за кордоном - велика проблема для тих, хто їздить в ділові поїздки по 
різних країнах. Не менш важливо знати про особливості культури, традицій і правил 
хорошого тону країн, звідки приїжджають ділові партнери. Чим більше почерпнути 
інформації про країну-партнера і, відповідно, правила міжнародного ділового етикету, тим 
більше у підприємців буде шансів на успіх [8]. 

На роботі в туристичному агенстві, менеджер постійно стикається з повторюваними 
стандартними ситуаціями (привітання, представлення, телефонні дзвінки, прощання тощо). 
Від того, наскільки правильно побудоване спілкування, залежить результативність 
переговорів, ступінь взаєморозуміння з партнерами, клієнтами і співробітниками, 
задоволення працівників своєю працею, морально-психологічний клімат у трудовому 
колективі.  

Співробітник туристичної фірми не повинен безоглядно виконувати вимоги ділового 
етикету. Йому просто потрібно спробувати зрозуміти їхній внутрішній зміст і сутність, які 
зумовили їх необхідність у діловому спілкуванні. Норми ділового етикету - це не найвища 
істина, вони не мають абсолютного характеру і можуть змінюватися з часом. Однак їх 
розумне дотримання суттєво підвищить ефективність діяльності туристичної фірми  [3]. 

Спеціалісти визначають низку принципів ділового етикету, важливих для туристичної 
галузі: 

1. Свобода. Виконання усіх правил і норм ділового етикету не повинно стати 
перепоною для вільного висловлювання поглядів і побажань ділового партнера. У партнера 
має бути свобода вибору. Стосовно сфери туристичної діяльності цей принцип набуває 
додаткового значення, оскільки передбачає терпиме ставлення до національних 
особливостей та культурних національних традицій іноземних гостей і партнерів 
туристичної фірми. 

2. Етичність. Усі складові ділового етикету в своїй основі мають бути моральними, 
спрямованими на добро. Цей принцип дає змогу "оточити" туристичний бізнес численними 
"етичними фільтрами", які залишають аморальні вчинки персоналу за межами ділових 
стосунків.  

3. Зручність. Співробітники туристичного підприємства не повніші виконувати норми 
ділового етикету як щось неприродне і нав'язане ззовні. Правила поведінки відповідно до 
ділового етикету, у випадку їх розумного застосування не повинні заважати діловим 
стосункам, гальмувати розвиток туристичної фірми. Принцип зручності на туристичному 
підприємстві необхідно реалізувати в усьому: починаючи з організації робочого місця і 
закінчуючи правилами проведення презентації туристичного продукту. 

4. Доцільність. Кожна вимога ділового етикету повинна слугувати певним цілям. 
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5. Економічність. На виконання рекомендацій ділового етикету не слід витрачати 
занадто багато грошей. Висока "ціна" моралі сама по собі неетична, оскільки є 
відрахуванням з доходу туристичного підприємства. 

6. Невимушеність. Нав'язане механічне виконання вимог ділового етикету, 
позбавлене розуміння їх внутрішнього сенсу і значення, не дає позитивного ефекту. 
Етикетні норми і правила мають бути природними, виконуватися з легкістю і без 
напруження.  

7. Консерватизм. Цей принцип простежується багато в чому: і в строгому діловому 
костюмі працівника туристичної фірми, і в його манерах спілкування, дотримати певних 
традицй. Такі вияви консерватизму мимоволі сприяють формуванню у клієнтів враження 
про туристичну фірму як чогось непорушного, постійного, незмінного і стійкого. 
Фундаментальність, надійність і стабільність завжди будуть приваблювати потенційних 
клієнтів і партнерів. 

8. Універсалізм. Будь-яке правило або норма ділового етикету може застосовуватися в 
різних ситуаціях ділових стосунків. 

9. Ефективність ділового етикету полягає в тому, що його стандарти дозволяють 
скорочувати строки виконання договорів, зменшувати кількість конфліктів у колективі 
тощо. 

Застосування принципів ділового етикету на практиці є економічно вигідним і 
підвищує ефективність діяльності туристичного підприємства [10]. 

За способом обміну інформацією розрізняють усне і письмове ділове спілкування.  
Усні види ділового спілкування, у свою чергу, розділяються на монологічні й 

діалогічні. До монологічних  видів відносяться:  
- привітальна промова;  
- торгівельна промова (реклама); 
- інформаційна промова;  
- доповідь 
До діалогічних видів відносяться:  
- ділова розмова – короткочасний контакт, переважно на одну тему;  
- ділова бесіда – тривалий обмін відомостями, точками зору, що часто супроводжує 

ухвалення рішень; 
- переговори – обговорення з метою укладення договору з якого-небудь питання;  
- інтерв’ю – розмова з журналістом, призначена для друку, радіо, телебачення;  
- дискусія;  
- прес-конференція;  
- контактна ділова розмова;  
- телефонна розмова (дистантний) [6]. 
Письмові види ділового спілкування – це багаточисельні службові документи: діловий 

лист, протокол, договір, положення, інструкція, рішення, доручення та інше. У бізнесі 
найдорожче цінується час. Тому потрібно пам’ятати про те, що діловий лист має бути 
коротким, точним і по суті. Ділова кореспонденція рідко охоплює декілька тем.  

Ділове спілкування необхідно відповідно організувати. Початок цього процесу 
визначає формулювання цілі. Цілі, які формує менеджер туристичного підприємства 
можуть бути різними: переконати співрозмовника придбати ту чи іншу туристичну 
послугу, укласти угоду, вирішити суперечливе питання, отримати необхідну інформацію 
тощо. Чітке розуміння такої цілі дуже важливе при виборі тактики спілкування [9]. 

Визначення стратегії і тактики спілкування передбачає окреслення головної та 
другорядної мети контакту. До тактики спілкування наложить і вміння ставити запитання, 
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спрямовуючи при цьому бесіду. Запитання можна ефективно використовувати для того, 
щоб переконати співрозмовника, отримати його згоду, переконати у своїх поглядах. 

Основними формами ділового спілкування є ділові бесіди, наради, переговори, 
симпозіуми, семінари, презентації. Велике значення для співробітників туристичної фірми 
має вміння слухати інших і виявляти інтерес до почутого. Усе це, без сумніву, не 
залишиться непоміченим клієнтами, справить на них сприятливе враження і відповідно 
вплине на ефективність діяльності туристичного підприємства в цілому [7]. 

Міжнародний етикет – дуже складне поєднання національних традицій і звичаїв 
народів. Іноземний гість завжди повинен виявляти увагу до господарів країни, інтерес до 
національної культури і пошану до звичаїв. При налагодженні ділових контактів із 
зарубіжними партнерами і поїздках за кордон слід ознайомитися зі звичаями і етикетом цих 
країн і деякими правилами поведінки бізнесменів міжнародного рівня. Головне, що 
властиво всім європейським бізнесменам - це пунктуальність. Німці, англійці, бельгійці, 
бізнесмени інших європейських країн не люблять, якщо запрошені спізнюються на ділову 
зустріч. Приходити на зустріч прийнято за 10-20 хвилин до призначеного часу. 

Етикет в Європі - це норми і правила поведінки, прийняті у країнах Європи. У 
більшості європейських країн пануючою релігією є християнство, у зв’язку з цим норми 
моралі, етики, поведінка європейців схожа. Варто зазначити, що європейський етикет не є 
загальноприйнятим для всього регіону, і в кожен європейській країні або провінції існують 
свої історико-культурні норми в етикеті. Також етикет в Європі може різнитися і за мовним 
принципом, наприклад, як в Швейцарії, де проживають 4 основні мовні групи людей: 
германошвейцарці, франкошвейцарці, італошвейцарці й реторманці, в мовах яких 
історично існують свої форми ввічливості та звернення [6]. 

Майже в усіх європейських країнах ділові особи дотримуються формальностей у 
стосунках. Найвідчутніше це в Німеччині, Франції, Італії. Бізнес-культури багатьох 
північних європейських країн, передусім Німеччини, Великої Британії, орієнтовані на 
угоду, а ділова культура європейського Півдня (Іспанії, Італії) зорієнтована на стосунки. 
Загалом у цьому простежується закономірність: чим експресивніша культура, тим більше 
ділова сфера залежить від міжособистісних взаємин і неформальних контактів. Крім того, 
жителі країн Південної Європи більш схильні до поліхронності, тобто досить відповідально 
ставляться до часу. Найстриманішими бізнес-культурами Європи, де особливо цінується 
фактор часу, є британська і німецька. 

Англійський національний характер не має нічого спільного з емоційністю, основні 
його якості - раціональність, стриманість, холодність у стосунках. Англійцям властиве 
глибоке почуття поваги до людини, особливо до її власності й особистого часу, тактовність, 
нелюбов до категоричних суджень. На ділових переговорах британці, як правило, уникають 
усього, що може бути розцінене як особистісне. Водночас вони з повагою ставляться до 
того, що стосується особистості та особистісного ("privacy"). Це гарантує, що право 
особистості на спокій не буде порушене без спеціального дозволу. Шляхетна риса вдачі 
англійців – відчуття справедливості. При веденні справ англійці покладаються на чесність 
партнера. Вони не терплять жодних проявів підступності і хитрості. Ще одна яскрава 
національна риса, на яку доводиться зважати у ділових колах, - якнайточніше дотримання 
встановлених правил і законів. Тут англійці не знають поблажливості ні до себе, ні до 
іноземців. Ні за що в житті англієць не піде на порушення інструкцій. Те ж стосується 
виконання всіляких ритуалів – від побутових до королівських. У Великій Британії дотепер 
шанують аристократичні традиції. Особисті успіхи людини менш значущі, ніж 
приналежність до знатного роду. Статус залежить тут переважно від регіону, в якому 
народилася і виховувалася людина, її соціального походження.  
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Бізнесмени Великобританії вважаються одними з найкваліфікованішими у діловому 
світі Заходу. Англійському бізнесмену властиві соціальний консерватизм, прихильність 
ідеям, що мають багатовікову історію. Це ерудована людина з прекрасною освітою і 
вихованням. Він не замикається на роботі, а має широкий круг інтересів, пов’язаних не 
лише з економікою, але і спортом, літературою, мистецтвом. Як правило, в нім 
поєднуються висока професійна підготовка і своєрідний політичний інфантилізм.  

Позиція господарів на ділових переговорах в будь-якій англійській фірмі, як правило, 
жорстка. Переговори ведуться із залученням багаточисельного фактичного, довідкового і 
статистичного матеріалу. Обговорюється і визначається не лише все, що пов’язане з 
контрактом, але також і діяльність, спрямована на подальший розвиток ділової співпраці, 
перспективи висновку інших операцій, можливість співпраці не лише у виробничій сфері, 
але і у сфері збуту. Зазвичай британські фірми приймають рішення не так швидко, як, 
наприклад, французькі або італійські, зате міра ризику при остаточно прийнятому рішенні 
мінімальна.  

Представники бізнесу в Німеччині є яскравими виразниками стриманої, поліхронної 
культури ділових стосунків, вони надають перевагу формалізованим ситуаціям, 
налаштовані на угоду. У жодній іншій країні так не цінують пунктуальність, як у 
Німеччині. З тими, хто легковажно дозволив спізнитися на півгодини, німці взагалі можуть 
відмовитися від співробітництва, оскільки така людина, на їх думку, не варта довіри. Німці 
- працелюбні, педантичні ділові партнери, довгострокове співробітництво з ними можна 
спрогнозувати з високою достовірністю. Досить ґрунтовно готуються до переговорів, 
намагаються працювати лише з надійними партнерами. При укладанні договорів зазвичай 
наполягають, щоб у разі невиконання їхніх умов були передбачені високі штрафи, 
вимагають довгострокових гарантій, застави на випадок постачання неякісного товару. 
Велику увагу приділяють німецькі бізнесмени протоколу, використанню при звертаннях до 
офіційних осіб їх титулів. Тому перед початком переговорів з ними бажано уточнити 
титули та звання всіх учасників їхньої делегації [6]. 

Загалом, німецькій діловій культурі притаманні прагнення до дисципліни, 
пунктуальність, ощадливість, педантичність, офіційність, негативне ставлення до раптових 
пропозицій і змін. Всі зустрічі німці планують заздалегідь. Високо цінують професіоналізм. 
Одягаються консервативно, особливо німецькі бізнес-леді. Під час переговорів ретельно 
обговорюють кожне питання, люблять наводити різні факти і приклади, небайдужі до цифр, 
схем, діаграм. Під час неформальних зустрічей поводяться весело й розкуто. 

Оскільки Франція є однією з ієрархічних культур Західної Європи, її бізнесмени 
переважно зорієнтовані на стосунки. Ділові переговори з ними ускладнюються специфікою 
французької комунікативної культури, традиційним французьким снобізмом: будучи 
переконаними у своїй вищості, французи намагаються переконати в цьому представників 
інших культур. Завдяки французькому аристократизму високої цінності набув принцип 
"комільфо". Величезним є внесок французької філософії, мистецтва, літератури у розвиток 
світової культури. Однак після Другої світової війни політичний, економічний, певною 
мірою культурний вплив Франції на процеси у світі зменшився. Французьку мову, яка не 
одне століття домінувала в діловому і дипломатичному листуванні, поступово витісняє 
англійська. Можливо, тому французи негативно ставляться до американської культури. 

Ділове листування з французами краще здійснювати французькою. Всі освічені 
французи добре знають англійську, але у спілкуванні з іноземними партнерами надають 
перевагу рідній мові. Бізнесмени, які не володіють французькою, ризикують опинитися у 
доволі незручному становищі. Парижани особливо ревно реагують на грубі помилки в 
розмові французькою. Та іноземцям не варто бентежитися з цього приводу, оскільки 
французи підтримають їх уже за намагання спілкуватися їхньою мовою. При встановленні 
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першого контакту неабияку роль відіграють рекомендації. Познайомитися з майбутніми 
партнерами можна за класичними моделями бізнесового життя - на виставках, під час 
роботи офіційних торговельних місій. Посередником у встановленні контактів може бути і 
торгова палата. 

У ділових контактах французи надають неабиякого значення консультаціям, 
попереднім узгодженням, тому підготовлені ними документи завжди коректні і точні. У 
ділових колах Франції, як і Німеччини, подарунків не підносять. Однак ніхто не образиться, 
отримавши після підписання угоди (в жодному разі не перед тим) у подарунок 
національний сувенір, книгу, запис класичної музики [41]. 

Європейцям давно відомо, що фактично існує дві Італії - північна та південна, і, 
відповідно, два італійських народи. Мешканці Італії ідентифікують себе спочатку з 
флорентійцями, міланцями, венеціанцями, римлянами, калабрійцями, сицилійцями та інші, 
а вже потім - з італійцями. Південні італійці галасливі та експансивні, захоплюються 
мистецтвом і майже завжди в доброму гуморі. На Півдні Італії панує культ Мадонни, 
італійці тут дуже набожні. Манери північних італійців відрізняються особливою 
витонченістю. Проте на всьому півострові надають перевагу зменшеним формам, 
найвищому ступеню порівняння та різноманітним званням (майже кожен тут маестро або 
професор). Родина в Італії священна, тому італійці з надзвичайною гордістю розповідають 
про свої сім'ї. 

Італійська бізнес-культура формально-ієрархічна, експресивна, поліхронна, 
контактна, орієнтована на стосунки. Незважаючи на регіональні розбіжності у звичаях, 
ділові люди тут поводяться майже однаково. Італійці надають перевагу переговорам віч-на-
віч. Якщо представники Західної Європи зазвичай одразу ж розпочинають обговорення 
справи, то італійцям як представникам експресивної культури важливо якнайбільше 
дізнатися про свого партнера у неофіційній атмосфері [6]. 

Італійські підприємці надають велике значення тому, щоб переговори відбувалися між 
людьми, що займають приблизно рівне положення на своїх підприємствах, в діловому світі 
або суспільстві. Особливу відвертість для спілкування виявляють при налагодженні 
контактів дрібні італійські фірми. Італійці не особливо пунктуальні, але в ділових 
стосунках все ж слідують протоколу і зазвичай стежать за його дотриманням. Італійці 
високо цінують прояв з боку іноземців пошани та інтересу до їх батьківщини, що може 
створити сприятливу атмосферу на переговорах.  

Незважаючи на цю неоднорідність, існує багато норм і правил етикету, поширених по 
всій Європі, а також особливостей, загальних для всього регіону. Римська імперія історично 
є джерелом європейської культури, а монарші родини, в яких, як правило, подружжя були 
представниками різних королівських будинків, а також знаті, з'явилися в історії Європи 
найбільш ефективним способом поширення духовно-культурних цінностей, що стали 
загальноприйнятими для всієї цієї частини Світу. Яскравим прикладом може послужити 
французька знать у Версалі, яка остаточно сформувала загальноприйнятий європейський 
етикет. 

При встановленні ділових контактів з арабськими партнерами обов'язково слід 
враховувати те, що їх етичні норми багато в чому відмінні від європейських. За своїми 
сутнісними ознаками арабська культура ділового спілкування є традиційно-
колективістською, формально-ієрархічною, експресивною, поліхронною. У ній важливу 
роль відіграє мусульманська духовна, звичаєва традиція, яку потрібно хоча б у загальних 
рисах знати і поважати, оскільки це одна з передумов майбутнього ділового (бізнесового) 
успіху. Загалом вона орієнтована на встановлення доброзичливих стосунків із партнерами, 
а не на угоду. У більшості арабських країн угоди укладають за допомогою особистих 
стосунків (з членами родини, друзями, знайомими тощо), що араби називають словом 
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"васта" (дружба, знайомство). Більшість сучасних бізнесменів-арабів володіє англійською 
мовою. Та, йдучи на переговори з ними, краще мати із собою перекладача. Ідучи у 
відрядження до арабських країн, не варто брати із собою немусульманські книги, оскільки 
вони можуть бути конфісковані на митниці. 

Істотними у налагодженні контактів з арабськими бізнесменами є віковий і гендерний 
бар'єри. Бізнесмени із Саудівської Аравії, наприклад, не звикли бачити у бізнесі жінок. Тим, 
хто має намір зав'язати ділові стосунки в арабському світі, потрібно подбати, щоб 
представив їх майбутнім діловим партнерам саме чоловік, бажано літнього віку. При цьому 
не варто демонстративно, зверхньо показувати свої професійні здібності. 

На Сході існують своя культура і звичаї. Східний етикет є більш церемонним, ніж 
європейський, глибше йде корінням в минуле, у власні традиції та історію. Більшість країн 
Близького, Середнього та Далекого Сходу сформувалися на засадах стародавньої 
цивілізації і філософії світових релігій Сходу. Основою доктрини давньосхідної культури 
ділової взаємодії та комунікації є те, що окремо взята особистість не може впливати на хід 
світобудови. Тому найважливішим є "загальне" (країна, сім'я, родичі, суспільство тощо), а 
не "приватне" (людина, особистість, особисті інтереси, особиста свобода тощо).  

Стиль ведення ділових переговорів з китайськими партнерами відрізняється 
тривалістю - від декількох днів до декількох місяців. Це пояснюється тим, що китайці 
ніколи не приймають рішень без досконального вивчення всіх аспектів і наслідків 
передбачуваних угод. Весь життєвий уклад китайця будується на чітких нормах і правилах.  
У китайській делегації, як правило, багато експертів. Вони можуть охоплювати різні 
області знань: фінанси, технічні питання і т.д. У результаті чисельність делегації 
виявляється досить великою. Особливої уваги вимагає комерційний етап переговорів. 
Китайські компанії володіють, як правило, досвідченими кадрами, добре підготовленими в 
комерційному відношенні. Вони збирають широку інформацію з ринкової кон’юнктури.  

Китайці прагнуть, аби на переговорах партнери першими відкрили свої карти – 
висловили певну точку зору, зробили ключові пропозиції і так далі. Самі китайці роблять 
поступки зазвичай під кінець переговорів, після того, як оцінять можливості протилежної 
сторони. Китайський бізнес – кланово-родинний. Тому в цій країні надають важливе 
значення налагодженню дружніх, неформальних стосунків з іноземними партнерами. 
Китайські ділові люди надзвичайно цінують так званий «дух дружби», який створюють 
корпоративні вечірки, спільні екскурсії і т.д.  

Принципи ділових відносин японських підприємців істотно відрізняються від правил 
і норм ділового світу Заходу. Насамперед не схожий на західний підхід японців до 
зав'язування ділових відносин. Японці віддають перевагу проведенню особистих зустрічей 
телефонним переговорам. Причиною цього є те, що більшість діючих на національному 
ринку дрібних і середніх фірм ведуть свої справи японською мовою і контакти з ними 
вимагають перекладача. З іншого боку, обов'язковість японців припускає найбільш 
ретельне проведення переговорів, що стає неможливим при телефонному спілкуванні чи 
листуванні. Середні і дрібні японські підприємці використовують тільки особисті бесіди. 
Вся практика ділового спілкування в Японії багато в чому основана на граничній 
обов'язковості. Точність на переговорах - одна з найважливіших рис японського стилю 
проведення переговорів.  

Японці переконані, що успіх будь-якої домовленості безпосередньо залежить від 
кількості годин, витрачених на її детальний розгляд. Переговори будуть починатися з 
обговорення питань, що не мають прямого відношення до предмета переговорів. За цей 
період японці намагаються максимально вивчити свого партнера, одержати додаткову 
інформацію про нього, перевірити його терпіння. Крім того, у рамках прийнятої в країні 
ідеології внутрішньо-фірмового керування японські колеги не можуть обійтися без 
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консультацій і погоджень з керівництвом інших підрозділів і окремих співробітників своєї 
фірми, що також є одним з факторів, що знижують темп ведення переговорів. Існує тактика 
ведення ділової бесіди в Японії. На думку японських фахівців, для того, щоб успішно вести 
переговори, необхідно як мінімум наступне: добре знати себе і свого супротивника (тобто 
сильні і слабкі його сторони, реальні можливості); правильно оцінити зовнішні і внутрішні 
фактори, що впливають на переговори; чітко визначити можливість компромісів; поставити 
перед собою досяжні цілі. Такий підхід є досить правильним і універсальним, з огляду на 
той факт, що з японською стороною звичайно дуже важко вести переговори. Однак після 
досягнення угоди японці, як правило, скрупульозно виконують свої зобов'язання і того ж 
бажають від протилежної сторони. 

Кодекс ділової поведінки у корейських підприємців сильно відрізняється від 
західних стандартів, що змушує підприємців інших країн вважати корейців одними із 
найважчих ділових партнерів у світі. Найбільші труднощі, які приходиться переборювати в 
Кореї, - це бар'єр взаємного нерозуміння. Насамперед це пов'язано з мовним бар'єром - 
корейцям важко дається англійська мова, на якій ведуться переговори. Як і в Китаї, якщо 
хто-небудь із членів делегації киває головою, це не означає згоду; у багатьох випадках 
гордість і страх «втратити обличчя» просто не дозволяють виявити своє нерозуміння. Саме 
тому часті ситуації, коли сторони щиро переконані, що досягли домовленості, однак 
кожний розуміє її по-своєму, що і виявляється згодом. 

Ведення переговорів з корейцями утрудняє і той факт, що вони уникають абстрактних 
побудов і прагнуть до простих і конкретних категорій, логічної послідовності, чітких 
взаємозв'язків. При цьому необхідно приймати до уваги те, що корейцю важко виявити своє 
нерозуміння, відмовити співрозмовнику. Необхідно враховувати національну гордість і 
особливу вразливість корейців, тому що багато століть вони були гнобленою нацією. Саме 
тому вони так горді своїми сьогоднішніми економічними успіхами і болісно сприймають 
будь-яке зазіхання на своє достоїнство. 

У Кореї сильна традиційна конфуціанська мораль, відповідно до якої необхідно 
враховувати почуття іншого, відноситися до нього виходячи з його соціального статусу, 
поважати його права, бути щирим. Виходячи з цієї моралі, корейці дуже гостинні і 
улаштовують своїм гостям надзвичайно теплий прийом. Однак такий прийом зовсім не 
означає, що вони дуже зацікавлені в партнері - вони просто виявляють ввічливість. Якщо 
корейські підприємці виявлять цікавість до партнера, вони домагаються особистої зустрічі. 
Інші способи ведення переговорів не визнаються. 

Під час переговорів корейці (на відміну від японців) не схильні довго обговорювати 
другорядні моменти. Вони скоріше прагнуть брати ініціативу відразу після того, як 
налагоджені взаємостосунки. Вони не переносять розмов загалом і готові обговорювати 
можливість партнерства при наявності конкретної, детально розробленої програми. Для 
успішного співробітництва з корейськими підприємцями необхідно уважно вивчати цю 
систему, пристосовуватися, уступаючи в другорядних питаннях і домагаючись поступок у 
головних [6]. 

Останнім часом цілий ряд факторів призводить до все зростаючого зацікавлення 
бізнесменів етичними питаннями. Для більшості людей стає очевидною, з одного боку, 
необхідність певної кодифікації етичних принципів сучасного світового бізнесу, а з іншого 
- неможливість використати для цієї ролі жодну, навіть достатньо розвинену релігійну чи 
культурну платформу внаслідок того, що жодна з таких платформ не має „культурної 
етичної монополії” на світовому рівні. Навіть незважаючи на глобалізацію і зростання 
зацікавлення світу в американській етиці підприємництва, що своїми коріннями сягає 
протестанської (зокрема, пуританської) етики. Тобто, сучасна етика бізнесу не може бути 
жодним моралізаторством чи проповідництвом, що, доречі, лише стимулює в ній розвиток 
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справжніх філософських рис внаслідок потреби апелювати до „загальнолюдської 
раціональності”, саме до того, що у філософії століттями називалося „людською 
природою”, основою якої залишається раціональний початок і того, що, власне і об'єднує 
всіх людей незалежно від їхньої культурної приналежності [1]. 

Візити туристичних операторів, дипломатів, які займаються туристичними 
контактами на вищому рівні є однією з основних форм дипломатичної діяльності. Візити 
сприяють розвиткові міжнародних зв’язків, швидкому й авторитетному вирішенню гострих 
та складних питань міжнародного життя. Водночас вони є засобом реалізації багатьох 
інших форм дипломатичної діяльності - участь у міжнародних форумах, конгресах, 
конференціях, нарадах; у роботі міжнародних організацій; підготовка та укладання 
міжнародних договорів та угод тощо. При цьому слід розрізняти візити офіційних делегацій 
та візити дипломатичні, які є найважливішим засобом встановлення, підтримки та розвитку 
зв’язків з представниками офіційних, ділових кіл країни перебування, а також з 
дипломатичним корпусом. 

Висновки. Етична відповідальність  сприяє створенню нової компетенції, оскільки 
вона залучає членів організації до співробітництва, спонукає на орієнтацію на майбутнє, на 
цілісний підхід, стиль керівництва й краще підготовляє підприємство як до зовнішніх, так і 
внутрішніх змін. Так створюється довіра, поліпшується репутація, налагоджуються й 
зберігаються гарні відносини з різними зацікавленими групами, у т.ч. зі членами, 
клієнтами, партнерами, власниками, інвесторами організації, а також засобами масової 
інформації. Найважливішою особливістю етикету є й те, що він завжди підпорядкований 
сформованій системі культурних цінностей. Прийняти етикетні норми - виходить, визнати 
себе членом даної соціальної групи або суспільства в цілому й підкоритися сформованим 
тут культурним цінностям. Сучасний бізнес-етикет сприяє взаєморозумінню людей у 
процесі дипломатичного й ділового спілкування, забезпечує його доцільність і 
практичність. Також є гарантією прояву взаємоповаги суб'єктів спілкування, служить 
формуванню позитивного іміджу ділових партнерів. 
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АННОТАЦИЯ 
 

РОЛЬ БИЗНЕС-ЭТИКЕТА В СФЕРЕ ТУРИЗМА 
Актуальность. Актуальность темы исследования обусловлена комплексным подходом к оценке 

основных правил, норм бизнес-этикета в сфере туристического бизнеса. Сейчас в условиях растущей 
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конкуренции на туристическом рынке при проведении деловых переговоров, подписании деловых соглашений 
важно знание делового этикета стран мирового рынка, их национальных традиций и обычаев. Бизнес-
этикет имеет важное значение для формирования мировоззрения специалиста по туристическому 
обслуживанию. Осваивать пространство цивилизованного рынка сейчас без знания делового этикета 
невозможно. Деловой успех стал в большей степени определяться знанием и соблюдением этикета тех 
стран, с которыми осуществляется сотрудничество. 

Цель. Целью исследования является оценка основных норм поведения и правил бизнес-этикета в сфере 
туризма разных стран мирового рынка. 

Методология. Для получения результатов исследования использованы общетеоретические и 
специальные методы исследования: исторический, анализа и синтеза, абстрактно-логический, структурный 
и другие. Информационной базой исследования являются монографии и научные публикации зарубежных и 
отечественных ученых; информация сети Интернет; результаты собственных исследований. 

Результаты. В статье рассмотрены вопросы оценки основных категорий, связанных с деловым 
этикетом; принципы делового этикета в сфере туристической деятельности; проанализированы деловые 
общения по способу обмена информацией; оценены стратегия и тактика, основные формы делового 
общения; исследован международный деловой этикет в разных странах мира проанализирована практика 
ведения деловых переговоров и подписания международных соглашений. 

Научная новизна. Предложены меры по активизации формирования мировоззрения специалиста по 
туристическому обслуживанию в области бизнес-этикета. Это позволило определить основные 
составляющие усовершенствования бизнес-среды при оценке бизнес-этикета в сфере туризма. 

Практическая значимость. Даны практические рекомендации по оценке бизнес-этикета в различных 
странах мирового рынка. Это позволит усилить комплексную составляющую оценки туристического рынка 
стран с позиций этических норм и культурных традиций. Дальнейшего исследования требуют вопросы 
оценки новых форм бизнес-сотрудничества по этическим вопросам на основе информатизации общества. 

Ключевые слова: этикет, правила этикета, бизнес-этикет, деловой этикет, деловой этикет в 
туристической деятельности, принципы делового этикета, виды делового общения, деловой успех. 

 

SUMMARY 
 

THE ROLE OF BUSINESS ETHICS IN THE FIELD OF TOURISM 
Topicality. The topicality of the research is preconditioned by the comprehensive approach to to the 

evaluation of the basic rules and norms of business etiquette in the field of tourism business. Nowadays, in the context 
of growing competition in the tourist market during business negotiations, signing of business agreements, knowledge 
of business etiquette of the countries of the world market, their national traditions and customs is important. Business 
etiquette is important for the formation of a world-wide specialist in tourist services. To master the space of a civilized 
market today without the knowledge of business etiquette is impossible. Business success has become more 
determined by the knowledge and compliance of the etiquette of the countries with which the cooperation is carried 
out. 

Aim. The aim of the study is to assess the basic rules of conduct and rules of business etiquette in the field of 
tourism of different countries of the world market. 

Methodology. To obtain the results of the research general theoretical and special methods of research have 
been used: historical, analysis and synthesis, abstract and logical, structural, etc. The informational backgrounds for 
the research are the monographs and scientific publications of foreign and national scientists; information from the 
Internet resources; results of our own research. 

Results. The article deals with issues of evaluation of the main categories related to business ethics; 
principles of business etiquette in the field of tourism activity; business communication by way of information 
exchange have been analyzed; strategy and tactics, basic forms of business communication have been evaluated; 
international business etiquette in different countries of the world has been investigated; the practice of conducting 
business negotiations and signing of international agreements has been analyzed. 

Scientific novelty. The measures for intensify the formation of the outlook of a specialist in tourist services 
in the field of business etiquette have been suggested. This enabled to identify the main components of the business 
environment improvement in the evaluation of business etiquette in the field of tourism. 

Practical significance. Practical recommendations for business etiquette assessment in different countries of 
the world market have been given. This will enable to strengthen the integrated component of the assessment of the 
tourism market of countries from the standpoint of ethical norms and cultural traditions. The issues of assessment of 
the new forms of business cooperation on ethical issues based on the information society need further research. 

Key words: etiquette, etiquette rules, business etiquette, business etiquette, business etiquette in tourism 
activity, principles of business etiquette, types of business communication, business success. 

 



Науковий вісник Мукачівського державного університету 
Економічні науки 

 

Журнал наукових праць №23(18)’2017 

 

292 

УДК 657.22 
 

ПОРІВНЯННЯ ПРЯМОГО ТА НЕПРЯМОГО МЕТОДУ ВИЗНАЧЕННЯ РУХУ 
ГРОШОВИХ КОШТІВ 

 
НЕСТЕРОВА С.В., БІГАР К.І. 
Мукачівський державний університет 

 

У статті розглядається питання доцільності існування двох форматів подання інформації про рух 
грошових коштів у результаті здійснення підприємством операційної діяльності. Метою дослідження є 
порівняння прямого та непрямого методу визначення руху грошових коштів та аргументація необхідності 
обрати один із способів у якості єдиного стандарту, зокрема непрямого. На основі узагальнення думок 
науковців у сфері управлінського та фінансового обліку, з урахуванням досвіду практичної роботи виконано 
наступні завдання: висвітлено необхідність та значення Звіту про рух грошових коштів; охарактеризовано 
сутність прямого методу обчислення руху коштів;розглянуто методику розрахунку чистого руху від 
операційної діяльності за допомогою непрямого методу;зроблено висновок щодо суттєвої розбіжності у 
методах обрахунку чистого руху коштів від операційної діяльності, при цьому повинна бути дотримана 
вимога однакового кінцевого результату підрахунку;систематизовано переваги та недоліки прямого та 
непрямого методів; визначено доцільність застосування лише одного з методів для зручності підприємств 
та користувачів фінансової звітності;аргументовано переваги непрямого методу. 

На користь застосування непрямого методу висловлено наступні аргументи: інформацію про рух 
грошових коштів можна отримати з балансу та звіту про фінансові результати, без використання 
облікових рахунків, що особливо актуально для суб’єктів малого підприємництва; непрямий метод дає 
можливість не тільки констатувати джерела притоку та відтоку коштів у звітному періоді, але й 
спрогнозувати потенційні грошові потоки з урахуванням причин їх виникнення; непрямий метод дає 
можливість спрогнозувати зміни у фінансовому стані підприємства та можливість генерації власних 
інвестиційних ресурсів через те, що дає інформацію про прибутковість діяльності та нараховану 
амортизацію; спосіб надання інформації, передбачений формою 3н, більш зручний для здійснення 
структурного та експрес-аналізу. 

Обґрунтовано, що одночасне існування можливості використовувати будь-який з методів потенційно 
ускладнює аналітичну роботу користувачів фінансової звітності. 

Ключові слова: рух грошових коштів, Звіт про рух грошових коштів, прямий метод складання Звіту 
про рух грошових коштів, непрямий метод складання Звіту про рух грошових коштів, 

 
У процесі господарської діяльності невід’ємною частиною управлінського обліку є 

аналіз та прогнозування ситуації щодо платоспроможності підприємства за допомогою 
найбільш ліквідного активу – грошей та їх еквівалентів. З метою систематизації інформації 
про наявність та рух грошей національною системою обліку запроваджено Звіт про рух 
грошових коштів, практика складання якого цілком відповідає й вимогам Міжнародних 
стандартів фінансової звітності. Проте наявність двох варіантів складання цього звіту 
свідчить про неоднозначність та невирішені питання щодо доцільності універсального 
відображення інформації про можливість генерації грошових потоків за певними видами 
діяльності. Існування модифікацій форми 3 та 3н дає підстави дослідити особливості 
кожного з варіантів наведення даних про рух коштів. 

Об’єкти та методи дослідження. Проблеми відображення інформації у Звіті про рух 
грошових коштів активно обговорюються науковцями, при цьому акцентується увага на 
необхідності та важливості наведеної інформації для подальшого аналізу. Питання теорії та 
практики формування звіту піднімається у наукових дослідженнях П. Атамаса, М.Корягіна, 
С. Шубіної та ін. Разом з тим слушно зауважується, що досі відсутня універсальна форма 
звіту про рух грошових коштів 9], міжнародні стандарти, гармонізація з якими активно 
впроваджується, не завжди враховує реалії вітчизняного підприємництва 3]. Отже, виникає 
потреба у подальшому вивченні питання використання кожного з методів складання звіту 
про рух грошових коштів на основі узагальнення положень науковців у сфері фінансового 
та управлінського обліку та власного практичного досвіду. 
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Постановка завдання. Метою статті є порівняння прямого та непрямого методу 
визначення руху грошових коштів та аргументація своєї думки щодо кожного з підходів 
обчислення чистого руху коштів. 

Результати та їх обговорення. У процесі аналізу фінансового стану підприємств 
одним з ключових завдань є прогнозування руху коштів у наступних періодах з метою 
встановлення рівня достатності поступлення готівки, забезпечення ліквідності та 
платоспроможності підприємства у найближчий перспективі, складання поточного 
бюджету. Це завдання могло б бути доволі легко вирішеним при касовому методі 
співставлення доходів та витрат підприємства. Натомість, в Україні застосовується метод 
нарахувань, який передбачає облік доходів та витрат в момент їх визнання, що не завжди 
збігається в часі з реальною оплатою. У силу цього підприємство може потерпати від 
нестачі коштів при прийнятному фінансовому результаті, або ж не відчувати дефіциту 
коштів (певний короткочасний період) при незадовільних показниках фінансового 
результату. Отже, об’єктивно виникає необхідність відображення інформації стосовно руху 
саме грошових коштів (або їх еквівалентів). Методика складання такого звіту, на перший 
погляд, не повинна бути складною: відображаються статті надходження коштів та статті 
витрачання коштів за досліджуваний період, як варіант – у порівнянні з аналогічними 
даними за попередній період. Проте, як виявляється, такий підхід не є однозначним, що 
підтверджує історія вимог, що їх висували національні стандарти обліку та звітності 
стосовно форми №3. 

Так, перша редакція Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 4 «Звіт про рух 
грошових коштів» від 31.03.1999 р. передбачала прямий метод визначення чистого руху 
коштів від інвестиційної і фінансової діяльності, та непрямий – від операційної діяльності. 
Отже, необхідно розібратись, у чому полягає сутність кожного методу. 

Згідно з 5], сутність прямого методу полягає у трансформації статей Звіту про 
фінансові результати (на даний момент коректніше говорити про розділ І «Фінансові 
результати» Звіту про сукупний дохід) шляхом виключення з них негрошових доходів та 
витрат. Тобто доходи та витрати перетворюються у надходження (приток) коштів або 
вибуття (відток) коштів, якщо відбулась їх трансформація у грошову форму. Різниця між 
сумою надходжень та сумою вибуття коштів задає величину чистого руху коштів (аналог 
фінансового результату, лише порахований касовим методом). 

Непрямий метод – це метод, який виводить аналітика на чистий рух коштів шляхом 
коригування отриманого фінансового результату на доходи, які не отримали грошового 
характеру (такі доходи віднімаються), та на витрати, які не отримали грошового характеру 
(такі витрати додаються). Причому слід враховувати, що частина «негрошових» доходів та 
витрат ніколи і не набудуть грошової форми. Серед таких витрат найбільш типовими є 
нарахована амортизація, збільшення забезпечень. Серед доходів – доходи, отримані в 
результаті виникнення курсової різниці. Кількісний зв’язок між означеними показниками 
для операційної діяльності було показано у роботі 6], наведемо його у спрощеному 
варіанті: 

 
ПФРВДПФРФРФР неопопопнеопоп  ,    (1.1) 

 
де ФР  чистий фінансовий результат від звичайної діяльності, який складається з 

фінансового результату від операційної діяльності (ФВоп) та від неопераційної діяльності 
(ФВнеоп) за мінусом податку на прибуток (П); 

Доп  доходи, пов'язані з операційною діяльністю; 
Воп  витрати, пов'язані з операційною діяльністю. 



Науковий вісник Мукачівського державного університету 
Економічні науки 

 

Журнал наукових праць №23(18)’2017 

 

294 

Якщо припустити, що у складі доходів та витрат є такі, що мають грошовий і 
негрошовий характер, а також неоплачені, отримуємо: 

 
ПФР)ВВВ(ДДДФР неопнеоплнегрошгрошнеоплнегрошгрош      (1.2) 

Перегрупувавши вираз (1.2), отримуємо рівність між чистим рухом коштів від 
операційної діяльності та коригованим значенням фінансового результату: 

 
ПВДФРДВ)ПФР(ЧРК неоплнеоплнеопнегрошнегрошопер     (1.3) 

 
Отже, сутність непрямого методу складання звіту про рух грошових коштів полягає у 

дещо ускладненій процедурі коригування даних звіту про фінансові результати шляхом 
додавання негрошових та неоплачених витрат, та віднімання негрошових та неоплачених 
доходів. У такому випадку постає питання, для чого його застосовувати, якщо можна 
обійтись більш прозорим прямим методом.  

Проте гармонізація вітчизняних стандартів обліку з міжнародними, удосконалення 
інформаційного забезпечення аналітичної роботи вимагає співставлення усіх «за» і «проти» 
стосовно обох методів. Хоча у МСБО 7 зазначається, що суб'єкти господарювання 
заохочуються до застосування прямого методу при розрахунку руху коштів від операційної 
діяльності 4, допустимим вважається також визначення чистого руху грошових коштів від 
операційної діяльності непрямим методом. Незважаючи на те, що у 2010 році відбулися 
чергові зміни у стандартах обліку, зокрема, регламентовано саме прямий метод для 
підрахунку руху коштів від усіх видів діяльності, у 2013 році підприємцям запропоновано 
вибір між формою 3 та формою 3н, яка передбачає повернення до непрямого методу 
обчислення чистого руху коштів від операційної діяльності. Отже, непрямий метод 
намагається не здавати позицій, надаючи ті переваги, яких не в змозі забезпечити прямий 
метод. При цьому очевидно, що обидва методи повинні забезпечувати однаковий кінцевий 
результат – чистий рух коштів від операційної діяльності, а відтак і чистий рух коштів за 
звітний період. 

Яка ж думка науковців щодо порівняння прямого та непрямого методів? У роботі 
Корягіна М. В. зазначається, що пріоритетним і рекомендованим має бути прямий метод, 
оскільки отримана за його допомогою інформація є корисною для оцінки майбутнього руху 
коштів, у той час як низка індивідуальних грошових надходжень та виплат при непрямому 
методі залишається за межами звіту 3, с.108]. 

П.Й. Атамас та О.П. Атамас, розкриваючи у роботі 1] особливості методичного 
підходу до складання звіту про рух коштів, зауважують, що непрямий метод, по-перше, 
менш трудомісткий (не вимагає великих розшифровок оборотів по рахунках), по-друге, є 
більш корисним для аналізу взаємозв’язку отриманого прибутку зі змінами активів та 
зобов’язань підприємства. 

Шубіна С.В. та Босих А.Ю. 9] вважають, що для багатьох підприємств, які не 
використовують детальну аналітику розрахунків, застосування прямого методу 
ускладнюється і вимагатиме більше часу, аргументуючи це тим, що для його застосування 
потрібно вести облік за допомогою дебетових та кредитових рахунків «30 Каса» та «31 
Рахунки в банках» у кореспонденції з рахунками обліку операцій, активів та зобов’язань. 
Крім іншого, у роботі автори проводять порівняльний аналіз прямого та непрямого методів 
заповнення Звіту про рух грошових коштів за рядом критеріїв, таких як деталізація звіту за 
видами діяльності, необхідність використання аналітичних рахунків, потреба у залученні 
для складання звіту інших форм звітності, лаконічність (чи, навпаки, більша змістовність) 
форми, відображення сум у формі видатку та надходження грошей. 
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Голубка І. розглядає переваги на недоліки кожного з методів. На представленій схемі 
в роботі 2, с.71] прямий метод має більше переваг та менше недоліків, аніж непрямий. 
Зокрема, проаналізувавши та систематизувавши наукові доробки з цього питання, автор 
вказує на наступні переваги прямого методу: наочно ілюструє основні джерела надходжень 
і витрат грошових коштів, підходить для потреб короткострокового фінансового 
планування, забезпечує чітку кореляцію між здійсненими платежами та відображеними у 
звіті. Натомість непрямий метод відносно простіший у плані збору інформації, дозволяє 
відслідкувати трансформацію чистого прибутку у чистий грошовий потік від операційної 
діяльності та є таким, що відповідає прийнятому у вітчизняному обліку принципу 
нарахування. 

Скорина Є.7], розглядаючи доцільність складання звіту загалом (наприклад, автор 
зауважує, що у ряді країн такий звіт є не обов’язковим (Італія, Португалія, Німеччина), а у 
багатьох не входить до пакету публічної фінансової (Естонія, Іспанія, Франція, 
Швейцарія)), окремо акцентує на переваги та недоліки обох методів. Так, на користь 
прямого методу, окрім вищевказаних переваг, виступає відсутність необхідності ведення 
обліку негрошових операцій, а на користь непрямого методу – той факт, що він враховує 
взаємозаліки, прямий обмін продукцією, оплату векселями тощо. Натомість, як на недолік 
непрямого методу, вказує на відсутність змоги виявити, як саме підприємство одержало 
грошові кошти та на складність контролю за заповненням при перевірці. 

Таким чином, думки науковців поділяються на прихильників того, чи іншого способу 
подання інформації про рух коштів. На нашу думку, кожен з методів складання Звіту про 
рух грошових коштів має право бути прийнятим як стандарт, проте існування обох нівелює 
саму ідею оптимізації пакету фінансової звітності, спричиняє плутанину при просторовому 
та, подекуди, трендовому аналізі. Ми погоджуємося з думкою тих учених, які апелюють до 
вибору одного методу. Особисто вважаємо, що це повинен бути непрямий метод, при 
цьому готові дискутувати з прибічниками прямого методу задля вироблення консенсусного 
підходу, що стане корисним для переважної більшості підприємств та користувачів 
фінансової звітності. Зазначимо, що висновок щодо доцільності використання саме 
непрямого методу нами зроблений на основі теоретичних пошуків та практичної діяльності, 
пов’язаної з аналізом фінансової звітності ряду підприємств. 

Отже, основні аргументи, які розглядаємо як переважні при обґрунтуванні означеної 
думки:  

1. Дані про рух грошових коштів можна отримати з балансу та звіту про фінансові 
результати, навіть якщо ЗРГК не складається. До прикладу, якщо мова йде про фінансову 
звітність суб’єкта малого підприємництва. Методика складання детально розкрита у 8, 
с.123].  

2. Непрямий метод акцентує увагу аналітика не тільки на формальних показниках 
притоку/відтоку коштів, але й на показниках ефективності. Недарма показником віддачі від 
інвестицій у світовій економічній науці та на практиці став так званий «cash-flow», який 
складається з прибутку та амортизації. Саме ці параметри формують чистий рух коштів за 
непрямим методом. Оцінка фінансового стану підприємства, зроблена на основі форми 3н 
(в контексті спроможності операційної діяльності генерувати позитивний грошовий потік) 
буде більш обґрунтованою, оскільки непрямий метод одночасно інформує про стан 
прибутковості підприємства та потенційні надходження у вигляді амортизаційних 
нарахувань. 

3. Дані про рух грошових коштів, отримані за допомогою непрямого методу, більш 
придатні для складання прогнозних бюджетів. На відміну від прямого методу, в основу 
якого покладено відображення джерел поступлень або витрачання коштів у звітному 
періоді, в основі непрямого – зміни у оборотних активах, поточних зобов'язаннях. На 
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перший погляд, прямий метод більш логічний, проте ми вважаємо, що проста фіксація 
джерел поступлень і витрачання грошових коштів в процесі операційної діяльності корисна 
переважно для ретроспективного аналізу та оцінки політики управління дебіторською та 
кредиторською заборгованістю: який відсоток доходів та витрат оплачується, або 
повертається у вигляді відшкодування ПДВ, або у вигляді авансів і т.п. Наскільки дана 
інформація корисна для прогнозів? Настільки, наскільки ми готові припустити незмінність 
моделі поведінки контрагентів на ринку. 

На противагу цьому, характер динаміки змін в активах відображає ефективність 
зусиль менеджменту підприємства оптимізувати виробничу програму, одразу відбиває 
приріст чи збиток дебіторської та кредиторської заборгованості (а це інформація про 
очікувані надходження чи витрачання коштів). Крім того, опосередковано, використовуючи 
дані про рух коштів від інвестиційної діяльності, можна з великою ймовірністю 
спрогнозувати притік коштів внаслідок амортизації. 

4. Формальна перевага, пов’язана зі способом подання інформації у формах 3 та 3н: 
для форми 3н передбачено окремі колонки для надходження та вибуття грошей, тоді як у 
формі 3 і надходження, і вибуття наведено у одній колонці, а розмежування відбувається за 
рахунок знаку (+/-). Спосіб, регламентований формою 3н більш зручний для здійснення 
структурного аналізу, сприяє більш швидкому проведенню експрес-аналізу. 

Висновки. Отже, розглянувши сутність та особливості, а також відмінності в 
заповненні І розділу Звіту про рух грошових коштів (форми 3 та 3н згідно національних 
стандартів обліку та звітності), слід зробити висновок щодо суттєвої розбіжності у методах 
обрахунку чистого руху коштів від операційної діяльності, при цьому результат повинен 
бути однаковим, незалежно від обраного методу. Одночасне існування можливості 
використовувати будь-який з методів, на нашу думку, потенційно ускладнює аналітичну 
роботу користувачів фінансової звітності (інша справа, якщо підприємство складає обидві 
форми, але про такі випадки нам не відомо). Тому вважаємо за доцільне, у якості єдиного 
стандарту, знову повернутися до практики складання Звіту про рух грошових коштів 
непрямим методом, враховуючи наведені вище переваги. Усвідомлюючи, що прямий метод 
також має ряд переваг, можна стверджувати, що цей напрям досліджень є актуальним, та 
вимагає подальшого ґрунтовного вивчення з позицій як бухгалтерського, так й 
управлінського обліку. 
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АННОТАЦИЯ 
 

СРАВНЕНИЕ ПРЯМОГО И НЕПРЯМОГО МЕТОДА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ  
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

В статье рассматривается вопрос целесообразности существования двух форматов подачи информации 
о движении денежных средств в результате совершения предприятием операционной деятельности. Цель 
исследования – сравнение прямого и непрямого метода определения движения денежных средств и аргументация 
необходимости выбрать один из способов в качестве стандарта, а именно непрямого. На основе обобщения 
мнения ученых в сфере управленческого и финансового учета, учитывая опыт практической работы, выполнены 
следующие задания: освещено необходимость и значение Отчета о движении денежных средств; 
охарактеризовано сущность прямого метода расчета движения средств; рассмотрено методику расчета 
чистого движения от операционной деятельности  с помощью непрямого метода; сделан вывод о существенном 
расхождения в методах расчета чистого движения средств от операционной деятельности, при соблюдении 
требования одинакового конечного результата расчета; систематизированы преимущества и недостатки 
прямого и непрямого методов; отмечена целесообразность применения только одного из методов для удобства 
предприятий и пользователей финансовой отчетности; аргументировано преимущества непрямого метода. 

В пользу применения непрямого метода приводятся следующие аргументы: информацию о движении 
денежных средств можно получить из баланса и отчета о финансовых результатах, без использования 
бухгалтерских счетов, что особенно актуально для субъектов малого предпринимательства; непрямой метод 
дает возможность не только констатировать источники притока и оттока средств в отчетном периоде, но и 
спрогнозировать потенциальные денежные потоки с учетом причин их возникновения; непрямой метод дает 
возможность спрогнозировать изменения в финансовом состоянии предприятия и возможность генерации 
собственных инвестиционных ресурсов из-за того, что дает информацию о прибыльности деятельности и о 
начисленной амортизации; способ предоставления информации, предусмотренный формой 3н, более удобный для 
осуществления структурного и экспресс-анализа.  

Обосновано, что одновременное существование возможности использовать любой из методов 
потенциально усложняет аналитическую работу пользователей финансовой отчетности. 

Ключевые слова: движение денежных средств, Отчет о движении денежных средств, прямой метод 
составления Отчета о движении денежных средств,  непрямой метод составления Отчета о движении 
денежных средств. 

SUMMARY 
 

COMPARISON OF DIRECT AND INDIRECT METHOD OF CASH FLOW DETERMINATION 
The article deals with the question of the expediency of two formats presentation of cash flow information as a result 

of the enterprise operating activities. The purpose of the study is to compare the direct and indirect method of cash flow 
determining and to prove the need to choose indirect method as a single standard. 

On the basis of generalization of the opinions of scientists in the field of management and financial accounting, 
taking into account the experience of practical work, the following tasks have been performed: the necessity and 
significance of the Cash Flow Statement is highlighted; the essence of the direct method of cash flow calculating is 
represented; the method of calculating the net flow from operating activities by means of the indirect method is considered. 
The conclusion is made regarding the significant discrepancy in the methods of calculating the net flow of funds from 
operating activities, while the requirement of the same end result of the calculation should be followed. The benefits and 
shortcomings of direct and indirect methods are represented. It is noted the expediency of usage only one method for the 
convenience of enterprises and users of financial reporting. The advantages of the indirect method are substantiated. 

The following arguments for applying the indirect method are represented: cash flows information can be obtained 
from the balance sheet and the statement of financial results, without accounts usage, which is especially relevant for small 
business entities; the indirect method makes it possible not only to state sources of inflow and outflow of funds in the 
reporting period, but also to predict potential cash flows taking into account the reasons for their occurrence; the indirect 
method enables to predict changes in the financial position of an enterprise and the possibility of generating its own 
investment resources by providing information on profitability of operations and accrued depreciation. The method of 
providing information by the form 3n is more convenient for structural analysis and express analysis. 

It is substantiated that the simultaneous existence of the possibility to use any of the methods potentially complicates 
the analytical work of financial reporting users. 

Key words: cash flow, cash flow statement, direct method of making the Cash Flow Statement, indirect method of 
making the Cash Flow Statement. 
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УДК 911.3 
 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТУРИСТИЧНОЇ СФЕРИ ДІЯЛЬНОСТІ 
ЗАХІДНОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ   

  
ГАВРИШКО С.Г., ФЕЛЬЦАН І.М., КРАВЧЕНКО Т.М. 

Мукачівський державний університет 
 

Актуальність. Тема дослідження обумовлена необхідністю оцінки питань інформаційного 
забезпечення розвитку туризму Західного регіону України. Актуальним завданням є окреслення основних 
аспектів інформаційного забезпечення сфери туризму певного регіону, розробка теоретико-методологічних 
засад щодо формування та удосконалення інформаційного забезпечення туристичної сфери діяльності 
Західного регіону України. 

Мета. Метою статті є оцінка сучасних підходів до інформаційного забезпечення сфери туризму 
Західного регіону України.  Виходячи із поставленої мети, ставляться такі завдання: проаналізувати роль 
туристичної інформації при дослідженні певного регіону; оцінити основні вимоги до сучасних інформаційних 
технологій; дослідити основні характеристики та властивості програмного панорамного путівника; 
проаналізувати методику створення інформаційної бази даних ресурсів програмного панорамного путівника 
Західного регіону України; оцінити віртуальний тур як мультимедійний спосіб представлення навколишнього 
простору; запропонувати удосконалення веб-сторінки для туристичних підприємств. 

Методологія. Теоретико-методологічною основою дослідження виступають положення вчень щодо 
формування інформаційного забезпечення сфери туризму, наукові праці учених у даній  сфері дослідження. У 
процесі дослідження використано: загальнонаукові методи пізнання: метод теоретичного узагальнення, 
системного аналізу та синтезу, картографічний, програмно-цільовий, прогнозно-аналітичний метод та інші. 
Інформаційною базою дослідження є монографії та наукові публікації зарубіжних та вітчизняних учених; 
інформація мережі Інтернет; результати власних досліджень.   

Результати. На основі комплексного дослідження акцентується увага на програмному 
інформаційному забезпеченні сфери туризму Західного регіону України. Проаналізовано застосування 
інформаційних технологій в туризмі; основні характеристики та властивості програмного панорамного 
путівника, його переваги щодо інших інформаційних носіїв; методику створення інформаційної бази даних 
туристично-рекреаційних ресурсів програмного панорамного путівника Західного регіону України; роль 
віртуальних турів у покращенні сприйняття туристичної інформації; удосконалення веб-сторінки 
туристичних підприємств.  

Наукова новизна. На основі узагальнення різнопланових матеріалів дається оцінка процесу 
формування та удосконалення функціонування програмного панорамного путівника Західного регіону 
України. 

Практична значимість. Полягає в тому, що проаналізовано призначення панорамного путівника 
Західного регіону України, оцінено його програмне забезпечення для підприємств сфери туризму.  

Ключові слова: інформація, репрезентативність інформації; інформаційна база; інформаційне 
забезпечення, інформаційні технології, програмний панорамний путівник, віртуальний тур.  

 
Необхідною умовою динамічного розвитку національного та регіонального туризму в 

умовах переходу до ринкової економіки виступає розробка, впровадження і подальша 
реалізація інноваційних довготривалих проектів регіональної туристичної діяльності, 
забезпечення їх ресурсною та інформаційною базою належної якості. У сфері туризму 
інформація про об’єкти туризму та туристичної інфраструктури, умови і фактори розвитку 
туристичної діяльності стає головним ресурсом. Це потребує розробки пріоритетних 
інноваційних туристичних продуктів на регіональному та національному рівнях і наукового 
обґрунтування регіональної системи їх інформаційно-картографічного забезпечення. 

Важливо відзначити, що технологічний прогрес є сьогодні не тільки головним 
фактором забезпечення добробуту нації, а й найважливішою умовою процесу її сталого 
розвитку. При цьому пріоритетна увага повинна бути приділена саме інформаційним 
технологіям, які завдяки їх особливим властивостям каталізатора будуть активно сприяти 
технологічному прориву країни не тільки в інформаційній сфері, а й у багатьох інших не 
менш важливих напрямках. 



Науковий вісник Мукачівського державного університету 
Економічні науки 

 

Журнал наукових праць №23(18)’2017 

 

299

Розвиток суспільства на сучасному етапі характеризується поступовим перетворенням 
традиційної економіки у віртуальну, яка дозволяє здійснювати економічні операції та 
будувати ділові взаємовідносини у віртуальному просторі й відображається у розвитку 
електронного бізнесу, функціонуванні віртуальних підприємств. Формування мережі 
віртуальних туристичних фірм пов’язано з низкою питань організаційного, економічного і 
правового характеру, що обумовлює необхідність визначення організаційних стадій 
створення віртуальних туристичних підприємств та впровадження комплексної системи 
автоматизації діяльності фірми. 

Об’єкти та методи дослідження.  Визначення поняття “інформаційне забезпечення”, 
наведені в різних наукових джерелах, висвітлюють мету інформаційного забезпечення, 
його об’єкт, засоби здійснення - процесуально-діяльнісну та інформаційно-ресурсну 
складові. Інформацію тут слід розглядати як певну сукупність різних повідомлень, 
відомостей, даних про відповідні предмети, явища, процеси, відношення. Ці відомості 
систематизовані у придатну для використання форму, відіграють в управлінні туризмом 
надзвичайно важливу роль.  

Основним етапом розвитку інформаційних технологій є розроблення цільової 
програми, яка повинна базуватись на процесі обміну інформацією зацікавлених сторін, 
ґрунтуватись на чіткій та послідовній методології та залежати від загальних 
концептуальних положень і конкретних елементів механізму її забезпечення і реалізації. 

Питанням використання інформаційного забезпечення в туризмі присвячені праці 
таких вчених, як: О. Виноградової, Ю. Забалдіна, С. Мельниченко, М. Скопень та інших.  

Застосування інформаційних технологій є одним з найбільш перспективних і 
важливих напрямків досліджень у туристичній сфері діяльності, що включає 
систематизацію інформації про туристичні ресурси і подальшу оцінку туристично-
рекреаційного потенціалу певної території при створенні програмного панорамного  
путівника. На сьогодні створено панорамний путівник Західного регіону України. Проте 
подальших досліджень потребують питання його ефективного функціонування, наповнення 
змістовною інформацією, доступність користування для широких верств населення і т.д.     

Постановка завдання. Метою статті є оцінка основних підходів до інформаційного 
забезпечення розвитку сфери туризму Західного регіону України на інноваційній основі.  
Виходячи із поставленої мети ставляться такі завдання:  

- оцінити роль інформаційного забезпечення у розвитку туристичної сфери;  
- проаналізувати роль інформації у дослідженні певного регіону; 
- оцінити основні вимоги до сучасних інформаційних технологій;  
- дослідити основні характеристики та властивості програмного панорамного 

путівника, його переваги щодо інших інформаційних носіїв; 
- проаналізувати методику створення інформаційної бази даних туристично-

рекреаційних ресурсів програмного панорамного путівника Західного регіону України;  
-  оцінити віртуальний тур як мультимедійний спосіб представлення навколишнього 

простору;  
-  запропонувати удосконалення веб-сторінки для туристичних підприємств.  
Результати та їх обговорення. З метою підвищення репрезентативності 

туристичного іміджу Західного регіону України, упровадження перспективних напрямів 
розвитку регіонального туризму необхідно враховувати ті складові туристичного 
потенціалу, які мають необхідні властивості для розробки, створення та успішного 
використання на регіональному і національному туристичних ринках 
конкурентоспроможного туристичного продукту. Західний регіон України має середній по 
державі показник забезпеченості ресурсним потенціалом для розвитку туризму, рекреації та 
екскурсійної діяльності. Але, крім природних та історико-культурних туристичних 
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ресурсів, Західний регіон України має ще велику кількість об’єктів та територій наукового, 
освітнього, промислового, релігійного призначення, які доцільно використовувати для 
розвитку нетрадиційних видів туризму. Серед перспективних для розвитку видів туризму 
Західного регіону України можна виділити, аматорський - мисливство, рибальство, 
збирання грибів, ягід, лікарських рослин; екологічний; етнографічний і т.д. [2]. 

Нині в Західному регіоні України існує гостра потреба в інформаційному забезпеченні 
при відкритті певного напрямку подорожей, створенні нового туристичного продукту або 
внесенні змін в існуючий туристичний продукт. У цьому контексті інформація виступає 
інструментом прийняття рішень, наприклад, під час оцінки можливостей території та 
наявної ресурсної бази. До того ж інформативність туристичної системи виступає окремим 
самостійним туристичним продуктом для потенційних туристів та рекреантів. Будь-яке 
наукове чи аматорське дослідження території майбутньої подорожі, передбачає збір 
інформації - статистичної, літературної, картографічної, відомчої та інших видів в 
бібліотеках, Інтернеті, державних органах управління, наукових і господарських установах, 
у польових дослідженнях. 

До сучасних інформаційних технологій висуваються наступні вимоги: 
- забезпечення реалізації процесів циркуляції і обробки інформації за заданими 

критеріями їх ефективності, вартості і термінів обробки; 
- включення повного набору блоків переробки інформації та інформаційно-

технологічних процесів в їх взаємозв'язку з нормативами їх виконання; 
- включення апаратно-програмних засобів підтримки інформаційно-технологічних 

процесів; 
- визначення організаційної структури, яка має забезпечити планування і нормування 

процесів циркуляції та обробки інформації; 
- включення методів реалізації процесів циркуляції і обробки інформації їх 

документування і контролю; 
- визначення форм програмних і технологічних документів; 
- визначення порядку освоєння та впровадження інформаційних технологій, а також 

використання її як бази для адаптації засобів автоматизації до умов зовнішнього 
середовища; 

- опис засобів, які реалізують перелічені вимоги; 
- наявність очевидних переваг порівняно з існуючими технологіями для впровадження 

інформаційних технологій [5]. 
Найбільша результативність таких робіт може бути досягнута за рахунок створення 

програмного панорамного путівника туристично-рекреаційних ресурсів, який призначений 
для всебічного задоволення інформаційних потреб туристичної галузі з постійним 
оновленням та поповненням баз даних, яка представляє детальну систематизовану 
сукупність даних з метою надання знань про певну територію будь-якій групі користувачів 
(сектору управління розвитком туризму, організаторам і розробникам туристичного 
продукту, туристам, екскурсантам тощо), вивчення компонентів туристичної сфери 
Західного регіону України, представлення умов і ресурсів розвитку пріоритетних видів 
туризму для прийняття раціональних та коректних рішень. 

Програмний панорамний путівник являє собою комплекс збору, передачі, обробки, 
збереження і доведення до користувача інформації, що реалізована сучасними засобами. Ці 
принципово нові засоби і методи обробки даних об'єднуються в цілісні технологічні 
системи і забезпечують практично всі функції інформаційних технологій. Програмний 
панорамний довідник повинен давати можливість оцінити вплив рішень, які приймаються 
при створенні інформаційної технології на підвищення ефективності тих процесів, що вона 
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обслуговує, оскільки інформаційні процеси є вторинними відносно основних процесів даної 
предметної області. 

У загальній концепції інформаційної технології є діалектичний взаємозв'язок - 
розвиток інформаційної технології вимагає вдосконалення засобів, які її забезпечують і, 
навпаки, поява певних засобів вимагає створення нових прийомів, методів і способів. 

Основними характеристиками програмного панорамного путівника є: 
- об'єктом обробки є дані; 
- метою обробки є отримання інформації; 
- засобами реалізації процесу є програмні, апаратні, програмно-апаратні 

обчислювальні комплекси; 
- процеси обробки даних розділяються на операції у відповідності з даною 

предметною галуззю; 
- вибір керуючих дій процесами обробки здійснюється особами, що приймають 

рішення; 
- критерієм оптимізації процесу обробки є своєчасність подання інформації 

користувачу, її достовірність, надійність, зрозумілість та повнота. 
Програмний панорамний путівник, як система має наступні властивості: 
- доцільність; 
- наявність компонент і структури; 
- взаємодія з зовнішнім середовищем; 
- цілісність; 
- розвиток в часі. 
Однією з найважливіших вимог до методології проектування програмного 

панорамного довідника є забезпечення динамічності її структури і функцій. Тому значний 
інтерес має визначення інваріантів технологій, тобто опорних структур даних і процесів, які 
можуть бути досить стабільними властивостями і характеристиками гнучкої інформаційної 
технології. Очевидно, що це вимагає глибокого вивчення можливостей, як сучасних і 
перспективних засобів обчислювальної техніки і програмного забезпечення, так і 
технологічних процесів в даній предметній області та їх технічного оснащення.  

Методика створення інформаційної бази даних туристично-рекреаційних ресурсів 
програмного панорамного путівника Західного регіону України має на увазі облік їх 
основних характеристик, а саме: 

1) площа поширення ресурсів, що дозволяє визначити потенційні туристичні 
території;  

2) період їх можливої експлуатації, який визначає сезонність туризму, ритмічність 
туристичних потоків. 

3) величина екологічного навантаження - кількість туристів, які може прийняти 
територія, що володіє туристичними ресурсами, визначається величинами нормативних і 
гранично допустимих навантажень; 

4) атрактивність - складне психологічне явище, що складається з різних 
взаємозв'язаних чинників, що робить ресурси придатними для використання в 
туристичному бізнесі; 

5) унікальність та екзотичність - як критерій тут можна розглядати приналежність 
об'єкта до пам'ятників державного, або місцевого значення; 

6) транспортна доступність - фінансові й економічні витрати на досягнення 
туристської дестинації від вузлових точок; 

7) популярність серед туристів - ступінь популяризації об'єкта в середовищі 
потенційних клієнтів туріндустрії; 
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8) надійність і безпека - відсутність можливих негативних наслідків від їх 
використання туристами і місцевим населенням; 

9) інфраструктурна забезпеченість і стан ресурсу - його підготовленість до 
задоволення потреб туристів. 

Крім того, для оцінювання ефективності програмного панорамного путівника часто 
використовують наступні критерії: 

- досягнення функціональної повноти; 
- оперативність (своєчасність) обробки даних; 
- своєчасність надходження інформації до користувача.  
При проектуванні програмного панорамного путівника туристично-рекреаційних 

ресурсів Західного регіону України приймалися до уваги наступні вимоги: 
- система повинна нормально функціонувати на стандартних персональних 

комп'ютерах; 
- система не повинна мати прив'язки до апаратної частини для можливості 

перенесення її на нову платформу; 
- архітектура системи повинна бути вибрана так, щоб мінімізувати вірогідність 

порушення штатного режиму роботи системи (вихід системи з ладу, руйнування 
інформаційної бази даних, втрати або спотворення інформації) при випадкових або 
свідомих некоректних діях користувачів; 

- система повинна коректно працювати з каталогами бази даних, тобто не мати 
прив’язки до якогось конкретного каталогу, а працювати незалежно від того в якому місці 
на жорсткому диску він розміщений; 

- система повинна мати можливість нарощування в програмній частині. 
Об’єктом програмного панорамного путівника туристично-рекреаційних ресурсів є 

реальні, об’єктивно існуючі територіальні туристично-рекреаційні комплекси Західного 
регіону України, що поєднують природні, біокультурні, історико-культурні, соціально-
економічні системи різного рівня, які доцільно використовувати в пріоритетних 
туристичних продуктах. Найбільш комплексно вони можуть бути відображені за 
допомогою поліструктурних банків даних і знань з відповідним наповненням.  

Інформаційна база даних панорамного путівника Західного регіону України включає:  
- картографічні твори (туристичні карти Волинської, Закарпатської, Івано-

Франківської, Львівської, Рівненської, Тернопільської областей та їх районів);  
- табличні дані про об’єкти туризму та туристичної інфраструктури областей (з 

розширеною семантичною інформацією, які утворюють атрибутивну базу даних з 
територіальною прив’язкою даної інформації до відповідного об’єкта на карті);  

- графічні зображення (об’єкти туризму та туристичної інфраструктури, природні 
ландшафти, експозиції музеїв); 

- текстові фрагменти (з описами маршрутів, визначних туристично-екскурсійних 
об’єктів та об’єктів туристичної індустрії Західного регіону);  

- мультимедійні елементи, які містять звукові описи та відеозображення пам’яток і 
туристичних маршрутів [5]. 

Розробка програмного панорамного путівника туристично-рекреаційних ресурсів 
Західного регіону України базувалася на відповідних потребах різних видів і форм туризму, 
класифікації користувачів за спрямованістю необхідної інформації, враховувалась сутність 
туризму, етапи підготовки, впровадження та реалізації туристичних продуктів, на яких 
використовуються різноманітні джерела інформації, вимоги різних груп туристів до змісту 
програмного продукту та відображення інформації, сучасні технології представлення 
інформації користувачу. 
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Інформація, яка відображена в програмному продукті, відповідає таким вимогам, як 
точність, адресація, достовірність, сучасність, поєднання лаконічності і повноти інформації, 
цінність, системна пов’язаність елементів, унікальність, виразність. 

Перший етап полягає у формуванні комплексної бази даних туристично-рекреаційних 
ресурсів Західного регіону і, по суті, є основою і початковим етапом впровадження 
програмного продукту, фундаментом для забезпечення комплексної і точної інформацією 
суб'єктів про територіальну рекреаційну систему. Цей етап складається з двох стадій:  

1) підготовка географічної основи, підбір, аналіз і оцінка джерел просторових даних, 
вибір математичної основи;  

2) наповнення панорамного путівника тематичним (туристським) контентом, підбір, 
аналіз і оцінка інформації про природні, культурно-історичні й соціально-економічні 
об'єкти. 

Створення інформаційної бази даних туристично-рекреаційних ресурсів панорамного 
путівника науковці порівнюють зі створенням інформаційно-довідкової системи, 
інвентаризацією або розробкою відповідного кадастру. При системному підході цей процес 
можна охарактеризувати як формування географічної інформаційної моделі Західного 
регіону. Завдяки створенню комплексної, систематично актуалізованої, бази даних 
туристично-рекреаційних ресурсів території, керуючі і регулюючі органи державної влади 
отримують доступ до повної та актуальної інформації, необхідної насамперед для 
моніторингу, контролю та управління туристично-рекреаційними ресурсами та умовами, а 
організатори туризму - відомостями, які необхідні для створення і просування 
туристичного продукту, туристи - повну інформацію про потенційні місця подорожі (про 
атракції, інфраструктуру, культуру, безпеку і т.д.), довідково-орієнтовану інформацію у 
вигляді картографічних творів і т.д. Сформована комплексна інформаційна база даних 
(інформаційна модель) туристично-рекреаційних ресурсів певної території стає 
інформаційною основою для інтегральної оцінки туристично-рекреаційного потенціалу 
регіону і подальшого впровадження програмного панорамного путівника - використання 
всього арсеналу технології в науковій та практичній діяльності. 

При цьому програмний продукт має ряд переваг перед традиційними географічними 
дослідженнями. Найважливішим з них є те, що в програмному панорамному путівнику всі 
просторові дані уніфіковані, це дає можливість використання величезного масиву цифрової 
інформації створеної раніше різними фахівцями. З цією метою навіть створюються 
спеціальні біржі даних і банки даних, які поширюються по мережі Інтернет. Як наслідок, 
дуже важливим стає контроль якості одержуваних даних [5]. 

Накопичення необхідної інформації та її введення в інформаційну систему -  найбільш 
значимий і трудомісткий етап організації прикладних систем. За оцінками фахівців, 
вартість введення даних часто становить 80% від загальної вартості організаційних робіт. 
Це обумовлено складністю збору різнорідної інформативної бази різних віддалених один 
від одного районів. Проблема дистанційного акумулювання інформації про туристично-
рекреаційні ресурси Західного регіону України була вирішена за рахунок використання 
необхідних відомостей про досліджувані об'єкти, які були отримані від фахівців, туристів, 
мандрівників, інтегрованих в єдине інформаційне поле за рахунок коштів мережі Інтернет. 
Поява нових, все більш детальних відкритих джерел просторових даних у вільному доступі, 
- одна з тенденцій, які сприяють виконанню нового виду туристичних досліджень.  

Дана схема розробляється на основі структурної схеми для кожного блоку, в 
результаті з окремих функціональних елементів складається загальна функціональна схема 
об'єкту. 
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Рис.1. Функціональна схема програмного продукту 

Блок пункту меню «Правила поведінки» включає в себе перелік правил, яких повинен 
дотримуватися кожен турист для забезпечення здорового відпочину. Правила безпеки 
туриста включають в себе: 

– Правила безпеки під час проведення екскурсій; 
– Правила поведінки в лісах та посадках; 
– Правила поведінки туристів в поході. 
Пункт «Туристичні позначення» включає меню із наступними кількома командами: 

«Пішохідні та лижні маршрути», «Кінні та веломаршрути», «Місцеві короткотермінові 
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маршрути», «Інформаційні схеми», «Туристичні знаки на автошляхах», «Знаки додаткової 
інформації», «Інформаційно-вказівні знаки», «Попереджувальні знаки». 

Пункт «Довідка» – відомості про програму, тип розробки, термін виконання та автора 
програми. 

Пункт «Туристичні регіони» включає карту туристичних регіонів України. 
Натиснувши на позначення будь-якої області Західного регіону України отримуємо загальну 
інформацію про ресурси області, її основні туристичні об'єкти 1(з відповідними 
фотографіями), а також подається карта геопросторового розміщення туристичних ресурсів 
даної області з відповідною легендою. 

Пункт «Туристичні маршрути» являє собою основу ієрархії при виборі маршруту. 
Цей компонент має власну унікальну структуру: 
- за метою подорожі: культурологічний, екологічний, активний, історичний, 

сакральний; 
- за тривалістю: вікендові, короткотермінові, тривалі. 
- контингент: шкільні, молодіжні, професійно-орієнтовані, конфесійно-орієнтовані 
- за територіальним складом: райони Закарпатської області (їх символіка, обласний 

центр, короткі туристичні відомості), інформація як вибрати необхідний район, готелі 
Закарпаття. 

У пункті «Туристичні маршрути» існує 5 переходів:  
- «Мета подорожі» – містить у собі поділ маршруту за історичними, культурними, 

сакральними, екологічними намірами відвідати той чи інший маршрут; 
- «Контингент» – містить дані з вибору маршруту за віковими ознаками, а також 

світоглядом туристів та їх переконаннями; 
- «Територія» – даний пункт містить карту 16 районів Волинської області та 

інформацію про готелі, в яких можна зупинитися; 
- «Загальна класифікація маршрутів» – це ієрархічно зібрана система різноманітних 

класифікацій туристичних маршрутів; 
- «Тривалість» - інформація про наявні уікендові, короткотермінові та тривалі 

туристичні маршрути [5]. 
Віртуальний тур - це мультимедійний спосіб представлення навколишнього простору. 

Це може бути кругова панорама приміщення або огляд території туристично-екскурсійного 
об'єкта, відеоекскурсія приміщеннями готельного комплексу або відеокаталог пропозицій 
туристичної фірми. Повний ефект присутності, що створюється технологією віртуального 
туризму, має низку характеристик: 

- зображення (або серія зображень) ландшафту, історичних місць представлені на 
суцільній поверхні, що оточує глядача; зображення розгорнуте перед глядачем таким чином, 
щоби створити враження його безперервності; 

- необмежений вигляд у всіх напрямах; 
- вичерпне вивчення, оцінка предмета; 
- безперервна серія сцен або подій, які постійно змінюються. На екрані монітора 

створюється панорамне 3D-зображення, яке оточує глядача площиною в 360°. Переглядаючи 
віртуальну 3D-панораму, глядач отримує більший обсяг візуальної інформації, ніж на 
звичайній фотографії. Керуючи клавішами або мишею, можливо, відповідно до свого 
бажання, озирнутися навколо або повернутися, наблизити або віддалити предмет, який вас 
зацікавив, розгорнути картину під потрібним кутом. 

Така інтерактивність віртуальних 3D-панорам створює ефект присутності. Це помітна 
перевага в порівнянні з іншими засобами візуалізації. Віртуальний тур, як і окремі 3D-
панорами, може передбачати 3D-анімацію, звуковий супровід та інші мультимедійні 
елементи. Нині це один із найбільш наочних та видовищних способів показу нового 
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простору. Крім того, наявність такої послуги позиціонує туристичне підприємство як сучасне 
і конкурентоспроможне [4].  

Туристичне підприємство може використовувати електронний інформаційний 
бюлетень для формування свого іміджу, налагодження регулярних відносин з клієнтами, 
досягнення лояльності з огляду на кількість відкриття сторінки чи навіть збільшення рівня 
продажу в режимі on-line. У бюлетені може бути опублікована інформація, що стосується 
туристичного підприємства (новини, презентації конкурсів, розіграшів тощо), його сторінок 
WWW (актуалізація, модифікація, події тощо), або матеріал, який описує предмет його 
діяльності (презентація місць цільового призначення, туристичних заходів, які проводяться 
неподалік, репортажі з мандрівниками або спеціалістами відповідної галузі тощо) [3]. 

Туристичне підприємство також має пропонувати на своїй веб-сторінці можливості 
самостійного проектування туристичного продукту, аби споживачі могли підібрати його 
залежно до своїх потреб, обираючи конкретні параметри. Персоналізовану у такий спосіб 
туристичну послугу клієнт може побачити у вигляді світлин, презентації чи фільму, а потім 
замовити її безпосередньо на веб-сторінці. Цікавою особливістю Інтернету є так звана опція 
web personalization, функція якої полягає в тому, що залежно від того, хто входить на веб-
сторінку, її зміст є диференційований. Це може означати зовсім інший вигляд веб-сторінки 
для когось, хто ще не є клієнтом туристичного підприємства, для поточного клієнта, для VIP-
клієнта, а ще інший - для посередника. Відповідно побудована веб-сторінка дає змогу 
проводити моніторинг руху споживачів. Завдяки програмам аналізу сервісу можна отримати 
інформацію про кількість користувачів, проведений час у сервісі, домен, з якого 
здійснювалися входи, найчастіше відвідувані сторінки тощо. Туристичне підприємство може 
також розміщувати на своїй веб-сторінці фільми рекламного змісту, розраховуючи на те, що 
інтернет-користувачі їх завантажать, оглянуть та перешлють знайомим. Фільми, що 
створюються на потреби Інтернету, мають бути дуже цікавими і змістовними для глядача, 
оскільки рекламодавцю важливо, щоб їх не лише переглядали, а й рекомендували іншим. 

Діапазон можливостей представлення Інтернет-презентації туристичного продукту є 
досить широкий і найчастіше охоплює графічні або звукові форми, які розміщуються в 
різних місцях фірмової веб-сторінки. Знаряддям рекламної презентації в Інтернеті є банери, 
тобто рекламні стрічки, що висвітлюються на веб-сторінках. При їх актуалізації клацанням 
по змісту здійснюється гіперпосилання на сторінку рекламодавця. Вони належать до 
найбільш популярної форми реклами в Інтернеті, яку успішно можуть використовувати 
туристичні підприємства. Банери розміщують на: 

- найчастіше відвідуваних веб-сторінках (пошукові сервери, інформаційні сервіси), 
забезпечуючи максимальне охоплення реклами; 

- тематичних сторінках, наприклад, «Туризм і відпочинок» чи «Рекреація і спорт»; 
- сервісі служби обміну банерами, що передбачає безкоштовний обмін банерів між 

учасниками певної системи. 
Висновки. Сучасному суспільству притаманно швидке розповсюдження нових 

інформаційних технологій та зміна багатьох аспектів соціально-економічного життя. 
Розвиток інформаційних технологій і посилення впливу інформаційних процесів на 
туристичну сферу веде до переосмислення ролі держави та регіонів у цьому процесі. У 
зв’язку з цим, розроблення програми розвитку інформаційних технологій у діяльності 
підприємств туристичної сфери дає можливість запровадження комплексу заходів щодо 
поліпшення використання різноманітних видів інформаційних технологій та сприятиме 
розвитку нових механізмів регулювання у цій сфері. Посилення впливу інформаційних 
технологій на бізнес-процеси підприємств туристичної індустрії вимагає довгострокового 
планування їх розвитку, тобто формування стратегії у сфері інформаційних технологій, що є 
частиною загальної бізнес-стратегії підприємства. 
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АННОТАЦИЯ 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТУРИСТИЧЕСКОЙ СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗАПАДНОГО 
РЕГИОНА УКРАИНЫ 

Актуальность. Тема исследования обусловлена необходимостью оценки вопросов информационного 
обеспечения развития туризма Западного региона Украины. Актуальным заданием является определение 
основных аспектов информационного обеспечения сферы туризма определенного региона, разработка 
теоретико-методологических основ по формированию и совершенствованию информационного обеспечения 
туристической сферы деятельности Западного региона Украины. 

Цель. Целью статьи является оценка современных подходов к информационному обеспечению сферы 
туризма Западного региона Украины. Исходя из поставленной цели определяются следующие задачи: 
проанализировать роль туристической информации при исследовании определенного региона; оценить 
основные требования к современным информационным технологиям; исследовать основные характеристики и 
свойства программного панорамного путеводителя; проанализировать методику создания информационной 
базы данных ресурсов программного панорамного путеводителя Западного региона Украины; оценить 
виртуальный тур как мультимедийный способ представления окружающего пространства; предложить 
усовершенствования веб-страницы для туристических предприятий. 

Методология. Теоретико-методологической основой исследования выступают положения учений по 
формированию информационного обеспечения сферы туризма, научные труды ученых в данной области 
исследования. В процессе исследования использованы общенаучные методы познания: метод теоретического 
обобщения, системного анализа и синтеза, картографический, программно-целевой, прогнозно-аналитический 
метод и другие. Информационной базой исследования являются монографии и научные публикации зарубежных 
и отечественных ученых; информация сети Интернет; результаты собственных исследований. 

Результаты. На основе комплексного исследования акцентируется внимание на программном 
информационном обеспечении сферы туризма Западного региона Украины. Проанализировано применение 
информационных технологий в туризме; определены основные характеристики и свойства программного 
панорамного путеводителя, его преимущества относительно других информационных носителей; предложено 
методику создания информационной базы данных туристско-рекреационных ресурсов программного 
панорамного путеводителя Западного региона Украины; определена роль виртуальных туров в улучшении 
восприятия туристической информации. 

Научная новизна заключается в том, что на основе обобщения разноплановых материалов дается 
оценка процесса формирования и совершенствования функционирования программного панорамного 
путеводителя Западного региона Украины. 

Практическая значимость заключается в том, что проанализированы назначения панорамного 
путеводителя Западного региона Украины, оценено его программное обеспечение для предприятий сферы 
туризма. 

Ключевые слова: информация, репрезентативность информации; информационная база; 
информационное обеспечение, информационные технологии, программный панорамный путеводитель, 
виртуальный тур. 

 

SUMMARY 
 

INFORMATION AREAS OF THE TRAVEL AREA OF ACTIVITY OF THE WESTERN REGION OF 
UKRAINE 

 Topicality. The topicality of the research is preconditioned by the need to assess the issues of information 
provision of tourism development in the Western region of Ukraine. The urgent task is to outline the main aspects of 
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informational provision of tourism in a particular region, to develop theoretical and methodological principles for the 
formation and improvement of information provision of the tourism sector in the Western region of Ukraine. 

 Aim. The aim of the article is to assess modern approaches to information provision of tourism in the Western 
region of Ukraine. Proceeding from the set goal are the following tasks: to analyze the role of tourist information in the 
study of a particular region; to assess the basic requirements for modern information technologies; explorer the main 
features and features of the program's panoramic guide; to analyze the methodology of creating an information database 
of resources of the program panorama guide of the Western region of Ukraine; to evaluate a virtual tour as a multimedia 
way of presenting the surrounding space; offer a website improvement for tourism companies. 

 Methodology. Theoretical and methodological basis of the research is the position of the doctrine concerning the 
formation of information provision of tourism, scientific works of scientists in this field of research. In the process of 
research used: general scientific methods of cognition: the method of theoretical generalization, system analysis and 
synthesis, cartographic, program-target, forecast-analytical method, and others. The information base of the research is 
the monographs and scientific publications of foreign and domestic scientists; information on the Internet; results of own 
researches. 

 Results. On the basis of a comprehensive study, attention is focused on the programmatic information provision 
of tourism in the Western region of Ukraine. The application of information technologies in tourism is analyzed; main 
characteristics and features of the programmatic panoramic guide, its advantages over other information carriers; a 
methodology for creating an information database for tourist and recreational resources of the programmatic 
panoramic guide of the Western region of Ukraine; the role of virtual tours in improving the perception of tourist 
information; Improvement of the web page of tourist enterprises. 

 Scientific novelty. It is concluded that on the basis of generalization of diverse materials an estimation of the 
process of formation and improvement of functioning of the programmatic panoramic guide of the Western region of 
Ukraine is given. 

 Practical significance. It follows that the purpose of the panoramic guide of the Western region of Ukraine was 
analyzed, its software for tourism enterprises was evaluated. 

  Key words: information, representativeness of information; information base; information support, information 
technologies, programmatic panoramic guide, virtual tour. 
 
 
УДК 336.74: 336.717 

 

РОЗВИТОК РИНКУ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ: 
ОГЛЯД ОСНОВНИХ ТЕНДЕНЦІЙ ТА ПЕРСПЕКТИВ 

 

ЧЕРНИЧКО Т.В., БІЛАК В.О., ШІТЕВ І.І. 
Мукачівський державний університет 

 

Банківський сектор України переживає глибоку кризу, і важливою умовою виходу з неї є розвиток ринку 
банківських послуг. Метою дослідження є аналіз сучасних тенденцій розвитку ринку банківських послуг в Україні 
для пошуку основних напрямів його вдосконалення. У процесі роботи застосовано загальнонаукові методи: індукції 
та дедукції, табличні та графічні методи аналізу, аналіз причинно-наслідкової залежності. Наукова новизна 
проведеного дослідження полягає в обґрунтуванні основних тенденцій розвитку ринку банківських послуг в Україні 
та аналізі основних з них. Серед найважливіших тенденцій, що спостерігаються в банківському бізнесі в Україні 
та у світі, є зростання обсягу послуг, що надаються банками, посилення конкуренції між національними та 
іноземними банками, зростання використання автоматизованих систем та електронної передачі фінансової 
інформації, концентрація банків з відповідним зменшенням їх кількості та інтернаціоналізація фінансових ринків, 
посилення ризику фінансової кризи банків. На основі досліджень визначено перспективи подальшого розвитку 
ринку банківських послуг в Україні основних напрямків ринку банківських послуг в країнах з трансформаційною 
економікою. Подальші дослідження будуть спрямовані на формування комплексу заходів, спрямованих на 
підтримку стійкого стану вітчизняних банківських установ, своєчасну нейтралізацію та запобігання розвитку 
дестабілізуючих тенденцій, що сприятиме створенню передумов економічної стійкості і стабільному розвитку 
банківського сектору України на довгостроковій основі. 

Ключові слова: ринок банківських послуг, банківська установа, банківська послуга, показники 
функціонування ринку банківських послуг. 

 

У сучасних умовах економічного розвитку ефективно діюча банківська система є 
вагомим елементом розвитку економічної системи та формування результативних економічних 
відносин. Високий рівень конкуренції та відсутність довіри з боку домогосподарств та 
економічних суб’єктів до діяльності фінансово-кредитних установ загалом та банківських 
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зокрема, призводить до необхідності розширення переліку та якості банківських фінансових 
послуг.  

Тенденції розвитку національної економіки відображають процес переходу від 
екстенсивного до інтенсивного варіанту розвитку банківської системи. Кількість банківських 
установ на ринку зменшується, суттєво зростає, протягом останніх років, кількість банків з 
іноземним капітал, рівень послуг та фінансові можливості яких є значно більшими, ніж у 
банків з українським капіталом. Крім того, регуляторні заходи центрального банку України 
спрямовані на підвищення рівня конкурентоспроможності український банків стають дедалі 
більш цілеспрямованими та агресивними. 

Пошук нових джерел залучення ресурсів і сфер застосування капіталів визначає 
об’єктивну необхідність активного становлення та розвитку такого важливого сегменту 
фінансового ринку, як ринок банківських послуг.  

Об’єкти та методи дослідження. Протягом останніх років дослідженню різних 
аспектів діяльності ринку банківських послуг, ролі цього сегменту ринку фінансових послуг у 
розвитку фінансового ринку України, визначенню позиції основних фінансових посередників, 
привертають все більшу увагу вітчизняні і зарубіжні науковці.  

Проблемам розвитку ринку банківських послуг присвячено праці таких вітчизняних 
учених, як: А. Андрєєва, О. Барановського, Т. Васильєвої, О. Васюренко, В. Вітлінського,       
Ж. Довгань, О. Колодізєва, В Міщенка, А. Мороза, С. Науменкової, Л. Примостки, М. Савлук, 
Т. Смовженко, В. Стельмаха та інших. Проте протягом останніх років тенденції на ринку 
банківських фінансових послуг суттєво ускладнились та потребують подальшого ґрунтовного 
дослідження.  

Постановка завдання. Метою дослідження є аналіз сучасних тенденцій розвитку ринку 
банківських послуг в Україні для пошуку основних напрямів його вдосконалення. У процесі 
роботи застосовано загальнонаукові методи: індукції та дедукції, табличні та графічні методи 
аналізу, аналіз причинно-наслідкової залежності. 

Результати та їх обговорення. Ринок банківських послуг є основною складовою ринку 
фінансових послуг.  

Сутність ринку банківських послуг полягає в організації законодавчо обумовленої 
системи взаємовідносин, що виникають між суб’єктами ринку, які забезпечують реалізацію 
попиту на банківські послуги з боку клієнтів та пропозицію цих послуг банківськими 
установами на основі сформованої ціни.  

Банківські послуги відрізняються від банківських операцій. На цьому наголошують 
окремі дослідники цієї проблеми [1, с. 42]. Якщо за рахунок пасивних операцій формуються 
ресурси комерційних банків, то за рахунок активних операцій відбувається розміщення 
банками власних та залучених коштів з метою отримання прибутку. На відміну від банківських 
операцій, для надання банку фінансових послуг не потрібні значні додаткові ресурси, а доходи 
від послуг банки отримають не у вигляді відсотків, а у формі комісійних виплат. Істотною 
ознакою банківських 35 послуг є їх здатність приносити фінансово-кредитній установі 
стабільний дохід практично на безризиковій основі. 

Досліджуючи місце банків на ринку фінансових послуг, Н. Пеналь зазначає, що 
основними відмінними рисами банків у контексті впливу на стабільність ринку фінансових 
послуг є [2]:  

 наявність депозитів одночасно як боргових зобов’язань і джерел фінансування;  
 складність оцінювання загального ступеня загроз діяльності банку;  
 різниця між термінами погашення кредитів з боку клієнтів та залучення депозитів.  
Порівнюючи ринок банківських послуг з іншими видами фінансових послуг,                    

В. В. Тіпанов підкреслює такі його специфічні особливості [3, с. 281]:  
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 ринок банківських послуг пов’язаний з використанням грошей у різних формах 
(готівковій, бухгалтерських записів за рахунками або платіжно-розрахункових документів);  

 абстрактні банківські послуги набувають реальних рис через майнові договірні 
відносини;  

 купівля-продаж на ринку банківської послуги характеризується тривалістю в часі (як 
правило, угода не обмежене одноразовим актом, встановлено більш чи менш тривалі стосунки 
клієнта з банківською установою);  

 при наданні послуг діяльність банківських установ спрямовується на вчинення 
юридичних і фактичних дій, які безпосередньо не пов’язані з матеріальними наслідками; – 
найбільша частина доходів від надання послуг банківськими установами припадає на комісії.  

Станом на 01 січня 2017 року ліцензію Національного банку України мали 96 
банківських установ (в т.ч. 38 банків з іноземним капіталом). З початку 2016 року кількість 
функціонуючих банківських установ скоротилася на 21.  

З початку 2014 року внаслідок погіршення платоспроможності до 82 банківських установ 
було запроваджено тимчасову адміністрацію. У чотирьох тимчасова адміністрація продовжує 
працювати; щодо одного банку (ПАТ «АСТРА БАНК») прийнято рішення про припинення 
тимчасової адміністрації та призначення куратора.  

Щодо ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» 21 грудня 2016 року між Фондом гарантування вкладів 
фізичних осіб та Міністерством фінансів було підписано договір про продаж 100% акцій Банку. 
З моменту передачі власником 100% акцій банку є держава в особі Міністерства фінансів 
України. Запроваджена 20.12.2016 р. тимчасова адміністрація була припинена 22.12.2016 р.  

У цілому, щодо 80 банків вже було прийнято рішення про ліквідацію. Щодо 9 
банківських установ рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію було прийняте 
без попереднього запровадження тимчасової адміністрації [4]. 

Український ринок банківських послуг має свої особливості та специфічні риси, що 
пов’язано, перш за все із розвитком вітчизняного фінансового ринку і економіки. Так, 
незважаючи на те, що в світовій банківській практиці використовується більше 300 
банківських послуг, в Україні цей показник значно менший, де левову частку займають 
кредитні послуги в традиційному розумінні, адже на лізинг, факторинг, форфейтинг, 
інвестиційне кредитування припадає близько 7% кредитних операцій банків. Окрім цього, у 
сфері послуг із залучення ресурсів вітчизняні банки надають перевагу депозитним послугам, а 
в сфері розрахунково-касового обслуговування все ще має перевагу напрямок касового 
обслуговування; на онлайн-платежі та платіжні картки припадає досить малий, порівняно з 
розвинутими країнами, відсоток послуг. 

Виходячи з продуктової структури, ринок банківських послуг включає сукупність 
пропонованих для продажу банківських послуг. Найбільшої уваги заслуговує виділення у його 
структурі певних сегментів, а саме: ринок депозитних послуг та інших; ринок кредитних 
послуг; ринок розрахунково-касових послуг.  

Депозитні послуги — це послуги банківських установ щодо залучення грошових коштів 
суб’єктів господарювання та фізичних осіб на депозит на визначені терміни або на вимогу.  

За категорією вкладника при класифікації розрізняють депозити юридичних та фізичних 
осіб. Середні суми вкладів цих груп вкладів суттєво відрізняються, оскільки залишки за 
депозитами юридичних осіб значно вищі, ніж за вкладами фізичних осіб.  

Проаналізуємо ринок банківських послуг в аспекті залучення коштів на депозитні 
рахунки суб’єктів господарювання та фізичних осіб.  

Сукупний обсяг зобов’язань українських банків протягом 2016 року скоротився на 1,6% 
до 1,133 млрд. грн.  

Динаміку та структуру зобов’язань БСУ представлено на рис. 1.  
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Рис. 1. Динаміка та структура зобов’язань БСУ [4] 

 
Протягом 2016 року сукупний обсяг клієнтського портфелю БСУ збільшився на 14,2% 

та станом на 01.01.2017 р. відповідав 807,07 млрд. грн.  
За строковим характером в клієнтському портфелі переважають короткострокові 

депозитні вклади строком до 1 року 2. Яскраво виражена тенденція щодо зменшення обсягу 
строкового ресурсу існує з початку 2014 року.  

Тенденція до зростання обсягу вкладів на вимогу встановилася з вересня 2015 року. 
Станом на 01.01.2017 р. їх сума відповідає 411,59 млрд. грн., що дорівнює 48,2% сукупного 
портфелю коштів клієнтів (42,5% на початок 2016 року). 

 
Рис. 2. Динаміка зміни клієнтського портфелю за строковістю,  

млрд. грн. [4] 
Враховуючи, що зростання клієнтського портфелю відбувається переважно за цією 

складовою, наразі не має підстав говорити про відновлення довіри до банківської системи.  
У цілому частка довгострокових депозитів протягом 2016 року скоротилася до 19,6% 

(20,3% на початок року). Частка коштів, залучених в іноземній валюті, в сукупному 
клієнтському портфелі є значною та коливається біля позначки в 50%. Рівень доларизації 
клієнтського портфелю представлено на рисунку 3.  
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Рис. 3. Динаміка рівня доларизації клієнтського портфелю, млрд. грн., % [4] 

 
Ринок кредитних послуг – це сукупність кредитних відносин, фінансово-кредитних 

інститутів та певних встановлених організаційно-правових норм, що у своїй єдності та 
взаємодії забезпечують можливість руху кредитних коштів в різних формах між суб’єктами 
економіки на національному і міжнародному рівнях [5, с. 20]. 

Сутність ринку кредитних послуг:  
 обслуговування виробництва та товарного обігу за допомогою кредитних коштів 

(для збільшення оборотного капіталу суб’єкти ринку використовують банківські кредити);  
 акумуляція грошових збережень підприємств, населення, держави, а також 

іноземних клієнтів (за рахунок цієї функції банківські установи накопичують свої ресурси, 
проводячи пасивні операції. У результаті проведення таких операцій збільшуються обсяги 
як власних коштів, так і залучених та запозичених коштів).  

Проаналізуємо ринок кредитних послуг банківських установ України. З цією метою 
насамперед дамо оцінку клієнтського кредитного портфеля (рис. 4).  

 
Рис. 4. Клієнтський кредитний портфель [4] 

У процесі аналізу клієнтського кредитного портфеля банківських установ України 
виявлено, що станом на 01.01.2017 року він складав 1004 млрд. грн. Протягом 2016 року 
клієнтський портфель продемонстрував позитивну динаміку та зріс на 18,85 млрд. грн. 
(1,95%) [4].  

Кредитний портфель суб’єктів господарювання за видами економічної діяльності 
представлений переважно кредитами, наданими представникам сфери оптової та роздрібної 
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торгівлі; для ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів. Такі кредити становили 18% 
загального обсягу. Значну частку в кредитному портфелі становили кредити, надані для 
потреб переробної промисловості – 38%.  

В умовах конкуренції і можливостей клієнта вибирати обслуговуючий банк важливе 
значення для розширення його клієнтської бази має конкурентоспроможність 
розрахунково-касових банківських послуг.  

Розрахунково-касове обслуговування клієнтів є однією з трьох базових послуг 
банківських установ поряд з кредитними та депозитними послугами. Розрахунково-касове 
обслуговування – це специфічний вид банківської послуги. Така послуга поєднує в собі 
особливості як процентних, так і комісійних послуг. Необхідно відзначити, що, з одного 
боку, залишки грошових коштів на поточних рахунках клієнтів є одним із видів залучених 
ресурсів, за які банк може виплачувати певний процент (в даному аспекті їх можна 
розглядати як процентні послуги). З другого боку, розрахунково-касові послуги, які 
проводяться банківською установою за дорученням клієнтів, пов'язані з одержанням 
банком комісії за розрахунково-касове обслуговування.  

Виходячи із зазначеного, розрахунково-касове обслуговування відносять до 
комісійних послуг. Відсоткові банківські послуги допомагають одержати економічну 
вигоду як вкладникам банківської установи, так і її позичальникам. Для вкладників 
економічний інтерес виражається в автоматичному збільшенні вартості вкладених у банк 
грошей. Позичальник, вкладаючи одержані від банківської установи кошти в певні види 
бізнесу, теж одержує вартість більшу, ніж була інвестована початково [6, с. 75]. 

Сьогодні фінансові установи зазнають кризи ліквідності й відпливу фінансових 
ресурсів, скорочення фінансування інноваційних та інвестиційних проектів і звуження 
інвестиційної діяльності [7].  

Тому основні напрями діяльності банків пов’язані із впровадженням інновацій, через 
розробку новітніх банківських продуктів та послуг, удосконалення фінансових 
інструментів та технологій обслуговування, зміну організаційної структури та бізнес-
процесів кредитних організацій, застосовування інноваційних каналів збуту та методів 
реклами.  

Інновації у банківській сфері – це кінцевий результат інноваційної діяльності банку, 
який отримав реалізацію у вигляді нового або вдосконаленого банківського продукту чи 
послуги, які впроваджено в практичну діяльність. Впровадження банківських інновацій 
призводить до якісних змін у банківській сфері та сприяє отриманню банками прибутку [8].  

Найбільшого поширення в банках набули такі види інноваційних змін, як: 
 зміна структури та вигляду банківської установи;  
 багатоканальна діяльність з поєднанням нових і традиційних технологій та 

інструментів, самообслуговування, дистанційне обслуговування, телефонні центри;  
 віртуальні банківські та фінансові технології: управління банківськими рахунками, 

готівкові розрахунки, електронний підпис, укладання договорів;  
 комплексне використання нових інформаційних та комунікаційних технологій для 

електронного та змішаного (традиційного і нового) маркетингу;  
 нові можливості внутрішнього контролю та аудиту;  
 зміни у кваліфікації робітників: продукт менеджер, консультант, спеціаліст з 

трансакцій та консультацій;  
 розосередження і організаційне розділення банку на три елементи: поширення 

послуг, виробнича частина і портфельний банк;  
 оптимізація банківської мережі: сегментація, зміни у філіях і філіальній мережі;  



Науковий вісник Мукачівського державного університету 
Економічні науки 

 

Журнал наукових праць №23(18)’2017 

 

314 

 комплексне використання нових інформаційних і комунікаційних технологій для 
електронного і змішаного (традиційного і нового) маркетингу (клієнт сам вибирає форму 
обслуговування);  

 нові банківські продукти (послуги) на базі нових технологій, нові автомати 
самообслуговування (моно- і багатофункціональні, інформаційні) [9].  

Висновки. Основними концептуальними засадами динамічного розвитку вітчизняного 
ринку банківських послуг повинно бути підвищення її спроможності забезпечувати стале 
зростання економіки України в умовах фінансової глобалізації.  
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АННОТАЦИЯ 

 
РАЗВИТИЕ РЫНКА БАНКОВСКИХ УСЛУГ УКРАИНЫ: 

 ОБЗОР ОСНОВНЫХ ТЕНДЕНЦИЙ И ПЕРСПЕКТИВ 
Банковский сектор Украины переживает глубокий кризис и важным условием выхода из него является 

развитие рынка банковских услуг. Целью исследования является анализ современных тенденций развития 
рынка банковских услуг в Украине для поиска основных направлений его совершенствования. В процессе 
работы используются общенаучные методы: индукции и дедукции, табличные и графические методы 
анализа, анализ причинно-следственной зависимости. Научная новизна проведенного исследования состоит в 
обосновании основных тенденций развития рынка банковских услуг в Украине и анализе основных из них. 
Среди важнейших тенденций, наблюдаемых в банковском бизнесе в Украине и в мире, является рост объема 
услуг, предоставляемых банками, усиление конкуренции между национальными и иностранными банками, 
рост использования автоматизированных систем и электронной передачи финансовой информации, 
концентрация банков с соответствующим уменьшением их количества и интернационализация финансовых 
рынков, усиление риска финансового кризиса банков. На основе результатов исследования определены 
перспективы дальнейшего развития рынка банковских услуг в Украине, основные направления рынка 
банковских услуг в странах с трансформационной экономикой. Дальнейшие исследования будут направлены 
на формирование комплекса мер, направленных на поддержку устойчивого состояния отечественных 
банковских учреждений, своевременную нейтрализацию и предотвращения развития дестабилизирующих 
тенденций, что будет способствовать созданию предпосылок экономической устойчивости и стабильном 
развитии банковского сектора Украины на долгосрочной основе. 

Ключевые слова: рынок банковских услуг, банковское учреждение, банковская услуга, показатели 
функционирования рынка банковских услуг. 
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SUMMARY 
 

DEVELOPMENT OF A BANKING SERVICES MARKET IN UKRAINE: 
REVIEW OF MAJOR TRENDS AND PROSPECTS 

The banking sector of Ukraine is going through a deep crisis and the banking services market development is 
an important condition to take it out of. The aim of the research is to study the modern banking services market in 
Ukraine to find the main directions of its development. The following general scientific methods have been used in the 
process of investigation: induction and deduction, tabular and graphical methods of analysis, analysis of cause-effect 
dependence. The scientific novelty of the study lies in the substantiation of the main developmental trends in the 
banking services market in Ukraine and analysis of the main ones. Among the most important trends observed in the 
banking business in Ukraine and in the world is the increasing number of bank offered services, intensification of 
competition between national and foreign banks, the increase of the automated systems usage as well as electronic 
transfer of financial information, concentration of banks with corresponding decrease of their number and 
internationalization of the financial markets, increasing the risk of financial failure of banks. The prospects for 
further development of banking services market in Ukraine have been defined on the basis of the research of the main 
banking services market directions in the countries with transformation economy. Further research will be oriented 
on the developing sets of measures aimed at supporting the sustainable state of domestic banking institutions, 
neutralization and prevention of the destabilizing trends development in time, which will promote to create the 
prerequisites for economic sustainability and the stable development of the Ukrainian banking sector on a long-term 
basis. 

Key words: banking services market, bank institution, banking services, indicators of banking market 
functioning. 

 
 

УДК 911.3 
 

РОЛЬ ТРАНСПОРТНОГО ТУРИЗМУ В ОРГАНІЗАЦІЇ ПОДОРОЖЕЙ 
 

ЛУЖАНСЬКА Т.Ю., МОРОЗ Ф.В., БУДКЕВИЧ Г.Б, КАМПО І.О.   
Мукачівський державний університет 

 
Актуальність. Актуальність теми дослідження обумовлена комплексним підходом до оцінки 

розвитку транспортного туризму при організації регіональних подорожей. Високі темпи зростання 
туристичних подорожей, значна їх частка в загальному обсязі перевезень, збільшення рухливості туристів, 
здійснюють прямий вплив на розвиток транспорту. Яскраво вираженою тенденцією є встановлення тісних 
зв’язків між транспортними й туристичними організаціями для досягнення оптимальної координації їхніх 
зусиль в обслуговуванні туристів.  

Мета. Метою дослідження є оцінка транспортного туризму при організації регіональних подорожей 
як на світовому рівні, так і на території України.  

Методологія. Методологічною основою дослідження є загальнотеоретичні та спеціальні методи 
дослідження: історичний, статистико-економічний, аналізу та синтезу, структурний, прогнозно-
аналітичний та інші. В основі методології системного підходу розкрито системно-функціональний характер 
розвитку транспортного туризму, розглянуто класифікацію різних видів транспорту та особливості їх 
розвитку, основні напрямки вдосконалення транспортного туризму в Україні та Закарпатській області.  

Результати. У статті розглянуто питання розвитку транспорту у зв’язку із становленням туризму; 
проаналізовано основні чинники у процесі планування туристичної подорожі; оцінено методичні підходи до 
вибору перевізників; досліджено розвиток основних видів транспорту в світі та на території України; 
проаналізовано  роль логістичної інфраструктури в розвитку транспорту; оцінено шляхи удосконалення 
розвитку транспортного комплексу України, у т.ч. Закарпатської області.  

Наукова новизна. Запропоновано заходи щодо активізації розвитку транспортного туризму при 
організації регіональних подорожей. Це дало змогу визначити основні складові удосконалення транспортної 
інфраструктури при плануванні туристичних подорожей. 

Практична значимість. Надано практичні пропозиції з формування регіональної мережі розвитку 
транспортного туризму. Це дозволить посилити інтеграційну оцінку потенціалу транспортного туризму  
на території України. Подальшого дослідження потребують питання розробки конкурентних стратегій для 
покращення розвитку транспортного туризму.  

Ключові слова: туристичний транспорт, транспортне обслуговування, транспортний туризм, 
туристичний потік, транспортна логістика, продуктивність транспортних засобів, комбіновані 
транспортні послуги, тривалість туристичних подорожей. 



Науковий вісник Мукачівського державного університету 
Економічні науки 

 

Журнал наукових праць №23(18)’2017 

 

316 

Нині неможливо уявити собі розвиток туристичної галузі без існування розвиненої 
транспортної мережі, оскільки туризм тісно пов'язаний з подоланням простору. 
Транспортне обслуговування є важливою складовою туристичного продукту. Воно включає 
послуги доставки до місця призначення та назад, трансферу, надання транспортних засобів 
для виконання програм обслуговування, організацію спеціалізованих транспортних турів.  
Перспективними для організації подорожей є нові, вдосконалені транспортні засоби - 
швидкісні потяги на магнітній підвісці, монорельсові дороги, морські та річкові судна на 
повітряній “подушці” та інші.  

Наростання глобалізаційних процесів в економіці викликало бурхливий розвиток 
транспортних засобів та шляхів сполучення, що поряд з іншими чинниками (науково-
технічна революція, урбанізація, необхідність раціонального ставлення до навколишнього 
середовища, збільшення вільного часу, загальне зростання культурного рівня населення) 
стали каталізатором посилення міжнародної туристичної діяльності. При цьому транспорт 
стає невід'ємною складовою туристичної сфери, а його розвиток актуалізує використання 
наявного туристичного потенціалу в Україні, оцінка якого буде неповною без урахування 
інфраструктурної складової. 

Об’єкти та методи дослідження. У науковій літературі з туристичної проблематики 
навіть з’явився термін «туристичний транспорт». Він впроваджується у наукову 
термінологію у 50-х роках XX сторіччя, коли туристичні подорожі перетворюються у 
масове явище та зростає їх значення в розвитку суспільства. При цьому деякі фахівці, 
розглядаючи взаємовідносини туризму і транспорту, відводять туристичному транспорту 
самостійне місце в системі пасажирського транспорту у зв’язку з тим значенням, яке він 
має у туристичному процесі. 

Нині спостерігається кількісне зростання окремих складових матеріальної бази всіх 
видів пасажирського транспорту. Орієнтація на потреби туриста приводить до змін у 
транспортній системі, які складаються переважно в збільшенні техніко-експлуатаційної 
швидкості пасажирських транспортних засобів, скороченні часу подорожі, поліпшенні 
інтер’єру і якості обслуговування в транспортних засобах, удосконалюванні їхньої 
конструкції згідно вимогам туристів, забезпеченні підвищених мір безпеки руху. Крім того, 
розвиток нових туристичних центрів і районів завжди приводить до здійснення 
організаційних змін у територіальному перерозподілі маршрутів пасажирського 
транспорту. Ріст туристичного потоку викликав до життя застосування таких форм 
обслуговування, як комбіновані транспортні послуги.  

Питанням розвитку транспорту в системі комплексних досліджень сфери туризму 
приділили увагу такі вчені, як: А. Бабкін,  В. Бабарицька, М. Біржаков, В. Винокуров, 
Б.Данилишин, Л.Дядечко, В.Леонов, О.Любіцева, М. Мальська, А. Мельник та інші.  

Характеристикою транспортного комплексу України та його оцінкою займалися такі 
дослідники, як: О.Бакаєв, М.Григорович, Б.Данилишин, Ж.Дерій, Н.Іванова, В.Ільчук, 
Є.Пащенко, Л.Чернюк, І. Юхновський, О.Ярош та інші. Проте в науковій літературі 
відсутня його комплексна характеристика як складової туристичного потенціалу країни.   

Постановка завдання. Метою даної публікації є оцінка розвитку транспортного 
туризму як на світовому рівні, так і на території України. Для досягнення поставленої мети 
були виконані наступні завдання:  

- дослідити розвиток транспорту у зв’язку із становленням туризму;  
- проаналізувати основні чинники у процесі планування туристичної подорожі;  
- оцінити методичні підходи до вибору перевізників; 
- дослідити розвиток основних видів транспорту в світі та на території України;  
- проаналізувати роль логістичної інфраструктури в розвитку транспорту; 
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- проаналізувати шляхи удосконалення розвитку транспортного комплексу України, 
у т.ч. Закарпатської області.  

Результати та їх обговорення. Розвиток транспорту й туризму - тісно пов’язаний і 
взаємозумовлений процес. Загальноприйнятим є факт, що сучасний туризм досягнув 
значного рівня розвитку, багато в чому завдяки використанню транспорту. Історія розвитку 
туризму, в цілому, ділиться на дві частини: перша - до появи й використання масових видів 
транспорту; друга - після їхньої появи, що, у свою чергу, складається з окремих етапів 
відповідно до виникнення нових видів транспортних засобів, а саме: вік залізниць, вік 
автомобілів, вік реактивних літаків і вік круїзів на морських суднах. Високі темпи розвитку 
туризму в період після Другої світової війни на пряму пов’язані з науково-технічним 
прогресом в області транспорту. Розробка сучасних авіалайнерів і початок їхнього масового 
використання викликало справжній «бум» у пасажирських перевезеннях. У людей 
з’явилася можливість побувати в різних куточках планети, переборюючи значну відстань за 
короткий проміжок часу [11]. 

Перший теоретичний досвід відділення туристичного транспорту від пасажирського 
належить швейцарському професорові Walter Hunzicher. Його ідея отримала подальший 
розвиток у дослідженнях професора Claud Kaspar.  

Прогрес у транспорті з’явився причиною високих темпів розвитку туризму, 
структурної трансформації та нових якісних характеристик даного явища. Це стало 
можливим завдяки: 

– удосконаленню якості пасажирських транспортних засобів (швидкості, безпеки, 
комфорту, економічності); 

– істотному збільшенню провізної спроможності пасажирського транспорту; 
– створенню об’єктивних умов для зменшення собівартості та ціни транспортних 

послуг [6].  
У західній логістичній практиці у процесі вибору перевізника часто використовують 

спеціально розроблені рангові системи показників. Для прикладу наведемо одну з них. 
Найпростіша схема вибору перевізника за допомогою систем ранжонаних критеріїв полягає 
у безпосередньому порівнянні сумарного рейтингу перевізників. 

На близькі відстані (до 5 км) вигідно переміщатись пішки або велосипедом. На 
відстані від 5 до 500 км раціонально використовувати автомобіль, від 30 до 1500 км – 
залізницю, а авіація нерентабельна на відстанях менших, ніж 500 км. Відповідно виникає 
конкуренція між різними видами транспорту за перевезення пасажирів. Наприклад, нині під 
час вибору виду транспорту, щоб доїхати з Парижа до Лондона, туристові пропонують 
літак або супершвидкісний залізничний експрес «Євростар», який їде Євротунелем під 
протокою Ла-Манш та долає відстань між зазначеними містами лише за три години. 

Таблиця 1.  
Ранжування критеріїв вибору перевізників 

№ 
п/п 

Критерій (показник) Ранг 

1 Безпека перевезень 1 
2 Тарифи (вартість перевезення) 2 
3 Надійність (дотримання часу прибуття) 3 
4 Загальний час перевезення 4 
5 Готовність перевізника до переговорів про зміну тарифу 5 
6 Фінансова стабільність перевізника 6 
7 Наявність додаткового устаткування в автобусі 7 
8 Якість сервісу 8 
9 Наявність додаткових послуг 9 
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10 Кваліфікація персоналу 10 
11 Відстеження руху транспортного засобу 11 
12 Готовність перевізника до переговорів про зміну сервісу 12 
13 Гнучкість схем маршрутів перевезень 13 
14 Сервіс на лінії 14 
15 Процедура заявки (замовлення на транспортування) 15 
16 Якість організації продажу транспортних послуг 16 
17 Спеціальне устаткування 17 
[12]. 
Найбільшою популярністю користуються автобусні, авіаційні й залізничні подорожі 

(близько 88% від загального обсягу транспортних подорожей). Туристична транспортна 
подорож, як правило, реалізується декількома видами транспорту: залізничний + автобусний 
(легковий автомобіль), авіаційний + автобусний і т.д. Найбільш мобільний вид транспорту - 
автобус і легковий автомобіль - використовуються як на самостійному маршруті, так і у 
вигляді трансферного транспорту з доставки туристів з аеропорту (вокзалу) у готель і назад 
[8]. 

У процесі планування подорожі турист враховує такі чинники, як швидкість 
прибуття до потрібного місця, комфорт подорожі, вартість, можливість перевезення багажу 
та його вага, можливість зупинки під час руху, умови харчування, рівень шуму та вібрації, 
умови для сну та відпочинку, можливість детального огляду під час поїздки, екологічні 
фактори і, звичайно, безпека.  Чим більше позитивних характеристик, тим вища 
вартість транспортної подорожі, однак жоден транспортний засіб не може задовольнити всі 
вимоги туриста. Наприклад, високій пасажиромісткості й комфорту подорожі на морських 
та річкових суднах протиставляють їх невисоку мобільність і швидкість руху. 

Значна швидкість прибуття туристів літаками за досить високого рівня сервісу 
пов’язана з високим рівнем тарифів. Високий рівень мобільності автомобільного 
транспорту (автобусів та легкових авто) протиставляють незначній пасажиромісткості та 
низькому рівневі безпеки. Загалом оцінювання привабливості головних транспортних 
засобів для міжнародних туристичних подорожей за 10-бальним рейтингом. Рейтинг видів 
транспорту, що застосовують у туризмі, за десятьма основними вимогами (критеріями 
оцінювання) відрізняється незначно. Певну роль відіграє вплив чинників (вартості, 
експлуатаційної швидкості, місткості, капітальних затрат тощо). 

У транспортній логістиці в туризмі визначають такі важливі поняття: 
1. Gateway (ворота, вхідна брама) – багатогалузевий (мультимодальний) 

транспортний центр, через який здійснюється основний в’їзд туристів у країну. Наприклад, 
для України – це Київ (із міжнародним аеропортом Бориспіль), для Великої Британії – 
Лондон (міжнародні аеропорти Хітроу, Гетвік), для Франції – Париж (міжнародні 
аеропорти Орлі та Шарль де Голль); 

2. Open jaw (відкрита щелепа) – тур, що починається з одного міста країни, а 
закінчується іншим містом, звідки туристи летять (від’їжджають) на батьківщину, 
наприклад, «Київ – Дніпропетровськ – Одеса» або «Нью-Йорк – Сан-Франциско – Лос-
Анджелес» тощо [12]. 

Повітряний транспорт є одним з основних, масових засобів перевезення туристів. 
Він займає провідне місце в сумарному пасажирообігу всіх видів транспорту в міжміському 
і міжнародному сполученнях. Вибір повітряного транспорту туристами як засобу 
перевезення зумовлений цілою низкою причин: по-перше, авіація - це найшвидший і 
найзручніший вид транспорту при перевезеннях на дальні відстані; по-друге, сервіс на 
авіарейсах в даний час відрізняється досить високим рівнем; по-третє, провідні авіаційні 
компанії світу через міжнародні мережі бронювання і резервування виплачують 
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туристським фірмам комісійну винагороду на кожне заброньоване в літаку місце, 
мотивуючи їх тим віддавати перевагу авіаперевезенням серед інших видів транспорту [8]. 

Один із видів міжнародного регулювання авіаперевезень – створення пулів, що 
об’єднують авіакомпанії, які діють на певних міжнародних маршрутах. Оскільки 
повітряний транспорт займає міцні позиції у світовій транспортній системі, виникла 
потреба у його загальносвітовій координації та регулюванні. Цим займаються міжнародні 
авіаційні організації ІСАО та LATA. ІСАО – Міжнародна організація цивільної авіації 
(International Civil Aviation Organization), котра об’єднує 183 держави світу. LATA – 
Міжнародна асоціація повітряного транспорту (International Air of Transport Association), що 
об’єднує міжнародні авіакомпанії (створена у 1919 p.). Головна функція ІАТА – 
упорядкування міжнародних комерційних авіасполучень, запровадження єдиних правил і 
процедур, узгодження тарифів на міжнародні пасажирські авіаперевезення. Туристичні 
агенції беруть участь в ІАТА через спеціальне відділення – Міжнародну мережу агентів 
авіакомпаній (International Travel Agents Network – ITAN), а також міжнародні організації 
цивільних аеропортів. 

Логістика авіаперевезень у туризмі потребує максимального узгодження логістичної 
стратегії й тактики турфірм та авіакомпаній. Логістична концепція управління авіаційними 
перевезеннями туристів передбачає насамперед системний підхід до організації 
переміщення пасажирів та вантажів. До логістичної схеми взаємодії авіакомпанії належать: 
блок організаційного та правового забезпечення (ІСАО, LATA, органи державного 
регулювання), блок виробничого забезпечення (аеропорти, підприємства сервісу, інші 
авіакомпанії), блок забезпечення сервісу (митниця, транспортні підприємства, страхові 
організації, банки) і блок забезпечення збуту авіатранспортної продукції (автоматизовані 
системи продажу та бронювання квитків, власна мережа продажу, продаж через туристичні 
фірми).  

Нині широке проникнення логістики в сферу перевезень повітряним транспортом 
можливе завдяки комп’ютеризації обробки і наданню даних та автоматизації зв’язку. У цій 
галузі провідну роль відіграють глобальні автоматизовані системи збуту (ГАСЗ) 
авіатранспортної продукції, наприклад, системи «Габріель», «Амадеус», «Галілео», 
«Сирена-2000». На сьогодні основна діяльність цих систем спрямована на включення до 
контрольованої ними сфери всього комплексу пов’язаних із повітряним транспортом 
послуг, включаючи продаж місць у готелях, прокат автомобілів, круїзи та інші туристичні 
подорожі, поїздки на інших видах транспорту, тобто автоматизація всіх функцій 
туристичних агенцій та авіакомпаній.  

Зараз у світі налічується більше 1300 авіакомпаній. У середньому в рік на авіарейсах 
перевозиться близько 1,5 млрд. чоловік. Міжнародні повітряні сполучення забезпечують 
зараз більше 470 перевізників, 250 з яких здійснюють міжнародні регулярні авіарейси. В 
обслуговуванні міжнародних повітряних сполучень беруть участь більше 1 тис. аеропортів 
світу, близько 650 з них обслуговують міжнародні регулярні авіаперевезення. Найбільшими 
авіакомпаніями світу за кількістю перевезень вважаються: американські «Delta Air lines», 
«Pan American», французька «Air France», німецька «Luathansa», британська «British 
Airways» та інші. Мереж міжнародних перевезень в наш час охоплює всі географічні 
регіони і більше 150 держав світу. 

Більшість авіакомпаній світу надає послуги з перевезення туристів в режимі: 
– рейсових регулярних перевезень; 
– чартерних перевезень; 
– обслуговування бізнес - і конгрес-турів за системою бізнес-офісу; 
– індивідуальне обслуговування туристів. 
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У світі нараховується близько 1000 міжнародних аеропортів. Близько 50 з них мають 
найвищу пропускну здатність - понад 10 млн. пасажирів на рік, а 20 - понад 30 млн. 
пасажирів на рік. Більшість з них знаходяться в США - це, зокрема, Chicago-O’Hare, 
Atlanta, Los Angeles, Dallas, San Francisco, New York - JFK. Серед найбільших аеропортів 
Європи - Heathrow (Лондон, Великобританія), Frankfurt (Німеччина), Paris Charles de Gaulle 
(Франція), Schiphol (Амстердам, Нідерланди), Barajas (Мадрид, Іспанія) та інші. В Азії - це 
Tokyo (Японія) і Кіmро (США, Південна Корея) [12]. 

В Україні нараховується 1,5 тис. повітряних суден, які належать близько 110 
авіакомпаніям. Літаки українських авіакомпаній здійснюють польоти до 36 країн світу за 
105 маршрутами. 35 іноземних авіакомпаній здійснюють щотижнево 128 міжнародних 
регулярних рейсів у 9 міст України. До найпопулярніших маршрутів належать: Париж - 
Київ (14 рейсів, авіакомпанія "Ейр Франс"), Амстердам - Київ (11 рейсів, авіакомпанія 
KLM), Франкфурт - Київ (7 рейсів, авіакомпанія "Люфтганза"), Відень - Київ (щоденно, 
авіакомпанія "Австрійські авіалінії"), Лондон - Київ (5 рейсів, компанія "Британські 
авіалінії"). На сьогодні укладено 62 міждержавні двосторонні угоди про повітряні 
сполучення [7]. 

Особливою популярністю у туристів користуються пільгові карти ІАРА (Міжнародна 
Асоціація пасажирів авіаліній), ETN (Європейська мережа туризму) та інші. Власникам 
таких карт забезпечені пільги на авіаквитки деяких авіакомпаній (DELTA, SAS), пільги з 
оплати готелю (від 10 до 40%) у 4000 кращих готелів світу, пільги з оплати автомобіля, 
взятого напрокат (до 30%), поновлення загублених перевізних документів, надання залів VIP 
в аеропортах, страхування і т.д. Деякі авіакомпанії з метою залучення туристів надають 
пільги в залежності від нальоту годин (балів) на літаках даної компанії. 

Перевагами водних видів транспорту (морського, річкового) в обслуговуванні 
туристичних перевезень є: значна місткість суден, можливість організації повноцінного 
харчування і відпочинку туристів, високий рівень комфорту, можливість реалізації різних 
видів і цілей туризму (пізнавальний, навчальний, бізнес-туризм та ін.) Популярності водних 
видів транспорту в туристичних перевезеннях сприяє також той факт, що поблизу великих 
водних магістралей і зручних бухт зосереджений значний соціально-культурний 
рекреаційний потенціал. Це закладає передумови розвитку круїзного туризму, коли 
транспортний засіб стає одночасно місцем розміщення, харчування і відпочинку. 
Недоліками водного виду транспорту є висока залежність від сезону, невисока швидкість 
пересування, високі тарифи, тривале обмеження життєвого простору межами судна.  

Перевезення туристів на внутрішніх водних артеріях проводяться спеціалізованими 
річковими (у ряді випадків ріка – море) комфортабельними теплоходами місткістю 250, 300 
і 400 пасажирів. Каюти підрозділяються на одномісні, двомісні, 3-4-місні й сімейні. Теплоходи 
даного класу обладнані всіма атрибутами комфорту й відпочинку: м’якими зручними 
меблями в каютах, кондиціонерами, холодильниками, міні-барами; до послуг пасажирів 
солярії, ресторани, бари, сауни, музичні салони, відео-кінозали. Водяні туристичні 
подорожі й екскурсії здійснюються також на інших транспортних засобах: річкових 
«трамваях», яхтах, підводних човнах, вітрильниках, катамаранах, човнах, байдарках, плотах 
та інших. 

Сьогодні все частіше використовують круїзні кораблі для проведення своїх заходів 
організатори симпозіумів, конференцій і фестивалів. Цікавою і перспективною формою 
відпочинку та лікування людей є круїзи. Вони суміщають морську подорож і лікування. 
Найскладнішим видом цього типу круїзів є лікувальні рейси. Першовідкривачами 
«плаваючих клінік» є німці. Морський круїз, як відомо, не найдешевший вид закордонної 
подорожі. Кораблі «Carnival» – «Ecstasy», «Jubiпee», «Celebration», «Tropale» спеціально 
побудовані з розрахунку на круїзи підвищеної комфортності. Каюти цих лайнерів значно 
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більші, ніж на інших суднах, а за дизайном і комфортом вони не поступаються 
найреспектабельнішим міжнародним готелям [2]. 

Річковий транспорт не тільки не набув в Україні значного розвитку, а й занепадає. Він 
посідає одне з останніх місць за пасажирообігом. Загальна довжина судноплавних річкових 
шляхів за останні роки скоротилася і становить лише 2175 км. Судноплавними в Україні є 
Дніпро, Дунай, Прип’ять, окремі ділянки Десни, Дністра і Південного Бугу, незначна 
частина Сіверського Дінця, Горині, Самари, Інгульця та деяких інших річок.  

Найбільшими річковими портами країни є Київ, Кременчук, Дніпропетровськ, 
Запоріжжя, Нікополь, Херсон, Ізмаїл, Рені. Міжнародні перевезення пасажирів за 
допомогою річкового транспорту здійснюються лише в Одеській області (трохи більше 20 
тис. осіб на рік) та в м.Київ. По Дунаю підтримуються економічні стосунки з країнами 
Східної і Центральної Європи. Діють поромні переправи Іллічівськ-Варна, Іллічівськ-Поті, 
Одеса-Хайфа. Через канал Дунай-Майн-Рейн Україна має вихід до Північного моря. Цю 
можливість треба використати для розвитку річкового круїзного туризму в Україні. 

Пасажирський залізничний транспорт гарантує регулярність і системність 
транспортних зв’язків, але в той же час він пов’язаний за часом і за місцем з основними 
елементами своєї стаціонарної технічної бази. Конкуренція з іншими видами транспорту 
привела до того, що залізниці зберегли безумовне лідерство тільки у сфері 
вантажоперевезень (на них припадає більше 80% вантажообігу), у сфері пасажирських 
перевезень на їхню частку припадає лише близько 37% пасажирообороту.  

Пасажирський залізничний транспорт: 
– здійснює масові туристичні перевезення на середні й дальні відстані; 
– виконує транспортне обслуговування всіх видів і форм туризму на протязі усього 

календарного року; 
– комплексно задовольняє транспортні та туристичні потреби під час подорожування 

туристів; 
– забезпечує організацію і проведення тривалих туристичних подорожей за прямими 

і круговими маршрутами, у тому числі й у комбінації з іншими видами пасажирських 
засобів перевезення. 

Науково-технічний прогрес створив усі умови для організації швидкісного 
залізничного руху між великими туристичними та адміністративними центрами. Першою 
країною, яка спорудила швидкісні залізниці, є Японія, де побудовано перший 
супершвидкісний потяг «Bullet Train» у 1964 році. В Європі швидкісні залізниці 
запровадили на десять років пізніше, коли запустили «ІнтерСітіЕкспрес» – швидкісний 
потяг-екс-прес, що з’єднує столиці та великі міста європейських країн. Швидкісні залізниці 
діють також у Франції – потяг «TGV» (Train a Grande Vitesse), що об’єднує Париж із 
Марселем (4 години), Ліоном (2), Нантом (2), Бордо (3 годин); в Італії – швидкісна 
залізниця «Пендоліно» (Мілан – Рим – 4 години); в Іспанії – AVE (Alta Velocidas Esnagna) 
на трасі Мадрид – Севілья (500 км за 2 год. 15 хв.).  

Загальна довжина магістральних залізниць України становить 22,8 тис. км, причому, 
за останні 25 років цей показник практично не змінився. Середня щільність залізниць 
складає 37,7 км/тис. км2. В Україні електрифіковано 37 % колій, а 35 % доріг є 
двохколійними. Загальна довжина міжнародних залізничних коридорів, що проходять 
територією України, становить 3162 км, з них 92,3 %-двохколійні, 77,3 % - електрифіковані. 
На західних кордонах країни функціонує 14 спеціально обладнаних станцій та 8 пунктів 
перестановки вагонів на євроколію. Ця процедура подовжує час перебування в дорозі, що 
іноді стає основною причиною обмеження використання залізничного транспорту в 
туристичній сфері. Не менш складною проблемою українських залізниць є старіння 
основних фондів. Загальний ступінь зносу основних фондів залізниці становить 56%, у 
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тому числі, рухомого складу – 68%. Значна частина колій змонтована на дерев’яних 
шпалах, що вже прийшли в непридатність. Негайного ремонту потребують 30% колій. 

Модернізація залізничного транспорту передбачає збереження і реконструкцію 
існуючої та будівництво нової залізничної мережі з можливою швидкістю руху до 300 
км/год. Такі магістралі спеціалізуватимуться на пасажирських перевезеннях, у тому числі, 
міжнародних. Дві такі магістралі вже діють. Першу швидкісну лінію Київ-Харків було 
уведено в експлуатацію 11 липня 2002 року, а другу – Київ-Дніпропетровськ – 1 серпня 
2003 року. Загальна протяжність швидкісних залізничних ділянок становить на сьогодні 
1028 км. Поступово модернізуються інфраструктурні об’єкти залізниці: колійне 
господарство, термінали, вокзали, готелі, пункти зв’язку тощо. 

Сьогодні Бескидський тунель – єдина одноколійна ділянка V Критського 
Міжнародного транспортного коридору, який проходить територією Італії, Словенії, 
Угорщини, Словаччини, України. Відкриття нового, двоколійного тунелю, значно 
підвищить пропускну спроможність на цій ділянці та сприятиме інтеграції транспортної 
мережі України до європейської. Довжина Бескидського тунелю становить 1764,5 метрів. 
Тунель обладнали сучасними приладами робочого та аварійного освітлення, вентиляції, 
відеонагляду, засобами сигналізації та зв’язку, пожежної безпеки, системою 
антикорозійного захисту, контрольними датчиками визначення рівня шкідливих газів, а 
також постійного моніторингу внутрішнього стану тунелю [7].  

У рамках розширення пасажирського сполучення з Євросоюзом Міністерство 
інфраструктури України планує запустити три регулярні потяги: Київ-Перемишль 
(Краківський напрямок), Ковель-Хелм (Варшавський напрямок) та Мукачево-Дебрецен 
(напрямок Будапешту). Доцільно відновити  та активно використовувати дуже поширений 
раніше, але тепер забутий вид транспорту - вузькоколійки, такі як „Усть-Чорна” та 
„Іршавка”. Вони збережуть гірські райони екологічно чистими та придатними для 
рекреаційного  використання.  

В Україні є поки що незначний досвід організації залізничних турів. Відомо, що 
перший туристсько-екскурсійний потяг був сформований на Південній залізниці і вже 
зробив подорож за маршрутом Ромни - Полтава - Севастополь - Ромни. В Івано-
Франківській області реалізується проект «Карпатський трамвай», який передбачає 
використання лісорозробних вузькоколійних доріг для подорожей туристів. Туристичний 
маршрут «Карпатського трамваю» прокладений від станції Вигода Івано-Франківської 
області до станції Сенечів і триває вісім годин. Самодіяльні подорожі вузькоколійною 
можна здійснити і в Рівненській області за маршрутом Антонівка - Зарічне. 

Автобусні подорожі є порівняно «молодим» видом туризму, який виник як масовий 
напрям у 70-х роках XX ст. До цього часу його, здебільшого, застосовували в трансферах, 
для екскурсій та місцевих поїздок. Незважаючи на певні незручності та стабільно високий 
рівень аварійності, щорічно у міжнародному сполученні автомобільним транспортом 
перевозиться близько 2 млн. пасажирів. Завдяки своїй доступності широким верствам 
населення, універсальності застосування, розвиненій комунікаційній мережі найчастіше в 
туристичних перевезеннях використовуються автобуси.  

Правове забезпечення міжнародного автобусного туризму регламентується 
двосторонніми урядовими угодами, при цьому транзит через треті країни потребує дозволу 
Комітету з транспорту при Європейській комісії ООН. У 1973 р. у межах Женевської 
конвенції прийнято Конвенцію про договір з міжнародних автомобільних перевезень 
пасажирів і вантажу. У 1986 р. створили організацію автобусних перевізників, яка 
об’єднала 33 європейські автобусні компанії. Вони стали функціонувати під однією 
торговою маркою, розробили спільну систему автобусного сполучення з наскрізними 
квитками, загальними стандартами сервісу, правилами і системою знижок. Подальше 



Науковий вісник Мукачівського державного університету 
Економічні науки 

 

Журнал наукових праць №23(18)’2017 

 

323

спрощення правил міжнародних автоперевезень зафіксовано в Гаагській декларації з 
туризму (1989 р.) та Шенгенській угоді для країн ЄС (1995 р.). 

Автобусний туризм дуже динамічний і популярний напрям туризму, який щорічно 
збільшується на 1,5 %. Європейська конференція міністрів транспорту (ЄКМТ) визначає 
три види автобусного туризму: 

1) поїздки на рейсових автобусах; 
2) поїздки на човникових автобусах; 
3) спеціальні чартерні рейси [12]. 
До окремої групи належать внутрішній туризм і поїздки протягом дня з різними 

цілями (екскурсії, човникове обслуговування аеропортів, готелів тощо). Оскільки 
автобусний туризм не надто дорогий, то він доступний широким верствам населення і 
швидко розвивається. Особливо популярні автобусні тури вихідного дня (дво-, триденні 
поїздки містами Європи з пізнавально-екскурсійною метою). Друге місце посідають 
маршрутні тури (один – два тижні містами Європи з такими ж цілями). Важливою ознакою 
таких турів є їх несезонний характер, тобто їх можна здійснювати практично протягом 
усього року. 

Наймасовіший туристський транспорт – автобус – у більшості випадків є власністю 
великих туристичних компаній, об’єднань, концернів, асоціацій. Інші ж туристичні фірми 
користуються послугами автотранспортних підприємств на основі довгострокової оренди 
чи разових замовлень. Туристські автобуси використовуються також на довгих маршрутах 
(наприклад: Київ-Мінськ-Варшава-Берлін-Париж). При цьому відпочинок туристів у нічний 
час забезпечується, як правило, в готелях чи мотелях (при дорозі). 

На ринку переважно використовуються 1,2-поверхові, розраховані на 49 місць, і 2-
поверхові автобуси на 60-70 місць (хоч є і більш «екзотичні» варіанти, наприклад, 103-
місцеві моделі), оптимальними вважаються групи від 40 і від 55 чоловік відповідно. Для 
автобусних програм характерною є стабільно висока кількість постійних клієнтів – в 
залежності від напрямку їх частка може досягати 80%. У країнах Західної Європи тарифи 
обчислюються на кілометр пробігу. У ряді країн Європи працює система пільгових тарифів. 
При груповому перевезенні 15 пасажирів – знижка на 10%; 20 – на 20%; 35 – на 30%; а 
більше 45 – на 40%. Якщо пасажир купує квиток в обидва кінці, також передбачена знижка до 
15% [8]. 

Нині система автопрокату – невід’ємна складова туристичних послуг у кожному 
туристичному центрі світу. Ця послуга є звичайним додатковим сервісом турагенцій, які 
укладають договори з відповідною прокатною компанією на умовах винагороди агента. 
Замовлення здійснюють на етапі формування туру та резервування послуг, однак частина 
туристів звертаються у прокатні фірми самостійно в місці відпочинку. На сьогодні в 
кожному туристичному каталозі, крім власне характеристики туру та його вартості, 
наводять відомості про послуги автопрокату. Найбільший попит такі послуги мають у 
туристів-індивідуалів, родин, невеликих груп. Це стосується, передусім, відомих курортів 
США, Італії, Іспанії, Туреччини, Кіпру, Канарських островів  [12]. 

Щодо мережевої забезпеченості України, то загальна довжина автодоріг в Україні 
становить близько 170 тис. км, у тому числі, з твердим покриттям – понад 97 %. Найбільшу 
довжину автодоріг мають Харківська, Вінницька, Дніпропетровська, Полтавська та 
Житомирська області. Найменшу – Чернівецька, Закарпатська та Івано-Франківська. Із 
загальної довжини автодоріг загального користування 5% припадає на міжнародні дороги, 
що входять до Європейської мережі, 3% - на національні, 4% - на регіональні. Разом 
довжина доріг державного значення становить 20,2 тис.км. Саме вони відіграють важливу 
роль у розвитку в’їзного туризму.  
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Проте ці дороги не відповідають європейським стандартам за багатьма критеріями: 
зокрема, за швидкостю пересування, наявністю комплексних пунктів сервісного 
обслуговування, технічною та медичною допомоги, оснащеностю телекомунікаційними 
засобами. Лише 2,5 тис. км доріг державного значення побудовані за параметрами першої 
категорії, яка передбачає наявність чотирьох і більше смуг руху та пересування на високій 
швидкості. Найбільше доріг першої категорії в Київській області - 404 км, значно 
поступаються їй Дніпропетровська - 277 км, Житомирська - 232 км - області. Крім того, 33% 
доріг державного значення не відповідають вимогам за міцністю, а 49% - за рівністю [ 24]. 

Для використання наявного в Україні транзитного потенціалу та диверсифікації 
розвитку в’їзного туризму надзвичайно важливе значення мають також територіальні та 
районні дороги. Їх довжина становить, відповідно, 30,6 тис. км (18% довжини усіх 
автодоріг України) та 86 тис. км (50,6% українських автодоріг). У переважній своїй 
більшості вони не відповідають сучасним вимогам як по технічному стану, так і по рівню 
облаштованості. 

Транспортний коридор з півночі до півдня Європи з відгалуженнями в напрямку 
України та Білорусі отримав назву Via Carpatia. У Варшаві було підписано декларацію про 
будівництво міжнародного транспортного коридору з півночі до півдня Європи з 
відгалуженнями в напрямку України та Білорусі під назвою Via Carpatia.  

Важливим елементом цієї декларації є приєднання України і Туреччини до співпраці в 
рамках Via Carpatia і розширення ініціативи за рахунок країн, що не входять в ЄС. Це 
дозволить зміцнити співробітництво в рамках" Східного партнерства "та економічного 
обміну з країнами Близького Сходу. У 2010 році ідея створення коридору Via Carpatia 
полягала в з'єднанні країн Східної Європи - членів ЄС, тоді як на сьогоднішній день 
актуальним є продовження коридору з відгалуженнями на територію України. У рамках 
вищезазначеного заходу відбулися тристоронні консультації Україна - Литва - Польща, в 
ході яких сторони обговорили питання співробітництва в сфері автомобільного транспорту. 
У Польщі будується автомагістраль S19, яка є частиною загальноєвропейського маршруту 
Via Carpatia. 

Важливим є будівництво міжнародної магістралі Ліссабон - Київ, яка пройшла через 
Закарпаття у напрямку Словаччина - Румунія через Ужгород Берегово - Тячів. Вона знизила 
транспортний тиск  на магістралях нижчих класів та сприятиме збереженню  екологічну 
рівноваги природних комплексів. На Закарпатті склались добрі умови для розвитку нового,  
дуже компактного промислово-адміністративно-рекреаційного  і транспортного вузла 
Берегово-Мужієво-Боржава, в якому поєднуються в єдине ціле промисловий (Мужієво), 
адміністративний (Берегово) та рекреаційний (Боржава) осередки [7]. 

Транспортні подорожі туристичні бюро реалізують разом з автотранспортними 
підприємствами на основі разових, сезонних або річних договорів оренди, якщо вони не 
мають на балансі власного транспорту. Невід’ємною частиною даного договору є паспорт 
або маршрутна картка транспортного туристичного маршруту. Якщо такий маршрут 
відкривається вперше, то потрібно паспорт маршруту погодити з перевізником. 

Парком рухомого складу називається загальна кількість транспортних засобів, що 
знаходяться на балансі автотранспортного підприємства. Цей парк прийнято називати 
обліковим (Ас). Він складається з технічно справного (ходового) транспорту (Ах) та 
транспорту, що знаходиться на технічному обслуговуванні й у ремонті (Ар). 

Ас =Ах +Ар.      (1.1.) 
Технічна готовність парку рухомого складу визначається коефіцієнтом технічної 

готовності Кт: 
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де Lс,- середньодобовий пробіг одиниці рухомого складу, км; 
Дпр – кількість днів простоїв у ремонті; 
Lц  -  пробіг рухомого складу за міжремонтний цикл, км; 
Днч – нормований час простою рухомого складу в ремонті й обслуговуванні на 1000 км 

пробігу. 
Чим вищий коефіцієнт технічної готовності, тим вищим буде реалізований коефіцієнт 

випуску на маршрут, Кв: 

Кв = 
с

м

А

N
       (1.3.) 

де NM- кількість одиниць рухомого складу, що знаходяться на маршруті; 
Аc – облікова кількість транспортних засобів. 
Загальний пробіг рухомого складу Lзаг складається з «нульового» пробігу L0 (пробіг від 

автотранспортного підприємства до місця посадки туристів), холостого пробігу Lx (пробігу 
автобуса без туристів) і продуктивного пробігу з туристами Ln: 

Lзаг = L0+ Lх + Ln , км.            (1.4.) 
Ступінь продуктивного використання загального пробігу визначається коефіцієнтом 

використання пробігу, Кn: 

Кn = 

загL

Ln
                (1.5.)    

Місткість автобуса (м) для конкретної величини туристичного потоку можна визначити 
за формулою: 

M = 
KnTcgVe
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де Рr  - кількість туристів, що підлягають перевезенню протягом року; 
Lcр – середня дальність поїздки, км; 
Кcн- коефіцієнт сезонної нерівномірності перевезень; 
Vе   - експлуатаційна швидкість автобуса, км/год; 
Nрух – кількість автобусів, що знаходяться в русі; 
tсg – середня кількість годин роботи автобуса на добу, год.; 
Кн – середньодобовий коефіцієнт наповнення. 
Провізна спроможність автобуса – S визначається з наступного співвідношення: 

S = М . Rм , пас./год.,       (1.7.) 
де Rм – пропускна здатність магістралі для одиниці рухомого складу в годину. 
Продуктивність автобуса (автомобіля) за рейс W визначається кількістю перевезених 

туристів за час рейсу: 

W =   tpZVtДср

Np

/
 пас./год.       (1.8.) 

де Дср – середня дальність поїздки, км; 
Vt - технічна швидкість, км /год.; 
Z – коефіцієнт використання пробігу (0,90 – 0,95); 
tр – час рейсу (час руху + час зупинок для посадки-висадки + час простою на кінцевих 

пунктах маршруту), год. 
Знаючи продуктивність Wр автобуса за рейс і кількість рейсів у годину, добу, місяць, 

рік, можна визначити годинну, добову, місячну й річну продуктивність. 



Науковий вісник Мукачівського державного університету 
Економічні науки 

 

Журнал наукових праць №23(18)’2017 

 

326 

Розвиток туризму суттєво змінює систему транспортного обслуговування. Зростання 
кількості подорожей і особливо їх концентрація в певний період року потребує 
вдосконалення інформаційної системи на транспорті, поліпшення обслуговування клієнтів-
туристів у період, що передує початку їхньої подорожі. Для задоволення цих вимог на 
транспорті вводиться нова техніка для служб інформації і резервування місць. Наука 
організаційних змін у транспортному обслуговуванні туристів пов’язана з потребою 
поєднати транспортне пересування з елементами туристичного обслуговування загалом. 
Наприклад, у повітряному транспорті вводяться чартерні подорожі, або інклюзив-тури, які 
пропонують туристам прямі транспортні сполучення і низку додаткових туристичних 
послуг, що входять до загальної вартості путівки. Чартерний рейс – це рейс, який 
виконується поза регулярним розкладом на умовах чартеру, тобто на умовах оренди всього 
транспортного засобу (корабля, літака, автобуса) або його частини на повний рейс або 
термін. Встановлюється загальна ціна на весь комплекс послуг, враховуючи повне 
транспортне забезпечення. Ціна такої подорожі (інклюзив-туру) менша за ціну всіх послуг 
окремо, у випадку їх роздрібного придбання. 

В умовах високого транзитного потенціалу, котрим володіє Україна, розвиток 
транспортної мережі міг би сприяти прискоренню інтеграції держави в міжнародний 
економічний простір, а також збільшенню потоків іноземних туристів. Адже через її 
територію здійснюється транспортний зв’язок країн СНД з країнами Центральної та 
Південної Європи, Ближнього Сходу та Африки. Крім того, налагоджені комунікації 
Західноєвропейських, Скандинавських та Балтійських країн з країнами Закавказзя, 
Центральної Азії, Далекого Сходу, Китаєм та Індією. У подальшому розвиткові і зміцненні 
цих зв’язків зацікавлені всі учасники транспортно-комунікативних процесів. У зв’язку з 
цим в Європі та Азії ведеться створення системи транспортних коридорів, в якій українські 
магістралі відіграють важливу роль. Територією України намічено проходження ділянок 
міжнародних транспортних коридорів, які співпадають з основними магістралями 
міждержавного та національного значення. Це мають бути швидкісні магістралі 
міжнародного класу. Їх створення має суттєво поліпшити транспортне обслуговування, 
сприяти соціально-економічному розвитку прилеглих територій і, разом з тим, відіграти 
значну роль у подальшому розвитку туризму. 

Важливе географічне розташування Чопського транспортного вузла як природного 
транзитного мосту між Європою й Азією ставить перед транспортним комплексом регіону 
в сучасний період нові цілі. Стратегічною метою є розвиток та становлення прикордонної 
транспортної інфраструктури шляхом повного та ефективного використання наявних та 
потенційних транспортних можливостей Закарпатської області [7]. 

Автомагістралі Закарпатської області, найпотужнішою з яких є 140-км ділянка 
автодороги Чоп-Київ, виходить на 8 пунктів пропуску через державний митний кордон 
України, 6 з яких мають статус міжнародних. Їх пропускна спроможність перевищує 900 
вантажних автомобілів на добу. Тому, з огляду сучасні вимоги до міжнародного 
транспортного ринку інтермодальних перевезень та з метою повернення втрачених позицій 
вантажів доцільним є спрямування зусиль на удосконалення прикордонної транспортної 
інфраструктури на принципах повного задіяння простоюючих об'єктів транспортного 
комплексу області та застосування логістичних технологій оптимізації доставки вантажів. 
Як наслідок, очікується, що Закарпаття стане одним з найбільш привабливих міжнародних 
транспортних прикордонних вузлів не лише України, а й Центрально-східної Європи, 
фактично центром з міжнародних змішаних сполучень. В Європі заговорили про 
будівництво нового транспортного коридору, який пройде безпосередньо біля кордону ЄС і 
Закарпаття.  
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Передбачається вздовж транспортних коридорів, а особливо в місцях перетину 
магістралей та поблизу великих населених пунктів, створити обслуговуючі комплекси, 
котрі б надавали готельно-ресторанні та культурно-розважальні послуги, забезпечували 
ремонт, технічне обслуговування транспортних засобів. Безпосередньому впливу 
транспортних коридорів підлягають прилеглі смуги територій України завширшки 150 - 
200 кілометрів. Це забезпечувало б інфраструктурний розвиток практично усієї території 
України. Реалізація цієї державної програми дозволяє прив'язати до транспортних 
магістралей до 90% національних туристичних об'єктів [7].   

Згідно з Концепцією розвитку транспортно-дорожнього комплексу (ТДК) України на 
середньостроковий період та до 2020 року передбачено активізацію процесів інтеграції 
ТДК України до європейської та світової транспортних систем. Відповідно до прогнозів 
очікується щорічне зростання попиту на транспортні послуги на 4-5%, обсяги перевезень 
вантажів та пасажирів зростуть, у перспективі до 2020 року вантажів – у 1,5-2 рази, 
пасажирів – у 1,3-1,5 рази. 

Для реалізації "Програми створення та функціонування національної мережі 
міжнародних транспортних коридорів в Україні" передбачено здійснити електрифікацію 
ряду ділянок Укрзалізниці, модернізувати залізничну інфраструктуру до національних 
стандартів на напрямках: Львів-Київ (коридор №3), Чоп-Львів (коридор №5), Жмеринка-
Одеса (коридор №9), Київ-Зернове (коридор №9), Ніжин-Горностаївка (коридор №9), 
Ягодин-Ковель-Здолбунів-Козятин (коридор Балтійське море (Гданьськ) - Чорне море 
(Одеса), Фастів-Дніпропетровськ - Красна Могила (коридор Європа-Азія). 

Передбачено здійснити реконструкцію існуючої мережі автомобільних доріг 
міжнародних транспортних коридорів: дорога Краковець-Львів-Рівне-Житомир-Київ 
(коридор №3), дорога Косино-Чоп-Стрий-Львів, Сторожниця-Ужгород-Мукачево (коридор 
№5), дорога Нові Яриловичі-Чернігів-Кіпті-Київ-Любашівка-Платонове, Любашівка-Одеса, 
Кіпті-Бачівськ (коридор № 9), дорога Рені-Ізмаїл-Одеса-Херсон-Дебальцеве-Ізварине 
(коридор ЧЕС), дорога Київ-Полтава-Харків-Дебальцеве-Ізварине (коридор Европа-Азія), 
дорога Ягодин-Ковель-Луцьк-Тернопіль-Хмельницький–Вінниця-Умань-порти Чорного 
моря, Тернопіль-Чернівці-Порубне (Мамалига) (коридор Балтійське море-Чорне море). 

Концепція передбачає розбудову транспортних коридорів із залученням коштів ЄБРР 
(автодорога Київ-Чоп, коридор № 3, 5). У галузі морського транспорту передбачається 
здійснити будівництво нових і реконструкцію існуючих об`єктів морського транспорту 
(коридори № 9 TRACECA; Балтика-Чорне море) – Іллічівський порт, Одеський порт, Порт 
Південний, Маріупольський порт. 

Висновки. Розвиток туризму суттєво змінює систему транспортного обслуговування. 
Зростання кількості подорожей і особливо їх концентрація в певний період року потребує 
вдосконалення інформаційної системи на транспорті, поліпшення обслуговування клієнтів-
туристів у період, що передує початку їхньої подорожі. Для задоволення цих вимог на 
транспорті вводиться нова техніка для служб інформації і резервування місць. Наука 
організаційних змін у транспортному обслуговуванні туристів пов’язана з потребою 
поєднати транспортне пересування з елементами туристичного обслуговування загалом. 

Транспортна складова туристичного потенціалу України в сучасних умовах сприяє 
його зміцненню лише в тому сенсі, що система транспортних мереж має яскраво виражений 
транзитний характер. Отже, велика кількість територій, забезпечених різноманітними 
рекреаційними ресурсами, має хорошу транспортну доступність для туристів та 
екскурсантів, як вітчизняних, так і зарубіжних. Щодо стану транспортної інфраструктури, 
то для того, щоб вона сприяла ефективному використанню та нарощуванню туристичного 
потенціалу, необхідне удосконалення усіх її складових як у кількісному, так і, особливо, в 
якісному плані. Крім того, активне залучення різних видів транспорту до туристичного 
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обслуговування дозволить ефективно розвивати різноманітні сфери та види туристичного 
бізнесу, диверсифікувати спектр надаваних туристичних послуг.  

Необхідно посилити координуючу роль держави в розвитку транспортної мережі, 
насамперед міжнародного значення, мультимодильних перевізних і логістичних систем, 
створенні нової транспортної техніки й технологій, підвищенні ефективності взаємодії між 
різними видами транспорту. Пріоритетними напрямками державного регулювання в 
транспортній галузі мають стати модернізація транспортної мережі й термінальних 
комплексів у складі міжнародних транспортних коридорів, впровадження інформаційних 
технологій, електронного документообігу, розвитку комбінованого транспорту, створення 
інституту операторів змішаних перевезень, формування та реалізація цільових програм 
оновлення рухомого складу на всіх видах транспорту. 
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АННОТАЦИЯ 
 

РОЛЬ ТРАНСПОРТНОГО ТУРИЗМА В ОРГАНИЗАЦИИ ПУТЕШЕСТВИЙ 
Актуальность. Актуальность темы исследования обусловлена комплексным подходом к оценке 

развития транспортного туризма при организации региональных путешествий. Высокие темпы роста 
туристических путешествий, значительная их доля в общем объеме перевозок, увеличение подвижности 
туристов, осуществляют прямое действие на развитие транспорта. Ярко выраженной тенденцией 
является установление тесных связей между транспортными и туристическими организациями для 
достижения оптимальной координации их усилий в обслуживании туристов. 

Цель. Целью исследования является оценка транспортного туризма при организации региональных 
путешествий как на мировом уровне, так и на территории Украины. 

Методология. Методологической основой исследования являются общетеоретические и специальные 
методы исследования: исторический, статистико-экономический, анализа и синтеза, структурный, 
прогнозно-аналитический и другие. В основе методологии системного подхода раскрыто системно-
функциональный характер развития транспортного туризма, рассмотрена классификация различных видов 
транспорта и особенности их развития, основные направления совершенствования транспортного туризма 
в Украине, и в частности Закарпатской области. 

Результаты. В статье рассмотрены вопросы развития транспорта в связи со становлением 
туризма; проанализированы основные факторы в процессе планирования туристической поездки; оценены 
методические подходы к выбору перевозчиков; исследовано развитие основных видов транспорта в мире и на 
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территории Украины; проанализирована роль логистической инфраструктуры в развитии транспорта; 
оценены пути совершенствования развития транспортного комплекса Украины, в т.ч. Закарпатской 
области. 

Научная новизна. Предложены меры по активизации развития транспортного туризма при 
организации региональных путешествий. Это позволило определить основные составляющие 
совершенствования транспортной инфраструктуры при планировании туристических путешествий.  

Практическая значимость. Предоставлены практические предложения по формированию 
региональной сети развития транспортного туризма. Это позволит усилить интеграционную оценку 
потенциала транспортного туризма на территории Украины. Дальнейшего исследования требуют вопросы 
разработки конкурентных стратегий для улучшения развития транспортного туризма. 

Ключевые слова: туристический транспорт, транспортное обслуживание, транспортный туризм, 
туристический поток, транспортная логистика, производительность транспортных средств, 
комбинированные транспортные услуги, продолжительность туристических путешествий. 

 
SUMMARY 

 
THE ROLE OF TRANSPORT TOURISM IN ORGANIZATION OF TOURS. 

Topicality. The topicality of the research is preconditioned by the comprehensive approach to the evaluation of 
the transport tourism development in the organization of regional tours. High growth rates of tourist trips, a 
significant part of them in the total volume of transportation, the increase of tourists’ mobility, have a direct influence 
on the transport development. There is a strong tendency for the establishment of close ties between transport and 
tourist organizations to achieve optimal coordination of their efforts in tourists travel catering. 

Aim. The aim of the study is to evaluate the transport tourism in the organization of regional travel tours both 
at the world level and on the territory of Ukraine. 

Methodology. The general theoretical and special methods of investigation have been used as methodological 
background of the research, such as: historical, statistical and economic, analysis and synthesis, structural, predictive 
and analytical, etc. On the basis of the systemic approach methodology the systemic and functional character of the 
transport tourism development have been revealed, the classification of different transport types and the their 
developmental peculiarities, as well as the main improvement directions of transport tourism in Ukraine, and the 
Transcarpathian region in particular, have been analysed. 

Results. The article deals with the issues of transport development in connection with the tourism 
development; the main factors in the process of the tourist tours planning have been analyzed; methodological 
approaches to the selection of transport operator have been evaluated; the development of the main transport types in 
the world and on the territory of Ukraine has been investigated; the role of logistics infrastructure in the transport 
development has been analyzed; the ways of improving the transport complex development of Ukraine, including 
Transcarpathian region have been evaluated. 

Scientific novelty. The measures for activation of the transport tourism development in the regional tours 
organization have been suggested. This enabled to identify the main components of the transport infrastructure 
improvement in the tourist trips planning. 

Practical significance. Practical suggestions concerning the formation of a regional network for the transport 
tourism development have been given. This will enable to strengthen the integration evaluation of the transport 
tourism potential in Ukraine. The issues of competitive strategies development for improvement of transport tourism 
development need further research. 

Key words: tourist transport, transport service, transport tourism, tourist flow, transport logistics, productivity 
of vehicles, combined transport services, tourist trips duration. 
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