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       Мукачівський технологічний інститут  

 – вищий   навчальний   заклад  Закарпаття 

ІІІ-IV  рівня  акредитації,  заснований    на                

державній      формі       власності         і 

підпорядкований    МОН    України.    МТІ 

створений  на  базі  Мукачівського філіалу 

Технологічного     університету     Поділля    

(м. Хмельницький)      згідно     Постанови 

Кабінету   Міністрів  України   № 526   від 

29 травня 1997р.  та  наказу   Міністерства 

освіти  України  від 9 липня 1997р.  № 254 

“ Про    реформування     мережі      вищих 

навчальних      закладів     ІІІ  – ІV     рівня 

акредитації,підпорядкованих Міністерству освіти”. 

 Головне завдання інституту полягає в якісному задоволенні потреб населення 

в освітніх послугах найвищого рівня, забезпеченні підприємств, установ та організацій 

висококваліфікованими фахівцями, всебічному розвитку людини як особистості 

завдяки системному використанню в навчально-виховному процесі передових освітніх 

технологій. 

            Мукачівський технологічний інститут є єдиним  державним вузом Закарпаття, 

що забезпечує потребу регіону та суміжних областей в інженерно-технічних кадрах для 

легкої промисловості. На сьогодні в інституті розвиваються також спеціальності, які 

забезпечуватимуть висококваліфікованими фахівцями туристичну галузь краю. 

  В Мукачівському технологічному інституті впроваджено ступеневу систему 

підготовки спеціалістів за освітньо-кваліфікаційними рівнями – бакалавр, спеціаліст, 

магістр.  Підготовка майбутніх фахівців проводиться за чотирма напрямами і дев’ятьма 

спеціальностями : легка промисловість (швейні вироби; взуття, шкіргалантерейні та 

лимарні вироби), туризм (туризм, готельне господарство), економіка і підприємництво 

(фінанси, облік і аудит, маркетинг), менеджмент (менеджмент організацій, менеджмент 

зовнішньоекономічної діяльності). 

Підготовку фахівців забезпечують чотири факультети : технологічний, 

економіки і менеджменту, туризму, заочної форми навчання; функціонує 13 кафедр, 7 з 

яких є випускаючими; навчається більше трьох тисяч студентів. 
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За роки існування в МТІ створена потужна матеріально-технічна    база : 19 

спеціалізованих лабораторій з відповідним устаткуванням, 2 інформаційні центри, 9 

комп’ютерних класів в т.ч. клас комп’ютерного дизайну та комп’ютерний клас з 

лінгафонним кабінетом. Загальна кількість комп’ютерів на сьогодні становить більше 

200 одиниць. Всі комп’ютери з’єднані  в єдину мережу, яка зв’язує корпуси та 

підрозділи інституту, і підключені до міжнародної мережі Internet, що дозволяє 

користуватись всіма видами його послуг. Інститут має свою сторінку в мережі Internet. 

В МТІ створений висококваліфікований професорсько-викладацький колектив, 

працює  32 доктори наук та професори, 56 кандидатів наук та доцентів. За 9 років 

існування інституту  викладачами захищено 19 кандидатських і 2 докторські дисертації, 

в аспірантурі без відриву від виробництва навчаються 8 аспірантів, 26 викладачів є 

здобувачами. 

Викладачами МТІ за останні роки видано 22 монографії, підручники та 

навчальні посібники, розроблено більше 500 методичних розробок, опубліковано 130 

наукових праць у провідних наукових журналах України та за кордоном. 

На сьогодні Мукачівський технологічний інститут – вищий навчальний заклад, 

що динамічно розвивається і вдосконалюється, здобув високий рейтинг і авторитет в 

регіоні і на державному рівні. За останні роки в інституті  відкрито 4 спеціальності і 8 

спеціалізацій. Планується відкриття напрямів, спеціальностей відповідно до потреб 

регіону. 

Напередодні 10-річчя заснування  Мукачівського технологічного інституту 

започатковано випуск щорічного наукового видання вузу - «Науковий вісник МТІ», в 

якому будуть публікуватись результати наукової роботи професорсько-викладацького 

складу аспірантів, студентів. 

Я щиро вірю, що багато публікацій дадуть поштовх для виконання 

дисертаційних, докторських робіт або знайдуть своє завершення на стадії захисту для 

отримання вчених ступенів кандидата, доктора наук. 

Бажаю всім миру, здоров’я, творчої наснаги, цікавих ідей та успішного 

втілення їх у життя. 

 

 З повагою 
ректор  МТІ, доктор хімічних наук, 
професор,  заслужений діяч науки 
і техніки України                                                                                Ю.В.Мигалина 
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УДК 675.1.026 

 
ВИКОРИСТАННЯ КАТІОННИХ БАРВНИКІВ ДЛЯ КОЛОРУВАННЯ 

НАТУРАЛЬНОГО ХУТРА. 

Л І. ТЕБЛЯШКІНА к.т.н.,  Ю. В. МИГАЛИНА д.х.н. 
Мукачівський технологічний інститут 

 

В статті наведені результати дослідження впливу параметрів процесу фарбування на 
інтенсивність забарвлення натурального хутра катіоннними барвниками. Розроблений 
оптимальний технологічний режим фарбування натурального хутра катіонними барвниками. 

 
В останні роки помітно збільшився попит на хутро яскравого забарвлення. 

Найбільш розповсюджений спосіб фарбування натурального хутра - окислювальний. 

Однак, з безумовними перевагами цей спосіб має ряд недоліків; висока токсичність 

хімматеріалів, забрудненість стічних вод, багатостадійність та трудоємність операцій, 

обмежена гама кольорів. 

Ці недоліки частково можуть бути усунені при використанні для фарбування 

хутра готових форм барвників, наприклад катіонних, які забезпечують широку гаму 

яскравих та насичених кольорів. 

Постановка задачі 

Метою даного дослідження є розробка оптимального технологічного режиму 

фарбування натурального хутра катіонними барвниками. Для досягнення цієї мети у 

роботі вивчали вплив виду і концентрації електролітів, поверхнево-активних речовин 

(ПАР), рН середовища, тривалості фарбування та виду і концентрації інтенсифікатора. 

Об’єкти та методи дослідження 

Як предмети досліджень використовували хутро білого кроля, оброблене за 

єдиною методикою та катіонні барвники: оранжевий Ж, синій О, синій К. 

Об’єктом дослідження був процес фарбування натурального хутра катіонними 

барвниками. 

Фарбування проводили за схемою нейтралізація-фарбування. Нейтралізацію 

здійснювали у ванні наступного складу, (г/л): ПАР (барватекс - 5) - 0.5; NH4OH - 6; 

NaCl - 20 при температурі 25-ЗО°С протягом 40 хв, МВ=30. Фарбування 

проводили при МВ=30, температурі 40-45°С протягом 1  год. Початковий склад 

ванни - катіонний барвник 1 г/л та оцтова кислота (30%) - 4 г/л. Після фарбування 

зразки обробляли в теплому розчині ПАР (1 г/л), теплій та холодній воді. 
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За критерієм оцінювання забарвлення приймали коеффіціент поглинання 

забарвлених зразків (відношення K/S), який вичисляли за рівнянням Гуревича-

Кубелки-Мунка, виходячи із коефіціентів відбиття. Останні визначили за допомогою 

фотометра ФОУ-У4.2. 

Результати та їх обговорення 

Зразки хутра, пофарбовані у ванні початкового складу, мали малоінтенсивні 

ненасичені кольори. Виявлено, що при додаванні відомих в практиці фарбування 

електролітів (NaCl та Na2SO4) у фарбувальну ванну, інтенсивність забарвлення 

зразків суттєво підвищується (рис. 1). Така дія електролітів може бути пояснена тим, 

що у водних розчинах поверхня хутра внаслідок іонізації функціональних груп 

набуває певного заряду, що сприяє утворенню на поверхні розподілу фаз хутро-

барвник подвійного електричного шару (ПЕШ) [1], який сповільнює процес сорбції 

іонів барвника на зовнішньою поверхнею волоса. Підвищення концентрації іонів в 

розчині, в тому числі іонів електролітів, спричиняє стискування дифузійної частини 

ПЕШ, завдяки чому іони барвника можуть наближатись на такі близькі відстані до 

поверхні, коли починає проявлятись дія сил специфічної адсорбції іонів, в тому числі 

заряджених однойменно з поверхнею волоса. 

Для визначення оптимальної концентрації Na2SО4 у фарбувальній ванні 

концентрацію електроліту змінювали в межах від 5 до 50 г/л. На основі результатів 

досліджень було побудовано графічну залежність інтенсивності забарвлень від 

концентрації солі (рис. 2). Встановлено, що оптимальна концентрація Na2 SO4 - 10 

г/л. Зразки хутра при цьому набувають доволі інтенсивних кольорів. 

 

   

                                                                           

 

 

Рис. 1. Діаграма залежності інтенсивності 
забарвлення від від виду електроліту 

Рис. 2. Залежність інтенсивності забарвлення  
концентрації Na2SO4 (1 – оранжевий Ж, 2– 

синій   О,3 –  синій 2К). 
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Вивчаючи вплив різних ПАР на інтенсивність забарвлення хутра при 

фарбуванні катіонними барвниками встановили, що найбільш інтенсивні кольори  

отримано на зразках  забарвлених    з використанням неіоногенних ПАР (НПАР): 

синтанолу ДС-10, барватексу-5, моноетаноламіду жирних кислот (MEA) тa савенол 

НВП "А" (рис. 3). При використанні аніонактивних ПАР (АПАР) інтенсивність 

забарвлення знижується, ймовірно, тому, що катіонні барвники утворюють з АПАР 

комплекси різного складу [2], внаслідок чого знижується концентрація вільного 

барвника, здатного адсорбуватися хутром. Оскільки фарбування хутра проводили 

при невисокій температурі  (40-45°С), то основна частина барвника так і 

залишилась у вигляді комплексів і належним чином не зафіксувалась на хутрі. 

 

  
Рис.3.  Діаграма залежності інтенсивності забарвлення від виду ПАР. 

 
Досліджуючи вплив концентрації НПАР на інтенсивність забарвлення хутра, 

встановили, що в усіх випадках (синтанол ДС-10, барватекс-5, МЕА, савенол НВП 

"А") збільшення концентрації ПАР більше 2 г/л недоцільне. 

Відомо [1], що рН середовища значно впливає на процес фарбування хутра 

будь-яким класом барвників. Тому в роботі досліджено вплив рН середовища на 

інтенсивність забарвлення хутра. 

Аналіз результатів досліджень показав, що інтенсивність забарвлення зразків в 

сильнокислому середовищі (рН<3,5) невисока; в межах рН=3,5-5,5 спостерігається 

значне підвищення інтенсивності і при рН>5,5 інтенсивність зростає незначно (рис. 4), 

тому фарбування доцільно проводити при рН>5,5. Оскільки катіонні барвники не 

стійкі до лужного середовища, то фарбування рекомендується проводити в 

слабокислому середовищі (рН=5-6). При таких значеннях  рН (вище ізоелектричної 
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точки) [4], збільшується кількість іонізованих карбоксильних груп, що сприяє 

реалізації іонного зв’язку  білок-катіонний барвник. 

 
Рис. 4 Вплив pH середовища на інтенсивність забарвлення хутра  катіонними барвниками 

(1-оранжевий Ж, 2-синій О, 3-синій 2Л) 
 

З метою визначення оптимальної концентрації барвників проводили ряд 

досліджень, використовуючи концентрації від 1 до 5% (від маси зразка) (рис.5). 

Візуальна оцінка та табличні дані свідчать про те, що із збільшенням концентрації до 

3% інтенсивність забарвлення зразка збільшується. Подальше збільшення концентрації 

недоцільне. Отже, оптимальна концентрація барвника – 3% від маси хутра. 

 
Рис.5 Вплив концентрації барвників на інтенсивність забарвлення хутра. 

 
Для встановлення оптимальної тривалості процесу  фарбування проводили 

протягом 0,5; 1; 1,5; 2; 2,5 год. Оптимальна тривалість становить 1,5 год із подальшим 
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збільшенням тривалості фарбування інтенсивність забарвлення зразків зростає 

незначно. 

Відомо [3], що значний вплив на інтенсивність забарвлення хутра має наявність 

у ванні інтенсифікатора. В якості інтенсифікаторів використовували наступні 

речовини: етанол, ізопропанол, бутанол, ізоаміловий спирт, етиленгліколь, гліцерин, 

циклогексанол, бензиловий спирт, перхлоретилен, пропіленгліколь карбонат, резорцин, 

сечовина, диметилформамід, моноетаноламід, триетаноламін. 

Фарбування зразків проводили у ванні, яка містить: катіонний барвник - 3% від 

маси зразка; Na2SO4 - 10 г/л, ПАР (синтанол ДС-10) - 2 г/л та інтенсифікатор у різних 

концентраціях. Дослідження показали, що введення у фарбувальну ванну бутанолу-1 

(25 г/л) або бензилового спирту (10 г/л) дозволяє одержати на хутрі білого кроля 

найбільш інтенсивні, насичені та рівномірні забарвлення відповідних кольорів (рис.6). 

 
Рис.6 Вплив інтенсифікатора на інтенсивність забарвлення хутра 

 

Висновки 

На підставі проведених досліджень розроблено оптимальний режим фарбування 

натурального хутра катіонними барвниками, якому передує стадія нейтралізації.  

Фарбувальна ванна містить: 

катіонний барвник - 3% від маси зразка; 

Na2SO4  -10г/л; 

ПАР (синтанол ДС-10, барватекс-5, савенол НВП "А", МЕА)      - 2 г/л; 

інтенсифікатор: бутанол - 25 г/л або 

бензиловий спирт - 10 г/л. 
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Процес фарбування проводиться протягом 1,5 год при температурі 40-45 °С, 

pH=5-6. 

Далі зразки промивають теплим розчином ПАР (1 г/л), теплою та холодною 

водою. 

Отримане забарвлення характеризується хорошими колористичними 

показниками, рівномірністю та стійкістю до фізико-хімічних дій. 

 
ЛІТЕРАТУРА 

1. Химия и технология кожи и меха /Под ред. И.П Страхова.-М: Легкая индустрия, 
1979 

2. Платонова Н.В.  и др.   Спектроскопическое  исследование  механизма  
взаимодействия поверхностно-активных    веществ    с    катионными    красителями    //    
Технология    текстильной промышленности.-1979.-N3. 

3. Белякова В.И,, Зуева В.Г., Курлатова Л.Н. Технология меха и шубной овчины-
М.: Легкая и пищевая промышленность, 1984. 

4. Е.Є. Касьян  Основи технології шкіри та хутра – Київ;-2001.-251с.   
 

 

УДК 687.053 

 
КОМП`ЮТЕРНО-ПРОГРАМНА  АВТОМАТИЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ 

ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ВИРОБНИЦТВА НА ЕТАПІ НОРМУВАННЯ 

МАТЕРІАЛІВ 
В.В. ГЕРАСИМОВ к.ф.-м.н., С.Н. ПОЛУДА, Р.А. МОРОЗ  

Мукачівський технологічний інститут 
 

Авторами статті запропонована автоматизація процесу технологічної підготовки 
виробництва з використанням комп’ютерних програм. На мові програмування Delphi 6 розроблено 
програмний додаток на основі  алгоритму процесу нормування матеріалів в швейному виробництві. 
Застосування даної розробки дає можливість оптимізувати процес технологічної підготовки 
виробництва та зменшити трудомісткість ручних обрахунків. 

 
  Автоматизація процесу технологічної підготовки виробництва значно 

зменшує тривалість трудомістких робіт з підготовки та обробки інформації, 

прийняття рішень, виконання розрахункових робіт, розробки та отримання проектної 

документації, тощо[1-2] 

Одним з найбільш трудомістких етапів технологічної підготовки виробництва 

до впровадження є нормування матеріалів, що виконуються  під час  розробки 

документації на  нові моделі. Висока матеріалоємність швейних виробів вимагає 

ретельності та точності обрахунків. Окрім цього, для задоволення попиту населення 
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одягом різних розмірів інженери повинні враховувати  розмір-зріст.  Сучасна 

типологія населення містить величезну кількість типів фігур. Згідно даних ЦНДІШП 

за останні 25 років населення кількість типів чоловічих і жіночих фігур зросла з 301 

до 666. Це створює  додаткові складності при проектування одягу потрібних 

розмірів. Для задоволення попиту населення одягом потрібних розмірів і зростів 

швейні підприємства виготовляють одяг серіями згідно шкали типорозміро-зростів, 

або за шкали замовлень торгівельних організацій, які складені з врахуванням 

необхідності в виробах тих чи інших розмірів[3-4]. 

Постановка завдання 

Необхідною умовою при використанні матеріалів на швейних підприємствах є 

зменшення відсотка міжлекальних втрат і створення умов для беззалишкового розкрою 

тканин.  Метою даної роботи є автоматизація  даних розрахунків шляхом розробки 

програмного забезпечення. 

Результати та їх обговорення 

Для вирішення даної задачі була застосована  методика  економного 

використання матеріалів, в якій  розкрій виконують за багатокомплектними 

розкладками[5]. Суть даної методики полягає у складанні компоновок за принципом 

суміжності, що є найбільш розповсюдженим, дає мінімальну кількість сполучень і 

застосовується на підприємствах для гнучких потоків при виконанні невеликих 

замовлень. При виконанні даної задачі в ручному аналітичному режимі трудомісткість 

виконання та багатоваріантність отриманого результату не дає впевненості в 

оптимальності прийнятого рішення. Тому  дана процедура підлягає  алгоритмізації. 

В наступному, на основі алгоритму, створюється програма автоматизації даної 

процедури сполучення розміро-зростів.  

В алгоритм роботи по автоматизації процесу складання компоновок розміро-

зростів в розкладку  закладено наступні умови: 

1) Введено основні розмірні ознаки – зріст і обхват грудей типових фігур в 

порядку зростання (для збільшення діапазону охоплення типів фігур зріст введено не за 

довжиною тіла, а за номером від першого до п`ятого) ; 

2) Введення вихідних даних – питомої ваги кожного розміро-зросту в серії 

 виробів, %; 
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3) Програма вирішує наступну задачу: компонування двох розміро-зростів для 

двохкомплектної розкладки з сумуванням питомої ваги кожного розміро-зросту і 

отриманням питомої ваги сполучень. 

4) Умови компонування: 

4.1 Поєднувати лише:  

- суміжні розміри та однакові зрости; 

- суміжні зрости та однакові розміри; 

- суміжні розміри та суміжні зрости. 

4.2 Процес складання компоновок починати з розміро-зростів з максимальною 

питомою вагою. 

4.3 В випадку, якщо питома вага ат=аn, - ∑ ат аn=ат+аn. В випадку, якщо  

ат ≠ аn (наприклад, аn > аm ), - ∑ ат аn=2аm.  Величина аn-аm є залишком і 

застосовується для подальшої компоновки з врахуванням зазначених вище умов [6]. 

 
Рис.1  Головне вікно  програми з даними вводу та таблиці отриманих розрахунків 

 
Реалізацію даного алгоритму було здійснено на сучасній мові програмування 

«Delphi», що обумовлено потребою роботи користувача у Windows-орієнтованому 

середовищі.  

Основне робоче вікно представлено на рисунку.  
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Програмний алгоритм роботи програми полягає у створенні масиву із занесених 

даних, його наступною вибіркою за максимальним числом, зміною чисел у масиві, та 

занесення результату до окремого створеного масиву чисел. Інтерфейс програми 

розроблявся за існуючою VCL [7] бібліотекою компонентів середовища програмування 

DELPHI 6 .  

Дані у вигляді чисел заносять у спеціально розроблений блок (див. малюнок). 

Натиснення клавіші «Розрахувати» викликає процедуру  “On Click Button”  в якій 

відбувається обробка масиву даних за вказаним алгоритмом. Обчислені результати  у 

вигляді таблиці виводяться до спеціальної таблиці  (об‘єкт StringTable). При потребі   

зберегти дані рахунків (кнопка «Зберегти») відкривається вікно, в якому заноситься 

інформація про ім’я файлу та місце його розташування на носії. Інформація  

записується у виді текстового формату і може буди в майбутньому  переглянута в будь-

якому текстовому редакторі. 

Користувач програми задає вхідні дані (питому вагу типорозміро-зростів в серії) 

і після занесення всіх даних отримує результати в вигляді сполучень розміро-зростів та 

їх питомої ваги в серії (див. мал.).  

Висновки 

Результатом виконання даної роботи є створення програми, яка суттєво зменшує 

час ручних розрахунків шляхом автоматизації процесу серійного розрахунку 

матеріалів. Результат роботи  разом  з вхідними даними можна зберігати на носії, з 

метою подальшого аналізу та впровадження на виробництві. 
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АНАЛІЗ ЗМІНИ ДЕФОРМАЦІЙНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ВЗУТТЄВИХ 

МАТЕРІАЛІВПРИ ЗВОЛОЖЕННІ ЇХ З ЗАСТОСУВАННЯМ ЕМУЛЬСІЙ 

РОЗЧИННИКІВ 

Г.П. ЯКИМОВА 1. к.т.н., Т.М. САДОВНІКОВА 2  
1 Хмельницький національний університет 

                                                                                                                     2 Мукачівський технологічний інститут 
 

У статті розглядається зміни в структурі матеріалів та заготовок взуття під дією 
гігротермічних впливів при зволоженні їх з використанням емульсій розчинників 

 
Умови ринку зобов’язують підприємства випускати взуття, яке відповідає всім 

вимогам споживачів. Для цього необхідно в першу чергу враховувати властивості 

матеріалів, з яких воно виготовляється, зокрема натуральних шкір для деталей верху. 

Останнім часом значно змінилися технології виготовлення шкір, з’явилося 

багато матеріалів високої якості. Як відомо [1], одним із важливих способів, які 

покращують якість та розкрійні властивості шкір є наповнення дерми різними 

полімерами. Ефект наповнення підсилюється шляхом радіаційної полімеризації 

структурних наповнювачів. При цьому підвищується зносостійкість матеріалу. 

Для покращення експлуатаційних властивостей впроваджують нові технології 

дублення шкір солями цирконію; проводять гідрофобізацію шкір хромового методу 

дублення, яка полягає в наповненні  шкір розчинами або водними емульсіями 

полімерів. В результаті цього досягається блокування  вільних аміногруп колагену, що 

приводить до зменшення ступеня набухання колагенових волокон і, відповідно, до 

зменшення ( майже в 10 разів) намочуваності шкіри. Після обробки гідрофобізаторами 

шкіра набуває водонепроникності, але зберігає здатність пропускати пар та інші  

гігієнічні властивості. 

При розробці нових технологій виготовлення шкір значна увага приділяється 

покращенню експлуатаційних властивостей матеріалів і менше уваги приділяється 

властивостям, які впливають на технологію виготовлення взуття.  Якість взуття 

знаходиться у прямій залежності від якості матеріалів, яку необхідно оцінювати у двох 

напрямках: перший – це встановлення відповідності шкіри вимогам технологічного 

процесу виготовлення взуття; другий – це зносостійкість шкіри до впливів, які 

виникають при експлуатації взуття. 

Неоднорідність і недостатнє вивчення властивостей нових взуттєвих матеріалів 

– основна причина відсутності обгрунтування оптимальних параметрів виконання 
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технологічних операцій, що дозволяло б корегувати технологічний процес 

виготовлення взуття в залежності від вихідних властивостей матеріалів, що в свою 

чергу сприяло б підвищенню якості взуття. 

Технологічні властивості взуттєвих матеріалів для верху взуття визначаються їх 

деформаційними властивостями і в першу чергу: подовження матеріалу при розриві - 

εр; залишкове подовження - εзал.; межа міцності при розриві - σ. Якість виконання 

технологічних операцій при виготовленні взуття в значній мірі залежить від 

деформаційних властивостей матеріалів, найбільший вплив яких на якість взуття 

виявляється при формуванні. 

Невідповідність властивостей шкіри вимогам операцій формування заготовки на 

колодці приводить до появи тріщин лицьової поверхні, розриву матеріалу заготовки та 

іншим дефектам. Крім цього, при формуванні можуть виникнути перекоси, 

викривлення форми, які пов’язані з нерівномірністю розподілу подовження по площі 

шкіри. 

Постановка задачі 

Метою даної роботи є дослідження змін основних деформаційних властивостей 

юхти в залежності від її вологості при зволоження матеріалу емульсіями розчинників 

Актуальність таких досліджень пов’язана також з тим, що впровадження нових 

технологій виготовлення матеріалів привели до зміни ступеня гідрофільності 

структурних елементів шкіри. Між тим зволоження заготовок верху взуття відомими 

способами не враховує цих змін, що приводить до того, що при одних і тих же режимах 

зволоження кількість вологи, яка поглинається матеріалом заготовки різна, що в одних 

випадках приводить до появи пухлиноватості верху після зняття з колодки ( в 

результаті підвищення гідрофільності шкіри), в інших випадках можливий розрив 

матеріалу заготовки при виконанні обтяжно-затяжних операцій ( в результаті 

підвищення водостійкості шкір хромового методу дублення при наповненні їх 

полімерами). 

Тому дослідження зміни деформаційних властивостей матеріалів при 

впровадженні нових способів зволоження є дуже важливим. При проведенні даних 

досліджень виконано аналіз зміни деформаційних властивостей юхти при зволоженні її 

емульсіями розчинників.З розвитком способів виготовлення взуття, особливо способів 

формування, вимоги до шкіри для верху взуття змінилися, в результаті чого назріла 

необхідність у дослідженні поведінки нових матеріалів при виконанні технологічних 
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операцій по виготовленню взуття. На зміну властивостей матеріалів при формуванні 

значно впливає волога і тепло (гігротермічні впливи). 

Об’єкти та мета дослідження 

Для визначення оптимальних параметрів виконання технологічних операцій 

формування заготовки на колодці необхідно проводити вивчення деформаційних 

властивостей у їх взаємозв’язку, взаємної обумовленості показників механічних 

властивостей шкіри між собою. 

Результати та їх обговорення 

Зміна основних деформаційних властивостей юхти в залежності від її вологості 

при зволоження матеріалу емульсіями розчинників показана на рис. 1. 
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Рис.1 – Зміна деформаційних властивостей юхти в залежності від її вологості: 
1-подовження при розриві - εр; 2-залишкове подовження - εзал; межа міцності при розриві -σ 
   

Як видно із наведених залежностей, із збільшенням вологості матеріалу 

збільшується до певної межі подовження матеріалу при розриві і залишкове 

подовження, а також межа міцності при розриві. Збільшення значення показників 

пояснюється орієнтацією елементів структури шкіри, яка покращується при введенні в 

матеріал вологи. При цьому волога виконує роль пластифікатора, полегшує ковзання та 

переміщення сегментів молекул полімеру, розгортання клубкоподібних сплетень 

волокон при деформуванні матеріалів. Ефективність впливу вологи збільшується при 

наявності емульсій розчинників, так як має місце краще змочування поверхні волокон 

колагену.  

εp, εзал (%), σ (МПа) 

3 
2 

1 
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Значення показників мають явно виражений максимум, який відповідає 

вологості матеріалу 30-40%. Зі збільшенням вологості показники міцності при розриві 

зменшуються.  Це зумовлене тим, що надлишкове зволоження матеріалу приводить до 

розсування елементів структури полімеру молекулами води. 

Межа міцності при розриві не є прямим показником якості матеріалів, вона 

залежить від структури шкіри, її пористості, наявності полімерних наповнювачів, 

здатності до орієнтації елементів структури матеріалу. Високе значення межі міцності 

шкіри не завжди бажане, так як супроводжується низьким подовженням шкіри, що 

приводить до розривів і тріщин при формуванні. 

Як було встановлено [2], основною визначаючою властивістю матеріалів при 

формуванні є величина подовження при розриві. Але необхідно враховувати і інші 

деформаційні властивості: величину подовжень, які виникають при навантаженнях в 

результаті деформування матеріалу, рівномірність подовжень та інші. Тобто при 

визначенні оптимальних параметрів виконання технологічних операцій, пов’язаних із 

зволоженням матеріалів, необхідно враховувати взаємозв’язок між деформаційними 

властивостями матеріалів, так як введення вологи з метою покращення одних 

властивостей може привести до погіршення інших властивостей. 

Висновки 

Виконані дослідження показують, що для матеріалів, поверхня волокон яких має 

низьку змочуваність (до цих матеріалів можна віднести шкіри з підвищеним вмістом 

жиру, наприклад юхту, а також матеріали, до структури яких введені полімери) 

найкращі формовочні властивості при зволоженні їх з застосуванням емульсій 

розчинників мають місце при вологості матеріалу 30-40%. Таким чином, між 

деформаційними властивостями матеріалів і технологічними процесами виготовлення 

взуття існує взаємозв’язок: вихідними властивостями матеріалів визначаються межі їх 

технологічної придатності при визначенні оптимальних параметрів виконання 

технологічних операцій. 
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Стаття присвячена збору даних з метою оновлення нормативної бази, по розробці спеціального 
взуття робітників солекопалень, яка є актуальною задачею та одним з кроків реалізації Програми 
інтеграції України до Європейського союзу у відповідності з постановлянням Кабінету Міністрів 
України “Про утвердження Програми розвитку промисловості засобів індивідуального захисту 
робітників на 2001-2004 р.” 

 
Загальновідомо, що кам’яна (кухонна) сіль є необхідним продуктом харчування 

людини. ЇЇ добовий рівень споживання є чітко регламентований і складає 5-10 гр. 

Споживання кухонної солі людиною вирівнює дефіцит цієї речовин в організмі і тим 

самим сприяє правильному обміну речовин та нормальному функціонуванню 

організму. Оскільки хлорид натрію виводиться з організму коли людина потіє, то 

потреба кухонної солі у працюючих в жаркому кліматі збільшується. Вона може сягати 

20-25 г/добу [1]. 

Доля видобутку кухонної солі в Україні як продукту харчування незначна і 

складає 2,5-5% від загального видобутку солі. Проте, цей видобуток постійно 

збільшується, оскільки сьогодні зростає потреба кам’яної солі в якості сировини для 

хімічної, металургійної, паливно-енергетичної промисловості, для обслуговування 

дорожньо-експлуатаційного господарства, тощо [2]. 

Об’єкти та методи дослідження 

На сьогоднішній день в Україні нараховується сім підприємств, зайнятих 

видобутком кухонної солі, загальна кількість працюючих на яких складає приблизно 5 

тис. чол.. Це виробництво відносять до шкідливих і слід зазначити, що такі 

підприємства, як Солотвинський солерудник, Державне підприємство  “Артемсіль”, 

Дрогобичський солевиварочний завод, що є об’єктами державної власності,  не 

підлягають приватизації,  а тому нестаток коштів не дозволяє здійснювати пошукові 

роботи по дослідженню умов праці з метою розробки  спеціального взуття працюючих. 

Вказані економічні і соціальні аспекти роблять дослідження впливу кам’яної солі на 

організм людей, зайнятих у її видобутку актуальними і необхідними. 
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З огляду на перспективу інтеграції України до Європейського Союзу нормативні 

бази в галузі розробки, виробництва та використання засобів захисту від проявів 

шкідливих виробництв потребують перегляду і створення  нових  нормативних даних 

відповідно до Європейських норм. Це, зокрема, передбачено Постановою Кабінету 

Міністрів України “Про затвердження Програми розвитку виробництва засобів 

індивідуального захисту працівників на 2001-2004 роки [3]. Однак, як відображено в 

цьому документі, при значних можливостях вітчизняної промисловості, асортимент 

засобів захисту рук, ніг, голови, обличчя, органів дихання, тощо є недостатнім, не 

відповідає вимогам часу і, особливо, - це стосується засобів захисту шахтарів, 

металургів, працівників агропромислового комплексу. 

Постановка задачі 

Метою даної роботи є збір вихідних даних, вибір і обґрунтування показників 

якості спеціального взуття для працівників солекопалень у відповідності до діючої 

нормативної бази, що стане основою розробки науково-обґрунтованої методики вибору 

матеріалів при створенні конструкції і технології виготовлення цих виробів. 

Результати та їх обговорення 

Як показує аналіз інформації в галузі розробки спеціального взуття радянської 

епохи [4] ця категорія виробництва не була представлена в діючих стандартах, про що 

свідчить інструкція з охорони праці [5], яка передбачає в якості спецвзуття такі види як 

юхтові черевики (ГОСТ 208507-90) або півчоботи (ГОСТ 5394-89). 

 Черевики юхтові є взуттям загального, спеціального призначення,  основною 

особливістю  яких є ударний захист, що зазвичай характерне для будь-якого типу 

підземних робіт (удари в носковій частині при середньому навантаженні в статичних 

умовах 10 кН і в динамічних умовах -- 50-100 Дж). Черевики мають заготовку типу 

«конверт». Верх виготовлений із юхтової шкіри підвищеної товщини. У передній 

частині берців є вісім пар блочків для шнурівки. Берці пристрочені до союзки 

двухнитковию строчкою і  додатково закріплені металевими хольнітенами.  Під союзку 

використовують підкладку  на основі бавовни, а під берці -- з підкладкової шкіри, з неї 

ж виготовляється вкладна устілка. 

 Підошви (гумові, формовані, профільовані) кріпляться до верху одним рядом 

цвяхів по всьому периметру підошви. Каблуки прикріплюються цвяхами ззовні. До 

комплекту деталей низу входять вкладні картонні устілки, обклеєні тканиною. 
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Чоловічі півчоботи також є взуттям загального спеціального призначення. Вони 

застосовуються  для захисту пальців ніг від механічних ударів. Півчоботи мають цільні 

переди, берці і задинки, захисні металічні носки.  Метод кріплення підошви  - 

цвяховий.   

Деталі верху виготовляються з юхтової шкіри, хоча допускається для 

виготовлення берців застосовувати трьохшарову кірзу, в якості підкладки 

використовується бавовняна тканина. Устілки, підложки, задники, підноски  - із 

жорсткої шкіри; захисні носки – із сталі-45 товщиною 1,5 мм. Носки забезпечують 

захист пальців ніг від травмування падаючим вантажем до 20 кг з висоти 1 м або 

статистичним навантаженням до 2500 кгс.  

Підошви (гумові, формовані, профільовані) кріпляться до верху одним рядом 

цвяхів по всьому периметру підошви. Каблуки прикріплюються цвяхами ззовні. 

Слід зазначити, що конструкції обох видів не забезпечують захист від 

проникнення солі всередину взуття. Наявність потовщень в конструкції виробу, 

недостатнє зчеплення з ґрунтом, наявність залишків солі у внутрівзуттєвому просторі 

є причиною пошкоджень і подразнень м’яких тканин стопи в процесі експлуатації, що  

в свою чергу призводить до професійних захворювань, а саме: дерматитів, екзем, 

грибкових захворювань, тощо.  

Аналізуючи конструкції вказаних видів взуття виявили, що вони не 

забезпечують потрібного захисту стопи в процесі експлуатації  в у мовах шкідливого 

середовища. Взуття не щільно прилягає до ноги, в конструкції верху відсутній нахлест, 

наявні чисельні складки, пустоти, нещільності, а також цвяхові проколи. Ці 

конструктивні особливості створюють сприятливі умови для механічного проникнення 

кам’яної солі в середину взуття. Отже, доцільно розглянути концентрацію солі у взутті 

і її впливу на організм людини. 

При розробці нових видів спеціального взуття у відповідності до ГОСТ 12.4.127-

83 регламентовані як обов’язкові показники захисту стопи від пилу, токсичних 

речовин, води і розчинів нетоксичних речовин. Тому дані обставини дозволяють 

стверджувати, що якісні та кількісні характеристики хлориду натрію (як шкідливого 

фактору) необхідно врахувати в параметрах пакетів матеріалів верху взуття, або 

конструкціях верху і низу. Зокрема, згідно з ГОСТ 12.4.127-83 слід передбачити 

ступінь проникнення агресивного середовища через матеріали верху, або нещільне 

прилягання деталей верху (загальне проникнення солей). Немале значення має і клас 
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шкідливості проникаючих речовин. З вказаних позицій звернемо увагу також на 

граничнодопустиму концентрацію (ГДК) хлориду натрію NaCl, як основного 

компоненту кухонної солі. 

Відомо, що хлорид натрію, його розчини відносяться  до помірковано 

небезпечного продукту (3 класу шкідливості), а тому він не є токсичною речовиною. 

(табл..1), [8,9]. 
Таблиця 1 

Гранично допустимі концентрації компонентів кухонної солі 

Речовина Клас 
шкідливості 

ГДК 
максимальна разова 

мг/дм3 

ГДК 
середньодобова 

мг/дм3 
Натрію хлорид 3 0,15 0,15 
Натрію хлорид 3 0,5 0,15 

 
Інші компоненти кам’яної солі Солотвинських солекопалень є менш 

шкідливими, крім того, їхній вміст в солі є незначним (табл.. 2), [12]. 
Таблиця 2 

Склад солі Солотвинської солекопальні 

Склад солі Маса, % Клас шкідливості ГДК 
мг/м3 

Хлористий натрій 99,3-99,8 3 0,15-0,5 

Хлористий магній 0-0,1 4 не регламентується 

Сірчано-кислий магній 0-0,2 4 не регламентується 

Сірчано-кислий кальцій 0,1-0,2 4 не регламентується 

Хлористий кальцій 0-0,1 4 5 

Актуальним також згідно ГОСТ  12.4.127-83 є вплив солі на міцність конструкції 

взуття. Тому слід розглядати кухонну сіль та її розчин як агресивне середовище [8]  , 

здатне проникати в середину взуття і подразнювати шкіру людини. 

Зокрема, хлорид натрію у вигляді пилинок в повітрі з концентрацією 95-150 

мг/м3 подразнює слизові оболонки носових пазух, дихальних шляхів, викликаючи 

захворювання пневмосклероз, що супроводжується головною біллю та болями в грудях 

[11].  

Систематичне попадання солі на шкіру найбільш часто призводить до слідуючих 

професійних ушкоджень [9]: 

а) атрофовані фляки. Різні по характеру і звичайно досить великі, вони є 

результатом некротичних виразок і важкого процесу загоєння, обумовленого 

середовищем, що хімічно і фізіологічно сприяє первинним виразкам; 
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б) підошовна кератодермія. Це придбаний хронічний гіперкератоз. Носить 

травматичний характер, виявляється в дифузійному омозоленню. У відзначених 

випадках гіперкератоз викликав численні тріщини на ділянках, що найбільше 

піддаються згину; 

в) тріщини. Являють собою подовжні рани шкіряного покриву, що виникли 

випадково без утрати речовини. Їх появі сприяє також зміна еластичності шкіри. 

Тріщини часто спостерігаються на підошвах ніг і на долонях рук; 

г) некротичні виразки. Руйнівні виразки, що гояться дуже повільно з утратою 

тканини. Прості подряпини збільшуються хімічною і фізіологічною дією солі, а також 

вторинною інфекцією,   у результаті чого вони перетворюються в некротичні виразки, 

після загоювання залишаються фляки; 

д) підошовні бородавчасті утворення. Невеликі кератозні ушкодження, що 

нагадують бородавки, надзвичайно болючі при дотику і під час ходьби.  Кумулятивна 

резорбтивна дія хлориду натрію є менш дослідженою; 

е) оніхомікоз. Грибкове захворювання нігтів, можливо, викликане до деякої міри 

високою вологістю. 

Висновки 

Очевидним є механізм проникнення солі  з навколишнього середовища в 

середину взуття – це  механічний  шлях та явище осмосу. Хлорид натрію будучи 

хорошим розчинником буде проникати з зовні в середину взуття, тобто в сторону 

меншої концентрації , адже при нормальних умовах на солі міститься 1,5% води [1], 

тобто фактично насичений розчин, а в середині взуття є розчинник - вода, з дуже 

незначним вмістом солі, що виділяється з потом людини [9].  Це фактично передбачено 

ГОСТ  12.4.127-83 – захист стопи від води і нетоксичних речовин.   

Ці обставини дозволяють зробити припущення, що вода не просто являється 

середовищем яке забезпечує один з шляхів проникнення кухонної солі в середину 

взуття, вона одночасно сприяє проявленню агресивних властивостей кухонної солі, 

адже  завдяки прямому контакту зі шкірою стопи, можуть порушуватись функції 

шкіри стопи, і м’яких її частин, а також кісток.  

Тому можна стверджувати, що при розробці ергономічного спеціального взуття 

для працівників солекопалень слід враховувати, крім вимог надійності та довговічності, 

гігієнічні вимоги, санітарно-гігієнічні вимоги по NaCl, як шкідливого фактору.  та роль 

вологи при цьому, так як  в умовах інтенсивних фізичних навантажень, а  також 
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підвищеного тиску глибинних робіт, кухонну сіль можна розглядати, як агресивне 

середовище.  

Слід відзначити, що проблема комфортності (ергономічності) є актуальною 

сьогодні і для спеціального взуття, про що свідчать публікації . В основі в яких в якості 

основного показника степеня комфортності взуття взятий рівень гігієнічних умов в 

середині взуття, що є похідними від системи “стопа-взуття-умови праці”. В яких 

фактор комфортності виявляється на основі органолептичного психологічного 

сприйняття шахтаря [13]. 

Науковцями вивчаються та досліджуються суб’єктивна оцінка вибірки носіїв 

взуття і робляться спроби по вивченню умов праці. 

Доцільно при розробці науково-обґрунтованої методики створення комфортного 

взуття для працівників солекопалень розробити анкету та дослідити суб’єктивну оцінку 

вибірки носіями взуття, тобто працівників солекопалень. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ СУМІЩЕННЯ ДЕТАЛЕЙ НИЗУ 

НА ПОКАЗНИКИ ВИКОРИСТАННЯ МАТЕРІАЛУ 
 

В.П.ЛИБА д.т.н.        
Хмельницький національний університет  

 
Приведені результати дослідження показників використання листових взуттєвих матеріалів в 

залежності від варіантів суміщення шаблонів деталей. На прикладі деталей низу обґрунтовані 
раціональні варіанти суміщення. Наведені рекомендації виробникам взуття. 

 
Раціональне використання сировини і матеріалів в народному господарстві 

завжди мало велике економічне, соціальне та екологічне значення.  

Об’єкти та методи дослідження. Листові матеріали, що застосовуються у 

виробництві взуття, не можуть бути використані повністю на вироби. В процесі 

розкрою матеріалів на окремі деталей утворюються відходи, які у загальному випадку 

діляться на міжшаблонні 1, краєві 2, міжшаблонний місток 3 та міжшаблонні додаткові 

сортові 4 [1]  (рис. 1).  

 
Рис. 1- Відходи, що утворюються в процесі розкроювання листового матеріалу 

 
Міжшаблонні відходи утворюються між суміжними деталями в процесі їх 

розкладки на матеріалі. Питома вага  цих відходів коливається від 25 до 70% в 

загальній масі відходів виробництва взуття [2].Краєві відходи утворюються по краях 

матеріалу при неспівпаданні його контуру та контуру шаблону. В залежності від 

співвідношення площ шаблону та матеріалу питома вага цих відходів коливається від 3 

до 13% в загальній масі відходів [2]. 

Міжшаблонні містки утворюються в місцях стикування двох суміжних контурів 

шаблонів внаслідок неможливості розміщення шаблонів щільно один до одного так, 
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щоб контури співпадали. Питома вага цього виду відходів сягає 4,5% в загальному 

об’ємі відходів при розкроюванні матеріалів [2]. 

Відходи, пов’язані з сортністю (пороками) матеріалу виникають з появою 

місцевих пошкоджень, недопустимих у деталях взуття, що порушує систему розкладки 

шаблонів. Питома вага цих відходів в залежності від сорту матеріалу коливається від 6 

до 17% в загальній масі відходів виробництва взуття [2]. 

Постановка задачі 

 Як видно з проведеного аналізу літературних джерел, найбільшу питому вагу 

складають міжшаблонні відходи. Тому встановлення чинників, які впливають на їх 

величину, представить значний інтерес. Дослідженню цього питанню присвячена дана 

стаття. 

Результати та їх обговорення 

Основними чинниками, які в найбільшій мірі впливають на величину 

міжшаблонних відходів, є конфігурація та система розміщення (суміщення) шаблонів 

деталей [2]. Проте, якщо конфігурація деталей верху взуття дуже різниться і на неї 

великий вплив мають модні тенденції, то конфігурація деталей низу переважно 

однотипна, оскільки залежить від розгортки сліду. Отже, треба визнати, що для деталей 

низу конфігурація є стабільним чинником, а його варіювання можливе в досить вузьких 

межах [2]. Тому доцільно дослідити вплив систем розміщення шаблонів при їх 

укладанні. 

Будь яка система суміщення шаблонів має задовольняти таким вимогам: 

а) повинна легко відновлюватися, оскільки у противному випадку її застосування буде 

обмежене; 

б) давати можливість лабораторної оцінки оптимальності варіанту суміщення без 

проведення цехових розкроїв; 

в) знижувати до мінімуму міжшаблонні відходи. 

Ці вимоги можуть бути виконані при розміщенні шаблонів за прямокутно-

поступальною системою. Строга паралельність в рядах та поступальне переміщення 

шаблонів в кожному ряду є основою даної системи. Ця система утворює ряди 

паралелограмів, в кожний з яких потрапляє одна або дві деталі в залежності від того, 

повернутий другий шаблон відносно першого чи ні. Крім шаблонів в паралелограми 

входять і міжшаблонні відходи, однакові для кожного паралелограма. Очевидно, що 
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відходи, які входять в паралелограм, являють собою ту частину міжшаблонних 

відходів, яка припадає на один шаблон при даному варіанті суміщення. 

Відношення площі а шаблону до площі паралелограма М прийнято називати 

укладуваністю шаблону в даному варіанті суміщення [1]: 

     100У М
а

к = .                                (1) 

Оптимальним називають той варіант суміщення шаблонів, при якому значення 

Ук сягає максимальної величини. 

Розміщення шаблонів без повороту в рядах не завжди дає кращий результат. 

Часто щільне розміщення шаблонів отримується при суміщенні їх під кутом α в 

другому ряду. Звичайно шаблон повертають на 180, 90, 120 та 60 градусів. Отже, кут 

повороту можна розглядати як один з чинників, що впливають на використання 

матеріалу. Частіше для деталі низу використовують суміщення без повороту або з 

поворотом на 180 градусів. 

Повертаючи деталі, можна суміщати їх різними способами. Наприклад, для 

шаблонів деталей низу прийняті такі суміщення: "в пучках", "в п’ятці", "встик", 

"ялинка", "в одну сторону", які відображають розташування однієї деталі по 

відношенню до другої в наступному ряду. 

Мабуть, щільність розміщення шаблонів для різних варіантів буде різною. Тому 

віднесемо розташування шаблонів в сусідніх рядах (суміщення) до одного з чинників, 

що визначає величину міжшаблонних відходів. 

Таким чином, об’єктами досліджень при визначенні укладуваності деталей низу 

взуття будемо вважати кут повороту та розташування шаблонів один по відношенню до 

другого в сусідніх рядах. 

Найбільш повно задовольнити вимоги до системи суміщення шаблонів можливо 

при використанні ПЕОМ для здійснення всіх можливих варіантів плоско-паралельного 

розміщення їх на безкінечній площині [2]. Тому в даному дослідженні використана 

авторська програма "UKLAD", що дозволяє укладати контури шаблонів деталей низу 

взуття на екрані дисплея в інтерактивному режимі. Після виводу контуру на екран в 

масштабі 1:1, 1:2 або 1:4 його можна переміщати по екрану клавішами "стрілки" (→, ↑, 

←, ↓) та фіксувати у вибраному місці клавішею "Q". При цьому в вихідному місці 

з’являється новий контур для наступного переміщення та суміщення з першим 

контуром. Після здійснення необхідної кількості фіксацій контуру (три для суміщення 
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без повороту та п’ять – для суміщення з поворотом на 180 градусів або довільний кут) 

автоматично проводиться паралелограм по однойменних точках шаблонів, а в верхній 

частині екрану з’являється напис:   

                

    

Використовуючи можливості програма "UKLAD", в даній роботі реалізовано 

п’ять варіантів суміщення різноманітних шаблонів деталей низу. Варто звернути увагу 

на високу ефективність цієї програми. Контур деталі вводиться один раз, а згодом може 

використовуватися багато разів при здійсненні, розрахунках та аналізі різних варіантів 

суміщень. 

В якості прикладу в роботі розглянуті варіанти суміщень контурів деталей низу 

туфель типу "лодочка". При цьому передбачено дві різні конструкції підошов – "з 

язичком під каблук" та "з крокулем". В табл. 1 наведені дані про укладуваність  

шаблонів деталей низу взуття різними варіантами суміщення. 
Таблиця 1 

Укладуваності шаблонів деталей низу 
 
Деталі низу 

Основна 

устілка 

Підошва з 

язичком під 

каблук 

Підошва 

з крокулем 

Вкладна 

устілка 

Варіанти 

суміщення 

шаблонів 

і кут повороту 
Укладуваність, % 

Середня 

укладува- 

ність, % 

 1. В одну сторону (α=0°) 

 2. "Ялинка" (α=120°) 

 3. В п’ятці (α=180°) 

 4. Носком встик (α=180°) 

 5. В пучках (α=180°) 

88,76 

87,12 

89,45 

93,48 

96,55 

87,92 

84,76 

85,24 

88,45 

92,30 

87,21 

83,12 

87,13 

89,10 

88,65 

86,95 

82,13 

90,10 

91,52 

95,37 

87,71 

84,28 

87,98 

90,64 

93,22 

 

Аналіз даних табл. 1 показує, що мінімальне середнє значення укладуваності дає 

варіант суміщення "ялинка" (під кутом 120 градусів). Не виключено, що такий кут 

нахилу не є оптимальним. Однак можна стверджувати, що такий варіант реалізується 

досить складно та вимагає високої кваліфікації та майстерності виконавця. Проте, слід 

відзначити, що при цьому варіантові характерні зазори між деталями в рядах, що 

виникають внаслідок зсуву їх за кутовими переміщеннями. Це наводить на думку, що 

 

Sдет = . . .           Sпар = . . .        Ук = . . . 
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такі зсуви – загальна риса більшості варіантів з кутом повороту деталі, що не дорівнює 

нулю та 180°. 

Приблизно однакову укладуваність забезпечують варіанти суміщення "в одну 

сторону" та "в п’ятці". В цьому випадку зазори відсутні від зсуву деталі в рядах. Можна 

стверджувати, що обидва ці варіанти не можуть забезпечити укладуваність деталей 

низу взуття більше 92%. 

Високий показник укладуваності забезпечує також варіант суміщення шаблонів 

"носком встик". Особливо цікаве розміщення "в одну сторону". Однак при переході від 

одного ряду до другого великі трикутні відходи відсутні внаслідок повороту на 180 

градусів, коли контур зворотної сторони краще заповнює виступи, що утворюються. 

Найбільша укладуваність деталей низу спостерігається при варіанті суміщення 

"в пучках". Фактично для всіх деталей, що досліджувалися, цей показник більше  90%, 

а для устілок сягає 96,55%. Цей варіант забезпечує найбільш щільне прилягання 

деталей, а відходи мають форму невеличких трикутників. Додаткові збільшення 

відходів тут просто не можуть виникнути, оскільки для цього варіанту характерним 

моментом є те, що зсув в рядах регламентується формою деталі по внутрішньому пучку 

та переймі. Збільшувати або зменшувати цей зсув при укладанні неможливо виходячи 

із самої форми деталі. 

Висновки 

 Проведені дослідження показали, що найкращий показник укладуваності 

забезпечують варіанти суміщення "в пучках" та "встик", проміжне положення займають 

варіанти  "в одну сторону" та "в п’ятці", а найменше значення дає варіант "ялинка". 

Перші два варіанти суміщення деталей низу можна рекомендувати вирубщикам 

вирубних цехів взуттєвих фабрик як найбільш ефективні. 
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УДК 685.34.02 

 
ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ МЕТОДУ 

АВТОМАТИЗОВАНОГО ПРОЕКТУВАННЯ ПРОЦЕСІВ ВИРОБНИЦТВА 

 
В.П. НЕСТЕРОВ д.т.н.,  О.П. КОЗАРЬ к.т.н.,  Д.А. ЧАЛИХ  

Мукачівський технологічний інститут 
 
В статті  обґрунтовано використання автоматизованого методу проектування 

технологічного процесу виробництва взуття. Оцінка ефективності програмованого методу 
проектування розглядалась через  наступні техніко-економічні показники  виробництва – якість 
проектованих  виробів, скорочення термінів підготовки, зменшення трудових витрат на проектування, 
підвищення технологічності виробу, покращення використання обладнання, удосконалення 
матеріалоємності виробу. 

 
Одним з основних напрямків розвитку взуттєвої промисловості є використання 

ЕОМ для керування виробництвом, тобто, як для керування роботою технологічного 

устаткування, так і для керування підприємством – планування, облік, контроль запасів 

матеріалів на складах і ін. 

Застосування ЕОМ у промисловості можна розділити на три стадії: 

1. Рішення окремих  завдань. Вхідна інформація надходить в ЕОМ, зважується 

завдання, і потім усі, як вхідні так і вихідні дані, виводяться з машини. В даний час у 

тих галузях промисловості, у яких широко застосовуються ЕОМ, такий шлях 

характерний тільки для рішення дослідницьких, рідко повторюваних завдань. 

Як показав огляд літератури [1,2] по застосуванню ЕОМ у взуттєвій промисловості, 

більшість досліджень поки відноситься саме до цієї стадії впровадження. 

2. Створення систем керування виробництвом. Для цього необхідно підготувати 

нормативно-довідкову базу, бібліотеку програм для груп завдань. Передача інформації 

від одного завдання до іншого здійснюється в машині без участі людини. У перспективі 

для цих цілей буде застосовуватися більш 80% ЕОМ усього світу.Усі розроблювальні 

системи керування, у тому числі і у взуттєвому виробництві, повинні орієнтуватися 

саме в цьому напрямку, передбачати системне рішення завдань. 

3. Створення автоматизованих систем, що працюють у реальному масштабі часу. 

Застосування автоматизованих систем ще обмежено через велику вартість розробки і 

складності наукових проблем, що  виникають при проектуванні. 

Автоматизована система дозволяє за допомогою ЕОМ скласти оптимальний за 

трудовими витратами і наявності устаткування перелік процесів виробництва нових 
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зразків взуття, вибрати тип устаткування, розрахувати його потребу, необхідне число 

робітників з урахуванням їх розряду, необхідну кількість допоміжних матеріалів (клей, 

голки, нитки й ін.), крім того, по розроблених алгоритмах і програмам ЕОМ підраховує 

потребу кількості матеріалів і число робітників, а також витрати у вартісному 

вираженні на 100 пару взуття і на зміну. 

Підготовка виробництва нових зразків взуття передбачає розробку 

технологічних процесів їхнього виготовлення. Ця робота повинна бути виконана в 

короткий термін і з мінімальними витратами, при цьому необхідно обирати 

оптимальний варіант виробництва, тому що на стадії проектування технологічного 

процесу заздалегідь задається: інтенсивність функціонування підприємства, тобто 

можливий рівень його техніко-економічних показників роботи. На стадії проектування 

закладаються й основи якості продукції, тому що властивості продукції багато в чому 

залежать від процесу виготовлення. 

Технологічна підготовка виробництва включає складний комплекс робіт: 

своєчасну розробку проекту прогресивного технологічного процесу виробництва 

взуття, розрахунок потреби матеріалів і собівартості продукції, вибір сучасного 

устаткування, розрахунку потреби кількості робітників для виробництва заданої 

кількості взуття і виконанню інших робіт, створення технологічної документації. 

Для забезпечення темпів розробки й освоєння виробів у взуттєвому  виробництві 

сучасна організація технологічної підготовки виробництва на всіх її етапах повинна 

базуватися на програмованих рішеннях, використанні обчислювальної техніки, 

уніфікації і типізації елементів конструкції і технологічних процесів. Скорочення 

термінів технологічних рішень і зменшення вартості підготовки виробництва може 

бути досягнуто не шляхом збільшення на підприємствах числа технологів, а шляхом 

створення інформаційно-обчислювальних систем для механізації й автоматизації 

процесів проектування. 

Одним з найбільш перспективних напрямків використання можливостей, 

закладених у програмованому методі проектування технологічних процесів, є 

організація банків технологічних даних. Цей перспективний напрямок зв’язаний, по-

перше, з можливістю одержання за допомогою ЕОМ оптимізованих технологічних 

рішень та, по-друге, з наступним збереженням в ЕОМ гігантських обсягів цієї 

інформації. При заміні звичайного документу файлом у пам’яті обчислювальної 

машини і з застосуванням простого методу її відновлення з’являється можливість 
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інформаційно об’єднати технологічні ресурси по всій галузі. 

За допомогою такої інформації можна дуже ощадливо вирішувати складні 

технологічні завдання по забезпеченню безперебійної роботи промисловості і 

виконання головної її мети – забезпечення зростаючих потреб нашого суспільства у 

виробах високої якості. 

Постановка задачі  

Метою нашого дослідження є техніко-економічне обґрунтування методу 

автоматизованого проектування процесів виробництва взуття. 

Об’єкти та методи дослідження 

Об’єктами нашого дослідження є техніко-економічні показники технологічних 

процесів взуттєвого виробництва при використанні автоматизованого методу їх 

проектування. 

Результати та їх обговорення 

Застосування програмованого методу проектування істотно скорочує час і 

матеріальні витрати на виробництво, підвищує ефективність технологічної підготовки. 

Як елементи цієї ефективності розглядають:  покращення якості проектованих 

виробів К1, скорочення термінів підготовки К2, зменшення трудових витрат на 

проектування К3, підвищення технологічності виробу К4, покращення використання 

устаткування К5, удосконалення матеріалоємності виробу К6. Сумарний ефект тоді 

складає 

                                             ∑
=

=
6

6і
іКК ,                 (1) 

Однак у реальних розрахунках не всі складові цієї суми можна вірогідно 

оцінити, потрібно застосовувати наближені методи розрахунку. Так, поліпшення якості 

проектованих виробів К1 можна побічно визначити за кінцевим результатом – 

успішності реалізації і використання продукції. Скорочення термінів підготовки К2 

впливає на збільшення випуску зразків у період освоєння, прискорення початку 

продажу виробів. 

Так  

                                         ТЧYК Δ⋅⋅⋅= 5,02,1     (2) 

де: Y  - зменшення частки умовно постійних витрат, що приходяться на одиницю 

виробу; 
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Ч- річний випуск виробів; 

ΔT- скорочення часу проектування за рахунок програмованого методу. 

Зменшення трудомісткості К3 можна визначити по приведених витратах  

 

                               ( ) ( )22113 YНСYНСК ⋅+−⋅+=     (3) 

 

де: С1 і С2 – собівартість проектування виробу в “базовому” і у 

впроваджуваному варіанті;  

Н – нормативний коефіцієнт окупності капітальних витрат; 

Y1 і Y2 – капітальні питомі витрати у впроваджуваному і базовому створюваному 

виробі; 

На даному етапі удосконалення методів проектування процесу виробництва 

взуття Ю. П. Зибіним і Э. М. Островитяниновим [3]  запропоновано складати повний 

технологічний процес з великих частин типового процесу, що включають готові набори 

операцій, виконуваних на ділянках затяжки, прикріплення низу взуття й опорядження. 

Ця пропозиція трохи скорочувала необхідний обсяг вихідної для проектування 

інформації, давала визначені вказівки, що стосуються глибини розчленовування 

типового технологічного процесу, але ще не дозволяла розробити за допомогою 

обмеженої вихідної інформації технологічний процес виготовлення взуття будь-якої 

конструкції. Це пояснюється тим, що конструктивні особливості взуття впливають на 

структуру технологічного процесу і викликають зміни в послідовності операцій і 

всередині кожної ділянки. 

Собівартість проектування процесів C1 і С2  розраховують у залежності від часу τ 

затрачуваного на проектування, його вартості з та λ коефіцієнту, що визначає частку 

накладних витрат,  

                             ∑
=

⋅⋅=
n

i
іii зС

1
2,1 λτ      (4) 

при n-у числі операцій. 

Причому, витрати із  включають зарплату проектувальнику і вартість 

машинного часу роботи ЕОМ. У вартість машинного часу входять вартість 

електроенергії, амортизаційні витрати, обслуговування і ремонт устаткування, витрати 
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на приміщення, допоміжні матеріали й інші непрямі витрати. По досвіду роботи 

програмованого проектування в середньому за рік Езі 3,0= , де Е вартість ЕОМ. 

Розрахунки ефективності підвищення технологічності виробів К4 поводили за 

методами викладеними у ряді робіт [4,5]. Так, комплексним показником 

технологічності виробу пропонують прийняти собівартість Со  виробу 

,
1
∑
=

=
n

i
qiCС

О
      (5) 

де: Сq - собівартість обробки кожної і деталі. 

Повний  граф для розрахунку комплексного показника виробничої 

технологічності виробу. 

                                                  склмезпо ССССС +++= .     (6) 

де: Сп, - собівартість покупних деталей (індекс n); 

Сз.е – собівартість складання заготовки; 

См - собівартість механічної обробки; 

Сскл- собівартість складання взуття. 

Покращення від використання устаткування К5 пов’язано з оптимальним 

завантаженням устаткування, що розраховується по програмах, включених у завдання 

ЕОМ. Оптимальне завантаження устаткування іноді рекомендують визначати по 

погодженості балансу витрат машинного часу Тмаш на виготовлення виробів в одиницю 

часу і сумарної продуктивності наявного устаткування оіП  з урахуванням 

взаємозамінності окремих типів машин. 

∑ ∑≥ машоі ТП      (7) 

Економічний ефект K5 при рівності 

 

∑П  і ∑Т , махК →5     (8) 

 

Матеріалоємність виробу К6 скорочується в зв’язку з перевагами 

програмованого методу, що дозволяє вибрати оптимальний варіант. Для деяких 

галузей промисловості К6 можна визначити за наступним рівнянням: 
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                               ( ) ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡ −
⋅⋅−+=

в

в
повсск К

КККККК 117,06          (9) 

де: Кк - ступінь нормалізації деталей виробу;  

Кс - коефіцієнт спеціалізації;  

Кпов - коефіцієнт повторного використання;  

Кв - коефіцієнт повтору елементів у виробі. 

Висновки  

1. Проаналізовано ефективність використання автоматизованого методу 

проектування технологічного процесу виробництва взуття. 

2. Обґрунтовані техніко-економічні показники виробництва при 

використанні даного програмованого методу: покращення якості проектування 

виробів, скорочення термінів підготовки, зменшення трудових витрат на 

проектування, підвищення технологічності виробу, покращення використання 

устаткування, удосконалення матеріалоємності виробу. 

Потрібно відмітити, що робота з оцінки ефективності автоматизації 

проектування продовжує удосконалюватися, але вже і зараз показує, що 

програмована технічна підготовка складає значний внесок у розвиток 

промисловості. 

 

ЛІТЕРАТУРА 

1. Нестеров В.П., Колоскова Т.А., Дорожко А.С. Алгоритмы проектирования 
технологических процессов сборки обуви. – Кожевенно-обувная промышленность, 
19977, №9, с.24 – 28. 

2. Информационные системы в управлении производством/ Под. ред. Ю.П. 
Васильева. – М.: Прогресс, 1973. – 351 с. 

3. Зыбин Ю.П., Островитянинов Э. М. Методика проектирования 
технологического процесса сборки обуви. – Изв. высш. учеб. Заведений: Технология 
легкой промышленности, 1965, № 2, с. 89–98; 1962, №5, с. 90–92; 1970, №3, с. 74–78. 

4. Захаров Н.В. «Технологічність конструкції виробу в сучасному виробництві». 
Збірник праць НІШ. Харків, вив: №3, ст. 104-110 

5. Радчук О.В. «Методи розрахунку собівартості при оцінці технологічності 
конструкцій виробів». Збірник праць УАБС, 1998р. Суми, ст. 164-169 

 



Природничі і технічні науки 
 

 

Науковий вісник Мукачівського технологічного інституту 
 

37

УДК 3.624.012  539 

 
МЕТОД СКІНЧЕННИХ ЕЛЕМЕНТІВ В СИСТЕМІ MATHCAD ДЛЯ 

МОСТОВОЇ ОПОРИ ДОВІЛЬНОЇ ФОРМИ 
 

М.І. ІГНАТИШИН 
Мукачівський технологічний інститут 

 

Змодельовано деформацію  мостової опори методом скінчених елементів в системі Mathcad. 
Розроблено програму за допомогою якої можна побудувати графіки  лінійного переміщення  та 
нормального напруження. Отримані результати дослідження носять прикладний характер так як дану 
розробку можна використровувати в навчальному процесі при вивченні метода скінчених елементів, 
програмування в системі Mathcad, а також спеціалістами при моделюванні деформації елементів 
мостових конструкцій.  

 

 Метод скінчених елементів (МСЕ)  є одним з найбільш ефективних числових 

методів розв‘язку крайових задач. На теперішній час вийшли в світ десятки тисяч 

публікацій по МСЕ. Також присвячено велику кількість монографій ведучих вчених: 

Галлагера [1], Аргириса [2], Васидзу [3], Митчела і Уета, Одена і ін.  

Питанням обгрунтування метода скінченних елементів присвячені роботи 

[4,5,6]. 

Більш складним є питання оцінки точності отриманих результатів. Чітких 

практичних рекомендацій по цьому питанню немає. Для наближеної оцінки  

рекомендується виконати декілька розрахунків з поступовим зменшенням розмірів 

скінченних елементів (по аналогії з методом, запропонованим С.П.Тимошенко, при 

розв‘язуванні задач стійкості енергетичним методом). 

В [7] запропоновано розрахувати матрицю жорсткості елемента конструкції, 

враховуючи  зміннісь поперечного перерізу, але елемент конструкції представлено 

одним скінченним елементом.  

Об’єкти та методи дослідження 

Метою нашого дослідження є розглянути та порівняти два випадки застосування 

метода скінченних елементів, а саме, представлення елемента конструкції  одним 

скінченим елементом змінного перерізу та представлення цього елемента як N 

скінчених елементів.  

Розрахунки стосуються конструктивного елемента мостів. 

Автодорожні мости - велика  частка національного здобутку України. Стан даної 

галузі в країні в значній мірі залежить від вивчення її і узагальнення науковцями з 

метою надання практичних рекомендацій виробничникам. 
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Завданням нашого дослідження є отримати матрицю жорсткості, функцію 

переміщення та нормального напруження  для мостової опори в обох згаданих 

випадках. Отримані результати математично змоделювати в системі MATHCAD 

розробивши відповідні програми для об’єкта дослідженя, - мостової опори. 

Предметом дослідження є математичні моделі деформацій та напружень в 

перерізі опори. 

Результати дослідження 

 Розглянемо мостову опору в формі зрізаного конуса. Осьовий переріз  є 

трапеція. Нижня основа конуса має площу F1, а верхня – F2. Висота конуса – H, Рис.1. 

Знайдемо функціональну залежність площі перерізу F(x) зрізаного конуса від його 

висоти x над основою F1. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.1. Мостова опора, зрізаний конус, нижня основа конуса має площу F1, верхня – F2, 
висота конуса – H, площа перерізу – F(x), висота перерізу х над основою  F1, степені свободи  q1 , q2, 

сила, що діє на опору P 
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З рис. 1 маємо: 
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Отже функціональна залежність площі перерізу F(x) зрізаного конуса від його 

висоти x над основою F1: 
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Для подальших міркувань важливим є саме функція F(x). Кожній формі опори 

відповідає певна функція залежності площі перерізу від x. 

Розглянемо опору як скінчений елемент з степенями свободи  q1 , q2  та 

переміщенням напрямленим вздовж осі х – сів 

( ) xxu ⋅+= 21 αα  (4)

Знаходимо 1α  та  2α  з умов на кінцях опори: 
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Переміщення виражені через степені свободи: 

( ) ( ) 21
2

1
1

21 1
1

01
1,, q

H
xq

H
x

q
q

H
xqqxu ⋅+⋅⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −=⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⋅⎥

⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
⋅=

−

. (6)

де  

11 f
H
x
=−  та 2fH

x
=  - координатні функції (7)

Матриця жорсткості опори:  

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

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
=

⎥
⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢
⎢

⎣

⎡

⋅⋅⋅⋅

⋅⋅⋅⋅
⋅=

∫∫

∫∫
2221

1211

00

00

1,0,1,0,0,1,1,0,

1,0,0,1,0,1,0,1,

KK
KK

dx
xdu

dx
xduxF

dx
xdu

dx
xduxF

dx
xdu

dx
xduxF

dx
xdu

dx
xduxF

EK HH

HH

 

(8

)
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Елементи матриці жорсткості 

⎥
⎥
⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢
⎢
⎢

⎣

⎡

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−⋅

⋅−

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−⋅

⋅⋅⋅=

1
3
1

1
3
1

1

2

1

1

2

2

1

2
11

F
FH

F

F
FH

F
F
FEK  

⎥
⎥
⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢
⎢
⎢

⎣

⎡

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−⋅

⋅+

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−⋅

⋅⋅−⋅=

1
3
1

1
3
1

1

2

1

1

2

2

1

2
12

F
FH

F

F
FH

F
F
FEK  

⎥
⎥
⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢
⎢
⎢

⎣

⎡

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−⋅

⋅+

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−⋅

⋅⋅−⋅=

1
3
1

1
3
1

1

2

1

1

2

2

1

2
21

F
FH

F

F
FH

F
F
FEK  

⎥
⎥
⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢
⎢
⎢

⎣

⎡

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−⋅

⋅−

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−⋅

⋅⋅⋅=

1
3
1

1
3
1

1

2

1

1

2

2

1

2
22

F
FH

F

F
FH

F
F
FEK  

(9)

Згрупуємо степені свободи, що відповідають закріпленим зв’язкам (в даному 

випадку це один зв’язок опори з фундаментом 1q ) і рівняння жорсткості розіб’ємо на 

блоки: 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⋅⎥

⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
=⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛

f

s

fffs

sfss

f

s

q
q

KK
KK

P
P

 (10)

( ) [ ] ( )ffff qKP ⋅= ,      ( ) [ ] ( )fsfs qKP ⋅=  (11)

Оскільки 01 == qqs  то розв’язок системи (10) буде: 

fff PKq ⋅= −1 ,   2qKP fss ⋅=  (12)

де 

[ ] 22KK ff = ,      [ ] 12KKsf =  ,  ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=

P
Pf

0
. (13)

 

Програма розрахунку  мостової опори в формі зрізаного конуса методом 

одного скінченного елемента в системі MathCAD 2001 Professional 
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1) Вихідні дані.  

 E 1.764 1010 
N

m2
    - модуль Юнга, H 5 m  - висота опори , F1 5 m2    - площа 

нижнього поперечного перерізу.  

 F2 4.9 m2    - площа верхнього поперечного перерізу. F x( ) F1 1
1

F2
F1

 

H
x  

 
 

 

 
2

    - 

площа  поперечного перерізу на висоті x. Величина навантаження: P 2 106 N      

2) Розрахунок. 

Скінчений елемент. 

u x( ) =  1  2 x   -переміщення напрямлене вздовж осі опори, скінченного елемента, 

q1 ,  q2 - степені свободи  опори. Знаходимо  3 та  4 з умови на кінцях опори: 

  
 1

 2

 
 
 

 
 
 

1

1

0

H
 
 

 
 

1 q1

q2
 
 

 
 

   
q2

  ,   
 1

 2

 
 
 

 

 

q1

1 
5 m 

q1 
1

5 m 
q2  

  , отже   

u x q1 q2 ( ) 1 x( )
1

1

0

H
 
 

 
 

1 
 

q1

q2
 
 

  series q1 q2 1
1
5

x
m

    q1 
1
5

x
m

 q2           

Матриця жорсткості: 

  

K E
0

H

xF x( )
x
u x 1 0 ( )

x
u x 1 0 ( )d

d
 d

d
 

 
 
 
 

d

0

H

xF x( )
x
u x 0 1 ( )

x
u x 1 0 ( )d

d
 d

d
 

 
 
 
 

d

0

H

xF x( )
x
u x 1 0 ( )

x
u x 0 1 ( )d

d
 d

d
 

 
 
 
 

d

0

H

xF x( )
x
u x 0 1 ( )

x
u x 0 1 ( )d

d
 d

d
 

 
 
 
 

d

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

   ,   

 Позначення: Kff K2 2    ,   Ksf K1 2  ,  Pf
0

P
    ,     q Kff 1 Pf    ,   Ps Ksf q2    . 

3) Результат розрахунку:  

• Лінійні пепеміщення вузлів: q
0

1.145 10 4  
m ,  q1

q2
q  
.
 

• Реакція опори:   Ps 2 106 N . 

• Графіки лінійного переміщення - u x( ),  та норльного напруження -  x( ) : 

                                u x( ) u x q1 q2( )   ,          x( ) E
x
u x( )d

d
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Рис. 2. Графіки лінійного переміщення - u x( ),  та  нормального напруження -  x( ) 

Метод N скінченних елементів в формі зрізаних конусів. 

Розіб’ємо мостову опору рис.1 на N скінченних елементів, зрізаних конусів 

висоти H/N.  Переміщення виражені через степені свободи цих елементів будуть 

 

( ) ( )
( )

1
1

1

1 1
1

11
1,, +

+

−

+ ⋅
⎟
⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜
⎜
⎜

⎝

⎛

−++⋅
⎟
⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜
⎜
⎜

⎝

⎛

−=⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⋅

⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢

⎣

⎡

⋅

−⋅
⋅= nn

n

n
nn qn

N
H
xq

N
H
xn

q
q

n
N
H

n
N
H

xqqxu . (14) 

де n -  порядковий номер скінченного елемента, якщо рахувати знизу, рис.1, 

nf

N
H
xn =−  та 11 +=−+ nfn

N
H
x  - координатні функції. 

(15) 

Врахуємо, що 

( )
1

1 11,,
+

+ ⋅+⋅−= nn
nn q

N
H

q

N
Hdx

qqxdu
 

(16) 

 

Одержимо матрицю жорсткості n – го скінченного елемента опори:  

 

( ) ( ) ( )
( )

( ) ( ) ( )
( )

( ) ( ) ( )
( )

( ) ( ) ( )
( )

⎢
⎣

⎡
=

⎥
⎥
⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢
⎢
⎢

⎣

⎡

⋅⋅⋅⋅

⋅⋅⋅⋅
⋅=

∫∫

∫∫
⋅

−⋅

⋅

−⋅

⋅

−⋅

⋅

−⋅

2221

1211

11

11

1,0,1,0,0,1,1,0,

1,0,0,1,0,1,0,1,

KnKn
KnKn

dx
xdu

dx
xduxF

dx
xdu

dx
xduxF

dx
xdu

dx
xduxF

dx
xdu

dx
xduxF

EK тH

nH

тH

nH

тH

nH

тH

nH
n

 

(17

) 
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Елементи матриці жорсткості  n - го скінченого елемента: 

 

( ) ( )
H
EF

N
F
F

nn
F
FnNKn ⋅⋅

⎥
⎥
⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢
⎢
⎢

⎣

⎡
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−

⋅
+⋅−⋅

+⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
−⋅−⋅−= 1

2

1

2

1

2

1

3
113112

11
 (18)

 

( ) ( )
H
EF

N
F
F

nn
F
FnNKn ⋅⋅

⎥
⎥
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⎥
⎥

⎦
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⎣

⎡
⎟⎟
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⎜
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1
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1

3
113112
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 (19)

( ) ( )
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EF

N
F
F

nn
F
FnNKn ⋅⋅
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⎥
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⎢
⎢

⎣

⎡
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−

⋅
+⋅−⋅

+⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
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⎛
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2

1

2

1
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1
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113112
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 (20)

( ) ( )
H
EF

N
F
F

nn
F
FnNKn ⋅⋅

⎥
⎥
⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
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⎢
⎢
⎢

⎣

⎡
⎟⎟
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⎞
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⎞
⎜
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⎛
−⋅−⋅−= 1
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1

3
113112
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 (21)

Глобальна незв’язна  матриця жорсткості, має  2N рядків  та 2N стовпчиків: 

⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢

⎣

⎡

−−
−−

−−−−−−−−
−−
−−

−−−−−−−−
−−
−−

=

2221

1211

2221

1211

2221

1211

0000
0000

0000
0000

000011
000011

KNKN
KNKN

KnKn
KnKn

KK
KK

Ke  (22)

Глобальна кінематична матриця, має  2N рядків  та N+1 стовпчиків: 



Природничі і технічні науки 
 

 

Науковий вісник Мукачівського технологічного інституту 
 

44 

⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢

⎣

⎡

=

1000
0100
0100
0010
0010
0001

A  (23)

Глобальна зв’язна  матриця жорсткості квадратна, має  N+1  рядків  та N+1  

стовпчиків і знаходиться за формулою: 

AKeAKh T ⋅⋅= ,  

⎥
⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢
⎢

⎣

⎡

+
+

=

2221

12112221

12112221

1211

00
0

011
0011

KNKN
KnKNKnKn

KnKnKK
KK

Kh  (24)

де  АТ – матриця транспонована до А. 

Для знаходження переміщення степенів свободи qi, реакції опори Ps 

скористаємось співвідношеннями (10) – (13), врахувавши, що qs = q1 = 0 і  

[ ]
⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢

⎣

⎡
+

+
=

2221

12112221

121122

0

01

KNKN
KnKNKnKn

KnKnK
K ff ,  [ ] [ ]00112KK sf = ,  

{ }
⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧

=
P

Pf

0
 

(25)

 

Програма розрахунку  мостової опори в формі зрізаного конуса методом N 

скінченних елементів в формі зрізаних конусів в системі MathCAD 2001 Professional 

1) Вихідні дані.  

 E 1.764 1010 
N

m2
   

 
-модуль Юнга, H 5 m  -висота опори, F1 5 m2   -площа нижнього 

поперечногоперерізу, F2 0.5 m2    -площа верхнього поперечного перерізу.   

F x( ) F1 1
1

F2
F1

 

H
x  

 
 

 

 
 

 

2

   
  

 - площа  поперечного перерізу на висоті x. Величина 

навантаження: P 2 106 N   , N 50  , -кількість скінченних елементів.     
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2) Розрахунок. 

 Глобальна кінематична матриця.  

k 1 2 N      - рядки,  l 1 N 1      - стовпчики, Ak l 1 k 2 l 1 k 2 l 2  if

0 otherwise

    

 Глобальна незв’язна  матриця жорсткості.  

 

 i 1 2 N       - рядки,  j 1 2 N      - стовпчики,  

Ke1i j N 2 trunc
i j 1 

4
1  

 
 
 

 1  
 

 
 

1
F2
F1

  
 

   
3 trunc

i j 1 
4

1  
 

 
 

1  
 

 
 

 trunc
i j 1 

4
1  

 
 
 

 1 

3

1
F2
F1

  
 

 
 

2

N
  

  
 
 

 
F1 

E
H

    

Ke2i j N 2 trunc
i j 1 

4
1  

 
 
 

 1  
 

 
 

1
F2
F1

  
 

   
3 trunc

i j 1 
4

1  
 

 
 

1  
 

 
 

 trunc
i j 1 

4
1  

 
 
 

 1 

3

1
F2
F1

  
 

 
 

2

N
  

  
 
 

 
 F1 

E
H

    

Ke3i j N 2 trunc
i j 1 

4
1  

 
 
 

 1  
 

 
 

1
F2
F1

  
 

   
3 trunc

i j 1 
4

1  
 

 
 

1  
 

 
 

 trunc
i j 1 

4
1  

 
 
 

 1 

3

1
F2
F1

  
 

 
 

2

N
  

  
 
 

 
 F1 

E
H

    

Ke4i j N 2 trunc
i j 1 

4
1  

 
 
 

 1  
 

 
 

1
F2
F1

  
 

   
3 trunc

i j 1 
4

1  
 

 
 

1  
 

 
 

 trunc
i j 1 

4
1  

 
 
 

 1 

3

1
F2
F1

  
 

 
 

2

N
  

  
 
 

 
F1 

E
H

    

Kei j Ke1i j i j mod i 1 2( ) 0 mod j 1 2( ) 0if

Ke2i j i j 1 mod i 1 2 ( ) 0 mod j 2 ( ) 0 if

Ke3i j i 1 j mod i 2 ( ) 0 mod j 1 2 ( ) 0 if

Ke4i j i j mod i 2 ( ) 0 mod j 2 ( ) 0 if

0 otherwise

   

 

Глобальна зв'язна матриця жорсткості:  

Kh AT Ke A   , Kff submatrix Kh 2 N 1 2 N 1( ) , 

Ksf submatrix Kh 1 1 2 N 1  ( )  , n 1 N  , Pfn P n Nif

0 otherwise

 

, 
M1 0 m  , M2 Kff 1 Pf   , 

U stack M1 M2( )  , Ps Ksf Kff 1  Pf   . 

 

3) Результат розрахунку: 

• Реакція опори    Ps 2 106 N  
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Графіки лінійного переміщення - un x( )  та нормального напруження -  n x( ): 

un x( )

n
x
H

N

  
 

 

 
 

 

Un n 1 
x
H

N

  
 

 

 Un 1   
H
N

n 1 ( ) x 
H
N

n  if

n 1 N   for   ,    

 n x( )

E
x

n
x
H

N

  
 

 

 Un n 1 
x
H

N

  
 

 

 Un 1    
 

 

 d
d

 
 

 

  
H
N

n 1 ( ) x 
H
N

n  if

n 1 N   for   

 

 
Рис. 3. Графіки лінійного переміщення - u x( ),  та  нормального напруження -  x( ) 
Суцільна лінія відповідає розрахунку за методом одного скінченного елемента 

Пунктирна – за методом N = 50 скінчених елементів 
Висновки 

Порівнявши два випадки застосування метода скінченних елементів, а саме, 

представивши мостову опору  одним скінченим елементом змінного перерізу та 

представивши опору як N скінчених елементів ми бачимо, що графіки лінійного 

переміщення та нормального напруження відрізняються. Точніше, деформацію опори 

описує модель, яка складається з більшої кількості елементів. Метод одного 

скінченного елемента дає графік лінійного переміщення в виді прямої лінії, а для опори 

змінного перерізу залежність переміщення від координати є нелінійна, - це видно з 

графіка переміщення отриманого методом N скінчених елементів. Графік нормального 

напруження для опори змінного перерізу, отриманий методом N скінченних елементів, 

також є нелінійним. Метод одного скінченого елемента дає неправильний результат, - 

нормальне напруження незмінне. Метод одного скінченного елемента можна 

застосовувати тільки в тому випадку, коли відносна зміна перерізу незначна. 

Слід відмітити, що в обох згаданих випадках отримано матрицю жорсткості, 

функцію переміщення та нормального напруження  для мостової опори. Отримані 
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результати математично змоделювано в системі MATHCAD. Розроблено відповідні 

програми для об’єкта дослідженя - мостової опори.             

Результати отриманого дослідження носять прикладний характер, і вище 

наведена  трансформація метода скінченних елементів в програмний продукт системи 

Mathcad може бути застосована при вивченні метода скінченних елементів та 

поглибленого вивчення системи Mathcad. 

          Розроблений програмний продукт має перспективу подальшого розвитку, 

може використовуватись науковцями та спеціалістами для розрахунку реальних 

мостових опор, математиками-програмістами при створенні спеціальних програмних 

систем, що реалізують метод скінченних елементів. 
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ОСОБЛИВОСТІ  ПРОГРАМНОЇ АДАПТАЦІЇ ПРОЦЕСУ 

КОНСТРУЮВАННЯ ОДЯГУ НА БАЗІ   ДОДАТКУAUTOLISP -

«КОНСТРУКТОР» 
В.В. ГЕРАСИМОВ к.ф.-м.н.,  Д.Є. ЗЯБЛОВСЬКА   

Мукачівський технологічний інститут 
 
Розглядаються можливості використання графічного редактора AutoCAD, який на 

сьогоднішній день є головною системою автоматизованого проектування загального призначення, для 
рішення  спеціалізованих задач швейної промисловості. Результатом адаптації пакету AutoCAD стала 
розробка програмного додатку AutoLISP-“Конструктор”, яка ґрунтується на загальних принципах 
побудови САПР та на алгоритмі побудови основи конструкції та базової основи. На основі аналізу 
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методики конструювання процес розрахунку та побудови креслення конструкції було поділено на окремі 
модулі, які  записані на мові AutoLISP.  Була зроблена спроба максимально наблизити способи графічних 
побудов системи AutoCAD,  до тих, які використовуються  в традиційному процесі конструюванні 
одягу. 

 
Особливо актуальним питанням для підприємств швейної промисловості на 

сьогоднішній день  є здатність в найкоротший термін розробляти та реалізовувати 

високоякісну продукцію. Одним із найбільш складних та відповідальних процесів при 

виробництві одягу являється конструкторська підготовка виробництва. Цей етап 

залишається достатньо тривалим та трудомістким, що значно стримує оперативне 

впровадження нових моделей у виробництво. Важливу роль в скороченні розробки та 

впровадження нових виробів грає удосконалення процесу проектування одягу, а саме 

використання  сучасних  систем автоматизованого проектування (САПР). 

Використання САПР на стадії проектування виробу дозволяє суттєво знизити строки 

підготовки виробництва нових моделей, вдосконалити процес розробки конструкції, 

урізноманітнити асортимент  продукції [1]. 

Об’єкти та методи дослідження 

Сьогодні на ринку представлена значна кількість САПР, які виконують одні і ті 

самі операції, але з різним підходом до організації конструкторських робіт. Вартість 

таких САПР-пакетів в швейній  промисловості складає в межах від 2000 до 5000 

доларів. Не кожне підприємство може собі дозволити таку систему, тим  більш 

невелике підприємство. Крім того, при такій вартості деякі системи починають 

виявляти свої слабкі місця лише в процесі роботи. А саме, в багатьох САПР для 

прискорення процесу розробки моделей створені бази даних конструкцій виробів 

різних асортиментних та статево-вікових груп у вигляді набору готових апробованих 

лекал, які занесені в комп’ютер за допомогою периферійних пристроїв (сканера, 

дігітайзера). І це дає досить гарні результати. Але дуже часто виникає така ситуація, 

коли необхідно змінити деякі параметри, які закладені в конструкцію (наприклад, 

зменшити загальну композиційну прибавку по лінії грудей, прибавку на глибину 

пройми або по обхвату плеча). І тут система виявляється нездатною самостійно 

модифікувати готові лекала із бази даних, і ця робота виконується конструктором 

вручну[2].  

Постановка задачі 

З метою  прискорення процесу отримання базової основи із конкретними 

параметрами пропонується використати автоматичний розрахунок конструкції, а 
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побудову базової основи та  виконання окремих прийомів конструктивного 

моделювання реалізувати в  діалоговому режимі, який передбачає  раціональний 

розподіл функцій між спеціалістом-проектувальником (конструктором) та електронно-

обчислювальною підсистемою. В процесі проектування роль конструктора  полягає у 

прийнятті принципових рішень, вирішенні логічних задач, оцінки отриманих 

результатів [3]. 

Розробка програми побудови базової основи та автоматизації прийомів 

конструктивного моделювання велася на базі професійного потужного графічного 

редактора AutoCAD, який використовується при розробці конструкторської 

документації в різних галузях промисловості  в якості   універсальної системи 

автоматизованого проектування (САПР). Особливістю даної САПР, яка виділяє її серед 

інших CAD пакетів, являється те, що при створенні користувачем графічних об’єктів 

одночасно формується внутрішня база даних з повною інформацією про ці об’єкти. 

Аналізувати і обробляти цю інформацію можна за допомогою вбудованої мови 

програмування   AutoLISP [4].  

Результати та їх обговорення 

Процес проектування нових моделей одягу можна прискорити  в декілька разів, 

якщо виділити в окремі модулі етапи побудови фрагментів конструкції, які є типовими 

для різних моделей одягу [2].  На кожний модуль складена програма, що написана на 

мові LISP, яка представляє собою послідовність викликів  функцій, що встроєні в LISP, 

а також, функцій, що попередньо створені самим користувачем з використанням 

стандартних команд AutoCAD  [5]. Створювались нові команди AutoCAD за 

наступниою формою, дотримання якої є обов’язковим: 

(defun С:ім’я команди (/ локальні параметри)) 

тіло функції із виразів 

Як приклад, нижче представлений запис програми розрахунку та побудови 

середньої лінії спинки:  

(defun C:sls_r () 

(setq A(list 10 (+ 10 DIS))) 

(setq AT0(+ DTS PDTS)) 

(setq T0(list(car A)(-(cadr A) AT0))) 

(setq T1(list(+(car T0) TT1)(cadr T0))) 

(setq AU(* 0.4 DTS)) 
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(setq U(list(car A)(-(cadr A) AU))) 

(command "layer" "n" "3" "c" "153" "3" "") 

(command "layer"  "set" "3" "")      

(command "line" U T1"") 

(setq UT1(entsel "please choose an entity:/Виділити середню лінію спинки:")) 

(setq UH(distance U H)) 

(command "lengthen" "t" UH UT1 ""))  

Результатом виконання  кожного модуля являється  певне закінчене проектне 

рішення. Тому дана розробка представляє собою визначений набір піктограм (модулів), 

кожен з яких відповідає за  побудову відповідної ділянки креслення конструкції або 

забезпечує підсистему вхідними даними. Піктограми можуть функціонувати окремо 

одна від одної, що дає можливість переривати при необхідності роботу та при нагоді 

продовжити з того місця, на якому робота була зупинена. Піктограми (їх 26-ть) 

розміщені на панелі інструментів “Конструктор одягу” (рисунок1) відповідно до 

послідовності конструювання основи конструкції та базової основи за методикою 

Янчевської.  
 

 
Рис. 1.  Зовнішній вигляд панелі інструментів “Конструктор одягу” 

 
Згідно основної структури побудови креслення спочатку виконується введення 

вхідних даних (піктограма 1), тобто розмірних ознак (згідно ОСТ 17-326-81 “Типовые 

фигуры женщин. Размерные признаки для проектирования одежды”), значення 

рекомендованих конструктивних прибавок, технологічних припусків, значення деяких 

поправочних коефіцієнтів, довжину виробу. Для забезпечення конструктору 

можливості впливу на процес розрахунку, конструктивні прибавки та технологічні 

припуски диференційовано та введено у діалог залежно від вхідних даних: виду 

виробу, виду конструкції, тканини та типу фігури. Крім того, застосовуються 

коефіцієнти, змінюючи які оператор може активно впливати на кривизну ділянок, 

пройми, розтини виточок, ширину рукава,   на розміщення певних елементів 

 креслення [6]. 

 Діалог відбувається у командній строці системи AutoCAD:  



Природничі і технічні науки 
 

 

Науковий вісник Мукачівського технологічного інституту 
 

51

 command: please choose an entity:/Ввести Сш:  

 command: please choose an entity:/Ввести Пспр (сукня- 1-2см, жакет- 2.5-3см): 

Після піктограми вводу вхідних даних йдуть піктограми, що виконують 

побудову креслення основи конструкції, а саме: побудову базисної сітки  

(піктограма 2), горловини спинки (піктограма 3), плечового зрізу спинки (піктограма 

4), плечової виточки (піктограма 5), пройми спинки (піктограма 6), побудову креслення 

пілочки (піктограма 7 - верхні контури, 8 - горловина), нагрудної виточки (піктограма 9 

),  плечового зрізу пілочки (піктограма 10), оформлення нагрудної виточки (піктограма 

11) та пройми пілочки (піктограма 12).  

Далі побудова креслення конструкції тісно пов’язана з ескізом моделі. Цей етап 

має назву побудова креслення базової конструкції. На цьому етапі визначається 

характер та розміщення формоутворюючих конструктивних елементів: 

1) середньої лінії спинки (піктограми 13, 14); 

2) розрахунок сумарного розхилу виточок (піктограма 16); 

3) бокових зрізів (піктограми 17, 18, 19, 20); 

4) виточок на лінії талії (піктограма 21, 22, 23); 

5) лінії стегон та низу (піктограма 15); 

6) борту (піктограма 24). 

Вище названі можливості “Конструктора” дають змогу користувачеві 

створювати значну кількість варіантів базових основ плечових виробів.  

Складність адаптації виявилась при реалізації способів графічних побудов, які 

іноді дещо відрізняються від традиційних, які використовуються в ручному режимі. 

Так, наприклад, там, де в ручному режимі використовується метод дуг і засічок, в 

AutoCADі пропонується метод кіл, які перетинаються. Побудова перпендикуляру до 

лінії, нахиленої під певним кутом до осей ох, оy,  в AutoCAD виконується взагалі в 

декілька етапів  з використанням графічного примітиву XLINE-промінь та ряду команд 

модифікування. Це характерно і для побудови бісектрис кутів. Так як графічна 

побудова прив’язана до координат конкретних точок та ліній, які не завжди можна 

визначити через розрахункові формули, використовується об’єктна прив’язка: OSNAP-

Кінцева точка,  OSNAP-Перетин, OSNAP-Середина. Враховуючи це, “Конструктор” 

передбачає діалог з користувачем в ході виконання графічних побудов певних ділянок 

креслення. Відбувається діалог у командному рядку графічного редактора AutoCAD, де 
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з’являються підказки користувачеві, які повідомляють, що він повинен робити в даній 

ситуації, наприклад:  

command: please choose an entity:/Виділити за допомогою OSNAP-Перетин 

точку перетину середньої лінії спинки та глибини пройми: 

Кінцевий результат, тобто креслення базової основи (рисунок 2), фіксується 

координатами та зберігається у відповідному, створеному користувачем, файлі. При 

необхідності графопобудовувач або плотер  може видати креслення базової основи. 

Слід зауважити, що користувач-проектувальник , який має досвід роботи із  

методикою Янчевської, а також має навички роботи в САПР-AutoCAD, може творчо 

працювати з “Конструктором”, істотно впливаючи на зміну базових основ (наприклад, 

змінити об’єм виробу, конфігурацію пройми, величини розтинів виточок, ширину 

плеча, глибину пройми тощо) шляхом вводу власних значень конструктивних 

прибавок, технологічних припусків та поправочних коефіцієнтів та керуванням  

маршрутом процесу побудови креслення базової основи, підключаючи ті чи інші 

програми побудови відповідних фрагментів креслення. Виходячи з цього, можна 

створити будь-яку базову основу моделі одягу (враховуючи можливості програми) 

відповідно до тенденцій розвитку моди. 

Висновок  

Розроблений програмний додаток AutoLISP-“Конструктор” дозволяє  засобами 

графічного редактору AutoCAD будувати креслення основи конструкції на будь-який 

жіночий типорозмірозріст.  Креслення конструкції, побудоване з використанням даної 

підсистеми, є рухомим і змінним.. Тобто, у разі, якщо необхідно уточнити або змінити 

певні параметри основи конструкції,  можна за короткий термін розрахувати та  

перебудувати основу з врахуванням внесених  змін. 

Ведуться розробки і в області складання програм по реалізації прийомів 

конструктивного моделювання. На сьогоднішній день створено програми переносу 

виточок та побудови конструкції рукава реглан методом добудови. Моделювання 

здійснюється цілком з використанням графічних прийомів. 

Таким чином,  підприємство, яке не має змоги  користуватись  спеціалізованим  

САПР-продуктом,  але  має  у штаті кваліфікованого користувача-проектувальника, 

може використати  додаток AutoLISP-“Конструктор” для автоматизації  певних етапів  

процесу конструювання одягу з використанням універсальних САПР  при мінімальних 

витратах  часу та  коштів. 
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                                               Рис. 2.  Базова основа конструкції .  

                     Креслення  виконано з застосуванням   програмного додатку AutoLISP - “Конструктор” 
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РОЗРОБКА РАЦІОНАЛЬНОЇ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ПОСЛІДОВНОСТІ 
ВИГОТОВЛЕННЯ ЧОЛОВІЧОГО ПАЛЬТО З ВИКОРИСТАННЯМ 

ТАБЛИЧНОГО ПРОЦЕСОРА В MS-OFFICE EXCEL 
 

Н.В. БІЛЕЙ-РУБАН к.т.н., Е.М. ЛЕНЬО, Д.Є.ЗЯБЛОВСЬКА  
         Мукачівський технологічний інститут 

 
Розглядаються задачі необхідності розробок раціональних технологічних послідовностей 

швейних виробів, як одного із важливих технічних документів на стадії технологічної підготовки 
виробництва  в умовах автоматизації процесу створення. Наведені переваги  табличного процесора MS-
Office Excel  та особливості практичного використання для конкретного асортименту, а саме пальто 
чоловічого. 

 
В швейній галузі використовуються різні автоматизовані системи для 

підвищення продуктивності виробництва та якості продукції. Одними з основних 

вимог, що ставляться до сучасних систем автоматизованого проектування є наступні:  

1) ефективність використання обчислювальних потужностей  систем; 

2) іноваційність системи; 

3) гарантована розв’язуваність заданих технологічних завдань;  

4) видача результатів користувачу в бажаній для нього формі; 

5) наявність зручних форм запиту будь-яких даних, існуючих у мережі САПР; 

6) можливість використання (запиту) даних, формування яких не передбачено 

програмами САПР але, можуть бути породжені системою інформації САПР; 

7) вартісні показники, співвіднесені до системних інформаційних потужностей 

САПР. 

Таким високим вимогам можуть відповідати нові покоління САПР, що здатні 

гарантовано розв’язувати загальні проектні рішення об’єктів у певному технологічному 

базисі та у відповідному прогнозуванні наслідків їх запровадження в промислову 

сферу.[1] 

Програмні комплекси, які насьогодні є у швейній галузі, а саме: САПР "Ассоль", 

"ELEANDR-CAPP", САПР "Технолог", розроблені спеціалістами КТІЛП, САПР 

"Технолог", розроблені ЛІТЛП відповідають багатьом вимогам, що ставляться до 

сучасних систем автоматизованого проектування, але в той же час частково враховують 

динаміку зовнішнього середовища, а саме нових вимог, іновацій і потребують 

постійного оновлення всієї системи інформації. Такі особливості сучасних САПР 

формують нові вартісні показники, які крім того, що є значними (в межах 5-12 тис.у.о.), 

водночас і часто змінюються . 
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Враховуючи те, що співвиконавцями програм створення САПР є переважно 

науковці, які закладають методологію системного проектування, потребується постійне 

доповнення інформаційного потенціалу із залученням розробників. 

При сучасному стані підприємств галузі, використанням таких систем 

економічно вигідне тільки для великих підприємств (в межах 500-1000 працючих). В 

умовах розвитку малого і середнього бізнесу використання САПР є невигідним. В цей 

же час, до готової продукції підприємств як великого, так і середнього бізнесу вимоги 

ринку щодо якості виробів постійно зростають. 

Проблема полягає в тому, як, враховуючи особливості сучасних САПР, в умовах 

розвитку підприємства забезпечити якісну технологічну підготовку виробництва (ТПВ) 

використовуючи табличні процесори як однієї із функції стандартного пакету Microsoft 

Excel, а саме макросів. Ця функція електронної таблиці є продуктивною і зручною у 

користуванні, не потребує вартісних вкладень та є гнучкою щодо оновлення. 

Об’єкти та методи досліджень 

Рівень розробки документації на стадії ТПВ на сьогодні можна вибирати або 

задавати. Це являється задачею забезпечення відповідності між затратами на  її 

створення чи розробку, з однієї сторони і змістом, тобто рівнем ефективності від її 

використання з іншої сторони. 

Виробництво складається із багатьох компонентів (робоча сила, обладнання, 

матеріали, енергія, засоби малої механізації, тривалість виробництва і т.д.). Тому, 

необхідним є вибір найбільш доцільних і економічно виправданих для підприємства 

засобів, що дадуть можливість автоматизувати створення технічних документів. 

Оскільки даний вид робіт стосується процедури організації процесу ТПВ, формування 

якісних документів має оптимальну цінність. 

Постановка задачі 

Авторами ставилась задача автоматизувати процес розробки технічної 

документації на виготовлення пальто чоловічого завдяки використанню табличних 

процесорів MS-Office  Excel з врахуванням реальних виробничих умов та потужностей 

сучасних швейних підприємств регіону. 

Результати та їх обговорення  

Аналіз діяльності швейних підприємств показав, що ефективність робіт на стадії 

життєвого циклу продукції "Виробництво" в значній мірі залежить від якості технічної 

документації. Формування такої документації з максимальним врахуванням специфіки 
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виробництва, вимог замовника, якості матеріалів, що постачаються, є метою робіт по 

ТПВ. 

Поряд з цим, швейні підприємства, що працюють на умовах толінгу, відчувають 

тиск термінів щодо поставки виконаного замовлення і тому, продуктивне використання 

часу на технологічну підготовкку виробництва є економічно обґрунтованим. 

Раціональне використання часу можливе в умовах автоматизованої розробки технічної 

документації. 

З врахуванням цих особливостей було здійснено розробку технологічної 

послідовності виготовлення пальто чоловічого з використанням табличного процесора 

в MS-Office  Excel. Розробка технологічної послідовності здійснена з врахуванням 

загальної складальної схеми чоловічого пальто представленої на рисунку 1. 
 

Рис.1.Загальна складальна схема чоловічого пальто: 
(«____ »   - позначення постійних етапів (робіт) при виготовленні асортименту; 

«-----»   - позначення мінливих етапів при виготовленні асортименту у відповідності до 
моделі) 
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Робота з процесором не вимагає від користувача спеціальної підготовки з 

програмування. При роботі в MS-Office  Excel у відповідності до кожного етапу 

загальної складальної схеми пальто чоловічого в табличному вигляді було внесено всі 

методи обробки основних вузлів, що використовуються для розробки технологічної 

послідовності  виготовлення  виробу. Приклад таблиці у відповідності до конкретного 

вузла приведені на рисунку 2.  

 
 

Рис. 2. Приклад  електронної таблиці технологічної послідовності виготовлення 
прорізної  кишені  з  настрочною  листочкою. 
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Дана таблиця із технологічною послідовністю робіт по кожному вузлу містить 

такі графи: 

1) порядковий номер та назва неподільної операції; 

2) спеціальність; 

3) розряд; 

4) час на виконання операції; 

5) найменування обладнання та засобів малої механізації. 

Слід враховувати також, що електронні таблиці призначені для обробки і 

числових даних, тому доцільним є по кожному вузлу отримувати дані про загальний 

час обробки вузла, середній розряд та інформацію щодо складності обробки.  

По всім вузлам створюють таблиці, які пронумеровуються і записуються  за 

допомогою сполучення клавіш Ctrl+(літера). 

Після внесення всіх вузлів у програму на окремому листі представляється вся 

технологічна послідовність, шляхом виклику відповідного до загальної схеми макросу 

(електронної таблиці). На цьому формування технологічної послідовності 

завершується,  і як документ  вона готова до використання на виробництві. 

Висновок 

На сьогодні якість продукції залежить від рівня технічної, матеріальної та 

організаційної підготовки виробництва. При цьому вплив організаційних факторів на 

якість складає до 80%. З врахуванням цього, роль технологічної підготовки, а саме 

забезпечення організації і взаємозв’язку всіх документів, досить значна. Ефективність 

організації робіт на стадії ТПВ залежить від того, наскільки інженерні працівники 

раціонально використовують час при розробці нових технологічних процесів, які тісно 

пов’язані з  можливостями обчислювальної техніки. 

Приведений у статті досвід по створенню техдокументації за допомогою 

табличних процесорів дає реальну можливість оптимізувати роботи на стадії ТПВ, 

особливо для тих підприємств швейної галузі, для яких придбання спеціалізованих 

САПР не є економічно вигідним. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ПАКЕТУ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ЖАКЕТУ 
ЖІНОЧОГО НА РОЗШАРУВАННЯ 

 
А.І. ПОПОВА,  Л.І. ТЕБЛЯШКІНА к.т.н. 
Мукачівський технологічний інститут 

 
Насичення ринку конкурентоспроможними швейними виробами значно підвищують вимоги до 

якісних показників. Якість швейних виробів визначається багатьма факторами і одним з 
найважливіших є формостійкість – здатність зберігати форму протягом терміну експлуатації. 
Значний вплив на формостійкість пакету матеріалів для виготовлення жакету жіночого має міцність 
пакету до розшарування. У роботі проведено експерементальне дослідження стійкості  пакету 
матеріалів, з метою визначення оптимальних варіантів прокладкових матеріалів з клейовим  
покриттям німецької фірми "Хензель Текстиль" для  костюмної тканини з поліефірних волокон. 

 
На сьогоднішній день асортимент верхнього одягу основних груп швейних 

виробів (до яких відносяться і жакет) активно розвиваються в напрямку відповідності 

вимогам моди і попиту споживача. Розвиток вказаного асортименту, підвищення 

конкурентоспроможності швейних виробів здійснюється за рахунок розробки нових 

видів тканин  і матеріалів, моделювання,  та конструювання одягу, оскільки саме на цих 

етапах закладається раціональне використання сировини, забезпечується підвищення 

продуктивності праці, визначається якість продукції і раціональна технологія 

виготовлення. 

Якість - це сукупність властивостей продукції, що обумовлюють її здатність 

задовільняти певні потреби у відповідності з призначенням. [1] 

В даний час, в умовах швидкого морального старіння швейних виробів, 

особливого значення набуває формостійкість, так як втрата форми перш за все стає 

причиною зниження якості швейного виробу.  

Перед швейною промисловістю в умовах ринку стоїть завдання випуску 

високоякісних швейних виробів, що вимагають мінімального догляду, здатних 

зберігати форму, товарний вигляд протягом всього терміну експлуатації. 

Формостійкість - здатність зберігати форму протягом терміну експлуатації 

обумовлюється як властивостями матеріалу верху, так і властивостями прокладкових 

матеріалів з клейовим покриттям, клейових павутинок, різноманітних клейових 

композицій, що входять до складу пакету матеріалів для виготовлення жакету 

жіночого. [2] 

Одним  з негативних явищ, що впливають на формостійкість пакету є 

розшарування між матеріалами, що входять до його складу. 
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 Об’єкт та методи дослідження 

Предметом даних досліджень є пакет матеріалів для виготовлення жакету 

жіночого.  

Об’єктом досліджень є формостійкість виробів і формостійкість пакету 

матеріалів для виготовлення жакету жіночого, яка характеризуеться міцністю зв’язків 

між шарами пакету на основі характеристик міцності зв’язків між шарами пакету. 

Процес  втрати міцності зв’язків між шарами пакету васлідок впливу механічних, та 

фізико-хімічних факторів, що руйнують ці зв’язки – є розшарування. 

Для виготовлення високоякісного виробу необхідно максимальне збереження 

форми пакету, тобто необхідно, щоб використовуваний пакет матеріалів був стійким до 

розшарування. Тому метою даного дослідження є підбір клейових матеріалів пакету 

для забезпечення міцності з’єднання згідно нормативам німецької фірми "Хензель 

Текстиль". 

Постановка задачі 

Рошарування пакету матеріалів для виготовлення жакетів жіночих  виникає як 

на стадії виготовлення в технологічно-виробничому процесі, так і в процесі 

експлуатації (хімчистка, прання). Процес  розшарування може відбуватися як по всій 

площині, так і на окремих ділянках. Причинами виникнення розшарування  є: 

• використання  пакету матеріалів, який втрачає міцність  з’єднання між шарами 

при розривному навантаженні  від 14 Н/м2 і більше; [3] 

• порушення параметрів процесу дублювання (тиск, температура, час 

знаходження дубльованих деталей в робочій зоні пресу). 

Для забезпечення зберігання форми жакету необхідно, щоб він був стійкий до 

розшарування, тому авторами ставиться задача проведення експерементальних 

досліджень. 

Результати та їх обговорення 

Дослідження проведено з різними видами пакетів прокладкових матеріалів з 

клейовим покриттям фірми "Хензель Текстиль" та костюмної тканини  з поліефірних 

волокон. 

Для проведення дослідження використано три зразки костюмної тканини масою: 

177,7 г/м2, 171,7 г/м2, 177,6 г/м2 і товщиною: 0,35 мм, 0,31мм, 0,28 мм, а  також 

прокладкові матеріали з клейовим покриттям: поліамідна подвійна мікроточка зі 

щільністю покриття поверхні 52 точки/см2;  неткані матеріали:  флізелин артикул 
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5030/2ВS4, 5035/2ВS4, 5054/2ВS4; дублерин на тканій основі артикул 1706/105BS9, 

1742/105BS9, 1744/105BS9, 1846/105BS9; дублерин на трикотажній основі артикул 

1101/2BS4, 1180/2BS4. (табл.1) 

Процес  дублювання проводили  на дублюючій установці "MEYER" RPS-mini з  

наступними параметрами  дублювання: 

• температура Т=1380С 

• тиск Р=12Н/см2 

• час дублювання t=12с. 

Стійкість до  розшарування отриманих пакетів визначено за методикою 

німецької фірми "Хензель Текстиль" за допомогою динамометра. За критерій міцності 

щеплення між шарами приймали значення розривного навантаження, при якому 

починається процес розшарування. Результати експерементальних досліджень наведені 

в таблиці 1. 
 

Таблиця 1  Розривне  навантаження при якому починається процес розшарування пакету  
матеріалів 

 
Розривне навантаження, Н/м2 

Назва 
клейової прокладки, 

артикул 

Пакет 1,  
маса 

костюмної тканини 
177,7 г/м2 

Пакет 2,  
маса 

костюмної тканини 
171,7 г/м2 

Пакет 3,  
маса 

костюмної тканини 
167,6 г/м2 

Флізелин 
5030/2ВS4  8 10 12 

Флізелин 
5035/2ВS4 14 16 20 

Флізелин 
5054/2ВS4 8 12 12 

Дублерин  
1706/105BS9  22 20 18 

Дублерин 
1742/105BS9 12 10 10 

Дублерин 
1744/105BS9 8 8 7 

Дублерин 
1846/105BS9 14 12 8 

Дублерин  
1101/2BS4  20 20 18 

Дублерин 
1180/2BS4 12 12 10 

 
Як видно з результатів експериментів на міцність з’єднання впливає маса 

матеріалу і його товщина. В більшій мірі вплив цих параметрів прослідковується при 

використанні нетканих клейових матеріалів, а саме флізелинів. Встановлено, що  із 

збільшенням маси і товщини даного матеріалу міцність з’єднання зменшується. При 
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використанні в якості клейових складових  тканих і трикотажних матеріалів міцність 

з’єднання змінюється досить незначно із зміною маси і товщини матеріалу.  

Очевидно, це пов’язано з менш щільною структурою нетканого матеріалу. Але в 

цілому більша міцність з’днання характерна для дублерина на трикотажній та тканій 

основі. На нашу думку, така відмінність в міцності з’єднання різних матеріалів 

пов’язана з більшою еластичністю трикотажних і тканих основ після склеювання. 

Встановлено, що оптимальні значення міцності забезпечують наступні 

матеріали: неткані флізелин 5035/2ВS4; дублерин на тканій основі 1706/105BS9; 

дублерин на трикожній основі 1101/2BS4. 

Висновки 

Таким чином, на основі експерементальних досліджень відібрано пакети 

матеріалів  з різними видами клейових прокладок, що витримують розривне 

нвантаження від 14 Н/м2 і більше до початку розшарування. Такими  є пакет матеріалу 

з костюмної тканини  з поліефірних волокон (Зразок 1,2,3) та клеэвих прокладок:  

• флізелин 5035/2ВS4 – розривне навантаження до початку розшарування       14 

Н/м2 -20 Н/м2; 

• дублерин  1706/105BS9 -  розривне навантаження до початку розшарування 18 

Н/м2 -22 Н/м2; 

• дублерин на трикотажній основі 1101/2BS4 - розривне навантаження до 

початку розшарування  18 Н/м2 -20 Н/м2; 

Отримані результати є початковим етапом для подальшої роботи над 

дослідженням впливу властивостей пакету матеріалів на формостійкість жакету 

жіночого. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕЛЕМЕНТІВ 
ТРИПІЛЬСЬКОЇ КУЛЬТУРИ В СУЧАСНИЙ ОДЯГ 

 

Є.В. СЄДОУХОВА,  Л.М. КОМАРІ   
Мукачівський технологічний інститут 

 
Трипільська культура - унікальне явище в історії людства. Вона відіграла безпрецедентну роль у 

становленні цивілізації на планеті Земля. Орнаментація трипільського посуду є ілюстрацією фольклору, 
космогонії та міфології перших землеробів і скотарів. Знаходження шляхів поєднання  магічно-
сакрального змісту трипільського малюнку та силуетів сучасного одягу стало основною темою в 
колекції „Оказії трипільського міста”  

 
Сучасна культура та її складові, в тому числі і мода,  потребують постійне 

підживлення з різноманітних джерел, це можуть бути і наукові розробки,  і продукти 

субкультури, чи особистісні креативні трансформації, але найпотужнішим джерелом  

постійно було та залишається минуле. Зокрема,  те минуле, яке в органічному синтезі з 

сучасністю творить історико-культурний міф, національну ідеологію. До такого 

минулого й належить трипільська цивілізація. 

Українські дизайнери вже давно звертаються до творчих надбань трипільської 

культури, але сфера таких звертань є досить обмеженою. Вона  не виходить за рамки  

реконструкцій ритуального та повсякденного одягу трипільців на основі льняних 

тканин. Тому спроба відтворити в сучасному одязі елементи трипільської культури не 

лише за допомогою використання вовняних та бавовняних тканин, а ще й перенесенням 

в одяг  символіки, знаковості, а також  друкованої реклами на тканині з використанням 

візуальних засобів оформлення  малюнку та шрифта із використанням спеціальних 

барвників, заслуговує на окреме висвітлення.  

Такою роботою є  колекція молодіжних ансамблів одягу „Оказії трипільського 

міста”. Ця колекція вже отримала визнання в Україні, прийнявши участь в конкурсі 

молодих дизайнерів „Новий колорит - 2005”  в м. Мукачево та конкурсі молодих 

дизайнерів „Печерські каштани - 2005” в м. Києві. 

Основною ідеєю даної колекції, як це було сказано вище, є трансформація 

культурно-стилістичних стандартів трипільців в сферу тенденцій сучасного одягу та їх 

поєднання з матеріалами, які виконані за допомогою сучасних технологій, зокрема 

розробка декоративних елементів та шрифтової реклами виконана в графічному 

редакторі Adobe Illustrator та комп’ютерній програмі Photoshop, оформлення поверхні 

пальтової тканини - методом друку. 
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Об'єкти та методи дослідження 

Концептуально принциповим підходом  до колекції стало проведення аналогії 

між розписом на трипільському посуді, який стародавні трипільці уособлювали з 

людиною, що свідчить велика кількості антропоморфного посуду [Бурдо, 46])  та 

одягом, який також є продовженням, підкресленням та демонстрацією людської 

автентичності. 

Постановка задачі  

Дана стаття не ставить собі за мету розбиратися  вже майже  у „вічному” питанні 

– чи були трипільці пращурами українців, чи ні, а керуючись незаперечним фактом 

існування даної цивілізації, звернути увагу на органічне введення в поле сучасної 

культури елементів трипільської образної мови – символіки, декору, колористичних 

еталонів. 

  Також важливим  є аналіз можливості популяризації цінних культурних 

надбань трипільців, використовуючи одяг як інформаційно-пропагандистський засіб, як 

засіб міжкультурних та міжчасових комунікацій. 

Результати та їх обговорення 

 Трипільська цивілізація - це, перш за все, культура землеробства. Саме в 

Трипіллі відбулася повна і остаточна перемога відтворюючої економіки, що було 

проявом тріумфу неолітичної революції. Впровадження землеробства стало 

фундаментом цивілізації. Високою культурою землеробства людство зобов'язане  саме 

Трипільській культурі (у Молдові і Румунії її називають Кукутені). За всю історію ніщо 

не мало такого суттєвого впливу на життя людини, як перехід до рільництва. Без 

свідомого вирощування рослин з допомогою достатньо ефективних знарядь праці, яке 

забезпечувало створення надлишків продуктів харчування, була б неможливою поява 

цивілізації. Трипільці подолали споконвічний страх людини перед голодом - і це було 

їх найвидатнішим досягненням. У Трипіллі люди вперше звільнились від постійних 

турбот про їжу і в них з'явилося дозвілля для будівництва осідлих поселень, 

виготовлення посуду, занять мистецтвом, розвитку міфологічних уявлень. 

Здійснивши перехід до відтворюючих технологій ведення господарства, трипільці 

поєднали землеробство з тваринництвом. Вони  вирощували  пшеницю,  ячмінь і овес, 

розводили велику рогату худобу, свиней, овець і кіз, а биків і коней використовували як 

тяглову силу. Орали трипільці ралом, а жали серпами з дерева і рога з кременевими 
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вставками, на яких були вирізьблені зубці. У них були сани і вози (є певні свідчення 

цього). 

Носії Трипільської культури виготовляли мальовану кераміку, неперевершені 

шедеври якої мовою символів та знаків промовляють до нас з глибини тисячоліть, 

зачаровуючи своєю могутньою первісною магією. 

Наприкінці ХІХ ст. видатний український археолог Вікентій Хвойка відкрив і 

почав досліджувати поселення стародавніх людей поблизу с. Трипілля на Київщині. 

Про свою знахідку автор розмірковує таким чином: „Першопочатковими і 

найголовнішими створювачами цих пам’яток була деяка частина арійців, що, можливо, 

вже виділилась. Жила вона  між середнім Дніпром і Дунаєм у Прикарпатській області – 

особливо в її південній частині” [Етногенез, 25]. Згодом селища з подібними 

археологічними ознаками почали знаходити і в інших районах України. Археологічні 

пам’ятки такого типу дістали назву „Трипільська культура”. Здійснюючи розкопки й 

досліджуючи знайдені матеріали, вчені дійшли висновку, що племена трипільської 

культури жили на великих просторах від Дніпра до Балкан (в Україні - це лісостепове 

Правобережжя, Подністров'я, басейн Південного Бугу, Волинь та частково 

Лівобережжя) від кінця V тис. - поч. IV тис. до н.е. до сер. III тис. до н.е. Сліди 

трипільської культури виявлено також і в Лівобережній Україні. Зокрема 

ранньотрипільські пам'ятки відомі в Бориспільському, Переяслав - Хмельницькому 

районах Київської області. Розкопки трипільських поселень дозволяють досить повно 

відтворити їхній вигляд і деякі особливості побуту їх населення. 

Феномен трипільської культури, яку дехто з авторів називає першою 

протоцивілізацією землеробів полягає в тому, що вона своєрідно поєднувала 

господарські, антропологічні, етнокультурні системи та вірування представників 

багатьох найдревніших спільнот Південно - Східної та Центральної Європи. Основні 

риси господарювання, побуту, трипільців були засвоєні протослов'янами та іншими 

індоєвропейськими народами. Трипільська культура була провідною серед 

енеолітичних племен Східної Європи і прискорила розвиток відсталіших племен, що 

населяли Північну та Північне-Східну Україну. Трипільська культура - це виникнення 

на теренах України розвинутого землеробськ-скотарського господарства, мистецтва, 

житло - і містобудівництва, ремесел, перших металевих виробів з міді, високохудожніх 

творів мистецтва й складних ідеологічних уявлень. Наші далекі предки вже в IV тис. до 
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н. е. володіли культурою, яка мало в чому поступалася раннім цивілізаціям V - IV тис. 

до н. е. на Стародавньому Сході. [Шилов, 147] 

Усі дослідники Трипільської культури, зокрема Є.Кричевський, В.Даниленко, 

Б.Рибаков, М.Чмихов, М.Відейко, В.Мисик, Т.Ткачук, одностайні у своїх оцінках 

оздоблення трипільського посуду - воно мало сакральний, магіко-сакральний характер, 

тобто такий, що відносився до релігійних сонцепоклонницьких культів і ритуалів. 

Власне, значну частину свого посуду творці Трипільської цивілізації призначали, за 

даними С.Рижова, саме для культових і жертовних цілей. [Губерначук, 78] 

Більшість такого тонкостінного, міцного, аж „дзвінкого” посуду розписана 

чорною, червоною, білою мінеральними фарбами. Орнамент складний і різноманітний, 

в основі його є спіралі й волюти, геометричні фігури, зображення тварин та людей. 

Трипільських малярів, а це були, очевидно, окремі майстри-спеціалісти, можна вважати 

основоположниками українського народного мистецтва. Багато провідних мотивів 

трипільського орнаменту, зокрема подвійні спіралі, що нагадують латинську літеру s, 

спіральний меандр довкола посудин, схематичні зображення рослин і тварин, 

різноманітні хрести в колі - збереглися в українських народних вишивках, килимах, 

народній кераміці, а особливо в українських великодніх писанках. Орнаментація 

трипільського посуду є ілюстрацією фольклору, космогонії та міфології перших 

землеробів і скотарів. Наприклад, спіральний меандр - „безконечник” є символом 

безупинного руху, самого життя; стилізовані зображення небесного змія-дракона 

символізували чоловіче начало: бачимо тут символи сонця, неба і землі, рослин, тварин 

і людей. Орнаментальні сюжети та композиції мають магічний зміст і пов'язані із 

культом родючості, що завжди відзначався складною обрядовістю. 

У традиційних та архаїчних суспільствах кераміка, як звичайний побутовий 

посуд, так і ритуальні керамічні вироби, за думкою сучасного українського археолога 

Наталі Бурдо, наділені певним сакральним сенсом. Можна розглядати різні аспекти 

цього феномена. Передусім необхідно зазначити, що вже сама термінологія, що 

вживається як в побуті, так і серед вчених, які так чи інакше займаються керамологією, 

зіставляє посудину з людським тілом. Вона складається з частин, які називаються 

тулуб, горловина, шийка, плічка, боки, вушка, ручки і ніжки, тобто повністю відповідає 

людській фігурі, щоправда без голови. Остання обставина зафіксована у безлічі творів 

енеолітичних гончарів, що ліпили антропоморфні вироби, дуже розповсюджені, 

зокрема, в матеріалах трипільської культури. Очевидно, що формальне уподібнення 
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посудини людському тілу, про яке ми майже ніколи не замислюємося, прийшло до нас 

з глибини тисячоліть. Воно могло з'явитися тільки тоді, коли на зорі цивілізованого 

життя примітивні горщики перетворилися в різноманітний за формами і рясно 

забезпечений символічними знаками посуд, в якому втілювався сакральний світ наших 

предків та закарбовані магічні символи, що використовувалися ними для управління 

надприродними силами. 

Саме цей неповторний сакрально-магічний месидж (послання) з глибини 

тисячоліть й намагалися втілити автори колекції „Оказії трипільського міста”. Так в 

колекції відображені інтерпретовані мотиви елементів розпису кераміки, силуетів 

жіночих статуеток, знаків-символів. Колекція складається з святкових ансамблів одягу 

„prêt-a-porter” (рисунок 1), що обумовлено реальною потребою українського споживача, 

який хоче бачити святкові речі, які б відображали надбання національної культури.  
 

 
Рисунок 1 – Колекція молодіжних святкових ансамблів одягу 

В молодіжних ансамблях, які складаються з суконь, пальто та доповнень 

використані  декоративні елементи,  виконані технікою вишивки бісером та оформлені 

засобом друку на тканині. Колекція є спробою реалізації „ходячої реклами” і 
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представлена в вигляді друку на пальтовій тканині певної інформації про трипільську 

культуру: стилізовані зображення елементів знакової символіки „день-ніч”, „дощ-

сонце”, силуетів жіночих статуеток. Дитяче пальто з колекції оздоблене ручним 

виконанням малюнку на тканині .    

Висновки 

Колекція „Оказії трипільського міста” ознаменувала собою появу нового 

оригінального підходу до трактування тенденцій сучасної моди „prêt-a-porter”. Зі 

значення функціонального, вжиткового воно поступово переходить в медіальне, в таке, 

що стає певною самостійною одиницею передачі інформації, тим самим розкриваючи 

нові можливості як для дизайнерів, так і самих споживачів. Окрім того, завдяки 

залученню в сферу сучасного дизайну культурницько-стильових комплексів минулого 

останні отримують друге життя  й можливість бути прочитаними по-новому.  
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ОТРИМАННЯ ТА ЗАСТОСУВАННЯ МОДИФІКОВАНИХ ШТУЧНИХ 

МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ВЗУТТЯ 
КРИВИЧ І.Г. 

Мукачівський технологічний інститут 
 

Стаття носить оглядово-науковий характер і розглядає проблеми пов’язані з оцінкою якості 
при застосуванні штучних шкір, асортиментом та особливостями виробництва. Розглядає питання 
впливу цеоліту при модифікуванні штучних шкір типу картон.  

 
В наш час виробництво взуття пов’язане із застосування великої кількості різних 

за походженням та способом виробництва матеріалів. Застосування тих чи інших 
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матеріалів визначає поділ взуття на побутове та спеціальне, повсякденне та модельне. 

Відповідно до цього встановлюються умови експлуатації, степінь комфорту і ціна.  

В певні періоди розвитку промисловості на ринку сировини домінують ті чи 

інші матеріали. Так, в 70-ті 80-ті роки широкого розвитку набули штучні та синтетичні 

матеріали. В кінці 90-их років відновлюється виробництво, в тому числі і більш 

якісного, взуття з підвищеними ергономічними властивостями. Слід врахувати, що 

забезпечення антропометричних та фізіологічних показників не означає високого рівня 

якості хоч вони є обов’язковими, так як їхня невідповідність виключає повністю 

поняття якості. Необхідна умова високої якості в забезпеченні рівня гігієнічних, а саме 

санітарно-гігієнічних, санітарно-мікробіологічних, психофізіологічних показників, 

електростатичних, але при їх невідповідності виріб може експлуатуватись при певних 

обмеженнях в строках носіння та експлуатації. 

Коли мова заходить про матеріали з натуральної сировини то слід враховувати 

що вартість їх зростає. Застосування штучних і синтетичних матеріалів дозволяє 

здешевіти взуття, але при цьому гігієнічні показники якості не завжди 

задовольняються. 

Причини, за якими матеріал має відмінності в властивостях, можуть бути 

самими різними, починаючи з складу, закінчуючи структурою. Зрозуміло, що при 

застосуванні полімерних матеріалів гігієнічні властивості в них забезпечуються за 

рахунок пакету матеріалів включенням в конструкцію деталей, які будуть виготовлені з 

природної сировини з відповідно кращими показниками. Але і в натуральних 

матеріалах деякі властивості не відповідають всім вимогам які ставляться до взуття. 

Водночас під час виготовлення деяких матеріалів, якщо використана природна 

сировина, в поєднанні з штучною та синтетичною сировиною, позитивні властивості 

втрачаються. Причиною цього є  структурні особливості будови, тому модифікація 

складу і будови може призвести до покращення властивостей. 

Об’єктивно, на даний час є постійне зростання застосування. на заміну 

натуральних, штучних матеріалів. Тому в даній статті розглядається питання про 

застосування штучних матеріалів для виготовлення взуття. І перш за все слід 

розглянути питання виробництва штучних шкір. 

Виробництво штучних шкір 

Наука і промисловість, що займається створенням і випуском штучної шкіри 

(ШШ), пов'язана з дослідженням та технологією одержання й переробки полімерів й 
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опирається на досягнення в цій області. Тому вони володіють практично необмеженої й 

сировинною базою, що постійно розширюється, що, у свою чергу, визначає необмежені 

можливості її розвитку[1]. 

У той же час, саме наукові дослідження, вироблені на їх основі ШШ є 

сировинною базою й визначають прогрес у виробництві взуття, одягу, галантереї, 

розвиток поліграфічної, електротехнічної промисловості, транспортного 

машинобудування, багатьох інших галузей промисловості, а також сільського 

господарства[2]. 

Штучні шкіри, які випускають в даний час у різних країнах, мають величезну 

розмаїтість, відрізняються одна від одної за зовнішнім виглядом, будовою й 

структурою, застосовуванням сировини, способом набуття інших ознак.  Щоб дати самі 

загальні відомості про ШШ й оцінити їхнє місце серед інших матеріалів, слід звернути 

особливу увагу на загальні принципи й наукові основи їхнього створення й можливості  

використання. 

У діючу в цей час класифікацію ШШ покладені їх експлуатаційні споживчі 

властивості. З декількох існуючих класифікацій розглянемо основні: за технологічною 

ознакою (або характером виробництва) і призначенню. 

За  характером виробництва розрізняють: м'які, штучні й синтетичні шкіри, 

синтетичні матеріали для низу взуття, штучні шорсткі шкіри типу картону. За  

призначенням виділяють: галантерейні, взуттєві, одежні, оббивні, декоративно-

господарські, технічні, палітурні матеріали й клейонку. Крім того, матеріали можна 

класифікувати за видом застосовуваного для їхнього виготовлення полімеру, й тоді 

розрізняють матеріали: на основі поліуретанів (ПУ), полівінілхлориду (ПВХ), поліаміду 

(ПА), нітроцеллюлози (НЦ), термоэластопластів (ТЭП), каучуків або їхніх сумішей. 

За  будовою й структурою ШШ можуть бути пористими, монолітними й 

пористо-монолітними, одне- і багатошаровими, безосновними й на волокнистій основі, 

армованими й т.п. За умовами експлуатації ШШ можна розділити на звичайні, морозо-, 

тропико-, вогне-, кислото-, луго-, водо-, жиро-, масло-, озоно-, бензо-, термо- і 

раздиростійкі, віброгасячі, шумозахисні, электропровідні, антистатичні й т.д. За   

кольором розрізняють чорні й кольорові матеріали[3]. 

Вже одне перерахування можливих варіантів такого роду матеріалів дозволяє  

скласти уявлення про практично необмежені можливості при їхньому створенні й 

використанні. Розглянемо виробництво композиційних матеріалів [1], що увібрали в 
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себе практично всі сучасні досягнення й підходи до переробки полімерів і створення 

структури й комплексу властивостей, одержуваних на їхній основі матеріалів, на 

прикладі твердих ШШ типу картон. 

Тверді штучні шкіри типу картон 

Цей вид ШШ (ділі картон) являє собою аркушевий матеріал з поверхневою 

щільністю більше 200 г/м2. Він складається з відносно коротких волокон різної 

природи, зв'язаних між собою силами міжмолекулярного взаємодії (адсорбційними 

силами) і полімерним сполучням [4]. 

Розрізняють картони для взуття, точніше, для внутрішніх деталей взуття 

(устілки, задники, простилки), для галантерейних виробів, валіз і т.п.  

Сировиною для взуттєвих картонів є шкіряне волокно, одержуване розмелом 

відходів натуральних шкір, целюлозні й бавовняні волокна, утворені при розмелі 

утилю, макулатури й відходів швейного виробництва. 

По способу виробництва розрізняють: 

- картони мокрого способу виробництва, формуються шляхом одно- або 

багатошарового відливу за технологією паперового виробництва; 

- картони сухого способу виробництва, отриманні за технологією формування 

нетканих полімерних матеріалів. 

Всі картони мокрого способу виробництва з використанням полімерного 

сполучні одержують проклеюванням. Процес полягає в тому, що водна дисперсія 

полімеру змішується з водною дисперсією добре розмелених волокон і після видалення 

вологи шляхом відливу на спеціальних, наприклад довгосіткових, машинах і 

наступному сушінні. У результаті виходить єдине однорідне полотно, у якому 

полімерне сполучне відіграє роль клею, що скріплює полімерні волокна в місцях 

їхнього контакту. 

Це складний багатоступінчастий процес, досить трудомісткий і пов'язаний з 

використанням великих кількостей води (на одержання 1 т картону потрібно від 300 до 

800 м3 води). Одержання високоякісного картону у вигляді аркушів товщиною 1,3-2,7 

мм, міцного, твердого, еластичного, стійкого до стирання з певною намокаємістью. 

Частіше інших для проклеювання використають водні дисперсії каучуків - 

латекси, такі, як натуральний, сополімерний бутадієну з вініліденхлоридом, 

бутадіенстирольний й ін. 
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У цій структурі більша частина сполучень розташована в основному в місцях 

переплетення волокон у вигляді крапкових зон зв'язування. Така ступінь використання 

сполучення близька до оптимальної, волокна зберігають свою рухливість, а матеріал у 

цілому - пористість і поглинаючу здатність. 

При одержанні картонів сухого способу виробництва використають сухий 

розмел шкіряних волокон у повітряному середовищі з наступним їхнім розпушенням і 

потім формують волокнисте полотно на глокопробивних машинах, як й у випадку 

одержання нетканих матеріалів. При цьому можна використати суміш різних волокон, 

наприклад: шкіряних, віскозних і термоусадочних, поліетиленових, або 

полівінілхлоридних. Картони сухого способу виробництва мають велику пористість і 

кращі гігієнічні характеристики. 

Останнім часом для виготовлення внутрішніх деталей взуття використовують 

картони виготовлені за традиційною технологією виробництва на звичайному 

устаткуванні. Ці матеріали мають еластичність, міцністю, формостійкість, з високою 

адгезією до шкіряних і текстильних матеріалів [5].  

Далі розглянемо використання матеріалів для основної устілки. 

Об’єкти та мета дослідження 

Устілка - основа взуття високої якості 

Устілка поряд з підошвою є основним конструктивним елементом низу взуття, а 

її роль у доданні взуття таких властивостей, як міцність, твердість і стійкість форми 

може навіть перевищувати роль підошви. Устілка дає можливість надавати конструкції 

взуття високу міцність і зносостійкість у різноманітних умовах носки, стійкість до 

механічних й атмосферних впливів. 

Забезпечення міцності кріплення є головною, але не єдиним завданням устілки 

як у період пошиття взуття, так і під час її експлуатації. Устілка безпосередньо 

пов'язана зі стопою й тому до неї пред'являються підвищені гігієнічні вимоги. 

Про важливість виробництва високоякісних устілкових шкір говорять наступні 

факти. Дослідницький відділ інтендантського відомства США, що протягом декількох 

років проводив дослідження устілкових шкір, повідомляє, що під час другої світової 

війни до 60% армійського взуття виходило з ладу через руйнування устілки навіть у 

тому випадку, коли інші деталі взуття були в гарному стані. Руйнування основної 

устілки у взутті є основною причиною скорочення строку її носки, тому що ремонт 



Природничі і технічні науки 
 

 

Науковий вісник Мукачівського технологічного інституту 
 

73

взуття з ушкодженими устілками утруднений.  Слід врахувати, що 17,5 до 25% взуття 

ушкоджується в результаті дії поту. 

Особливо велике значення надається шкіряній устілці у зв'язку з переважним 

використанням для підошви гуми й інших синтетичних матеріалів, а також із 

застосуванням у виробництві взуття методу лиття. Це веде до істотного зниження 

гігієнічних і комфортних властивостей взуття. Це погіршення повинне бути в якіїсь 

мірі компенсована покращеннями - гігієнічними й комфортними властивостями інших 

деталей взуття, насамперед,  устілки. 

Устілки бувають різних типів: шкіряні одношарові, двошарові, гнучкі, 

шкіркартони з напівустілкою, спецкартонни, обклеєні тасьмою й ін. Такий широкий 

набір устілок пов'язаний і із застосуванням різних методів кріплення взуття. Так, 

двошарові устілки застосовуються для взуття цвяхового й клейового методів кріплення, 

гнучкі - для модельного взуття, а одношарові зі штучної устілкової шкіри - для 

клейових, цвяхових, прошивних методів кріплення й методу гарячої вулканізації та 

лиття. Диференційований підхід до використання устілок викликаний розходженнями у 

вимогах, пов'язаних із застосуванням певного методу кріплення. Наприклад, устілка 

для цвяхового методу кріплення повинна бути жорсткіше, ніж для клейового й 

ниткового методів кріплення.  

Важливим для устілки, з погляду комфорту носки, є створення індивідуального 

зручного ложа для стопи, що забезпечує правильне положення ноги при ходьбі й, отже, 

менші витрати енергії й менше стомлювання. 

Комплекс механічних навантажень із одночасною дією поту, тепла, вологи, 

мікроорганізмів, зусиль стиску й вигину викликає при носінні наступні ушкодження 

устілок: тріщини, складки, закручування країв, жолоблення, (жолоблення - утворення 

поглиблень у місцях прошивання або пробивання цвяхами), усадка по площі й 

збільшення товщини, зменшення міцності лицьового шару, ламкість. Найбільш 

істотними ушкодженнями, викликані, головним чином, дією поту, є тріщини й усадка 

по площі, тому що вони можуть викликати повне руйнування взуття, а інші створюють 

тільки незручності для носки. 

Дефіцит натуральних шкір і розвиток виробництва різних ШШ обумовило їхнє 

застосування при виготовленні взуття. У цей час процес заміни натуральних матеріалів 

на синтетичні для окремих деталей взуття прийняв необоротний характер. Це в певній 

мері стосується і  устілки. 
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Для виявлення переваг і недоліків синтетичних устілкових матеріалів був 

початий ряд досліджень. Це, насамперед, докладна робота Херфельда й Кенигфельда. 

Вони зіставили устілкову шкіру рослинно-синтетичного методу дублення і її 7 

замінників (лефа, тексон, квалітет 437 й 448, буледон ST 1252, бонтекс, артикель VK 

3200 ). 

Зіставлення властивостей відбувалося за наступними показниками: маса, 

товщина, зміна площі під дією води й поту, міцність на розрив, тягучість, гнучкість, 

відношення до води, паропоглинання й паровітдача, повітро- і паропроникливість, 

теплопровідність. Порівняння маси шкіряних устілок й устілок зі штучних матеріалів 

показало, що останні легше в середньому на 5,4-8% при масі  окремої пари взуття 0,37-

0,44 кг. Відношення до води й поту визначалося при одночасній дії тертя. При цьому 

встановлено, що поверхня більшості штучних матеріалів стає ворсистої, шорсткуватої, 

а шкіра залишалася гладкої протягом усього випробування. Усадка під дією води й 

поту була у всіх матеріалів приблизно однакової. 

Про міцнісній властивості матеріалів судили по трьох показниках: міцність на 

розрив, міцність на прорив нитковим швом і міцність при надриві. По цим трьох 

показниках шкіра в первісному стані перевершувала всі інші матеріали. У вологому 

стані відбувається зниження названих показників, але в шкіри це відбувається в 

меншому ступені, чим у замінників. Показник розтяжності для устілки дуже важливий, 

тому що устілка в процесі ходьби піддається повторюваним розтяганням при середній 

напрузі 0,1 Мпа. Всі синтетичні матеріали при цьому навантаженні мали меншу 

розтяжність, максимальні їхні значення лише наближаються до мінімальних значень 

шкіри. Тут потрібно відзначити, що тягучість шкіри сполучається з високими 

властивостями надійності. 

Як вже відзначалось, вища гнучкість взуття багато в чому визначається 

гнучкістю устілки. Порівняння досліджуваних матеріалів показало, що шкіра має 

меншу гнучкість. 

Значимість для устілки гігієнічних властивостей безсумнівна. Зіставлення 

матеріалів, що перевіряють, за паропоглинанням, паровітдачею, повітро- і 

паропроникності говорять про значні переваги над штучними матеріалами. 

Внаслідок того, що шкіра значно краще взаємодіє з вологою, ніж замінники, 

відбувається збільшення її теплопровідності у вологому стані, тому що специфічна 

теплопровідність води в 50 разів більше, ніж у повітря. 
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Встановлені в лабораторних умовах розходження у властивостях устілок були 

повністю підтверджені даними дослідної носки.  

Крім того, установлено, що мікроклімат усередині взуття з устілками з більшості 

ШШ виявився зовсім неприйнятним з погляду гігієни, тому що більшість їх нездатні 

поглинути вологу, що виділяється  ногою навіть у стані спокою. 

Таким чином, всі проведені порівняльні дослідження різних устілкових 

матеріалів переконливо показують значні переваги натуральної шкіри для устілок у 

порівнянні із ШШ. 

Для покращення властивостей ШШ типу картон необхідно з корегувати ті 

властивості, які не відповідають тим чи іншим вимогам. Одним з таких напрямків за 

пропоноване введення наповнювача природного мінералу, сорбенту цеоліту. 

Постановка задачі 

Модифікація матеріалів 

Модифікування матеріалів застосовується дуже широко як для натуральної 

сировини, так штучних і синтетичних матеріалів. Для отримання матеріалу з 

покращеними властивостями щодо водопоглинання  та вологовіддачі необхідно 

провести модифікацію вихідної речовини. Відсутність достатнього водопоглинання 

можна пояснити блокуванням пор в картонах через те, що для склеювання 

використовують латекси. Для покращення  волого обмінних процесів пропонується в 

якості модифікатора використати дрібнодисперсних фракцій розмолотого природного 

мінералу цеоліту. 

Інформація про цеоліти  

Термін цеоліт включає ціле сімейство мінералів - водомістких 

алюмосилікатів з катіонами калію, натрію, кальцію й магнію. Структурна формула 

цеоліту:  

Мm/n [(Al2)x (Si2)y] · zH2O  

Образно говорячи, цеоліт являє собою "пористий кристал" із твердим 

каркасом. Характерно, що параметри цього каркаса мало змінюються при 

дегідратації в результаті нагрівання до досить високої температури. Катіони, що 

заповнюють порожнини, оточені гідратними оболонками й порівняно легко 

піддаються іонному обміну. Зазначені особливості структури й состава цеоліту 

визначили 2 основні напрямки промислового використання цеолітів.  
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1. Завдяки властивості поглинати або пропускати через кристалічний каркас 

молекули інших хімічних сполук, цеоліт може використатися як своєрідне 

молекулярне сито для поділу суміші газів і рідин.  

2. Рухливість катіонів й їхня здатність до іонного обміну визначає високі 

сорбційні властивості цеолітів на рівні так називаємих "іонообмінників", які в цей 

час широко використаються в промисловості й сільському господарстві.  

Світовий видобуток цеолітів становить близько 1 млн. т. У країнах СНД у 

цей час добувається не більше 100 000 т у рік.  

За кордоном основна кількість цеолітів (70-80%) використовується в 

будівництві для очищення технічних і стічних вод, для поліпшення ґрунтів у 

гідропоніці, як наповнювач у харчові продукти, високоякісні сорти паперу й картону, 

а також для осушки й очищення газів, як адсорбент, іонообмінника, каталізатора й 

т.д.  

Тепер у природі відомо більше сорока мінеральних видів цеолітів. Однак у 

промисловості використовується деякі з них: клиноптилолит, морденит, 

филлипсит, эрионит, шабазит і рідко ломонтит.  

Відповідно, по мінеральному складу виділяються наступні різновиди 

цеолітових руд: клиноптилолитових, морденитових, морденит-клиноптилолітових, 

шабазитових й т.д.  

Морденит-клиноптилолітові руди видобуваються в Закарпатській області. Тому 

в роботах [6,7] запропоновано використання дрібнодисперсного цеоліту в якості 

наповнювача до устілкового картону. 

            Напрямки досліджень. 

Спроба класифікувати властивості взуття на основі запропонованого у 

кваліметрії алгоритму, що забезпечує одержання оцінки якості практично будь-яких 

об'єктів, розроблялась В. X. Лиокумовичем і Г. Г. Азгальдовим, передбачає побудову 

так називаного ієрархічного дерева властивостей, що характеризують якість. 

Сукупність властивостей розглядається як багаторівнева ієрархічна система, у якій 

якість взуття як якась узагальнена комплексна властивість розташовується на першому 

рівні, а складові його менш узагальнені властивості - відповідно на другому, третьому й 

наступних. Ця класифікація характеризується складною структурою, що утрудняє її 

використання. Спрощення цієї класифікації властивостей взуття й створення наукове 

обґрунтованої класифікації властивостей взуттєвих матеріалів можливі на основі 
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кількісної оцінки значимості властивостей у сукупності, що визначає їхню якість, і 

виключення найменш значимих з них. 

Одним з найбільш часто вживаних є методи фізико-механічних випробувань, що 

забезпечують можливість оцінки найважливіших властивостей взуття й матеріалів  в 

умовах, наближених до умов їхньої експлуатації. Вони  набувають усе більш широкого 

поширення в шкіряно-взуттєвій промисловості. Прагнення до одержання більш повної 

характеристики властивостей взуття й матеріалів обумовило не тільки розробку методів 

випробувань, що заміняють органолептичну оцінку окремих властивостей, але й 

створення методів, призначених для характеристики однойменних властивостей. 

У цей час методи фізико-механічних випробувань взуття й взуттєвих матеріалів 

прийнято ділити по ряду ознак, у   першу  чергу  по  призначенню, тобто залежно від 

властивостей, для оцінки яких вони призначені. За цією ознакою методи випробувань 

можуть бути розділені на методи оцінки механічних властивостей, методи визначення 

фізичних властивостей і методи виміру розмірів. Однак при угрупованні методів, 

застосовуваних для оцінки взуття й взуттєвих матеріалів, є деяке розходження в 

значенні терміна «фізичні властивості», оскільки при оцінці властивостей взуття 

фізичні властивості використаються головним чином для характеристики її гігієнічних 

властивостей. При випробуванні більшості взуттєвих матеріалів характеристика 

фізичних властивостей не вичерпується оцінкою лише їхніх гігієнічних властивостей. 

Методи фізико-механічних випробувань взуття прийнято підрозділяти на три 

групи: 1) методи оцінки механічних властивостей; 2) фізико-хімічні методи оцінки 

гігієнічних властивостей; 3)  методи оцінки форми й розмірів. 

Група 1 включає методи оцінки міцності скріплення деталей, методи визначення 

твердості окремих вузлів взуття, методи оцінки формостійкості. До групи 2 прийнято 

відносити методи оцінки волого-обмінних, теплозахисних властивостей, водостійкості, 

гнучкості, маси. Група 3 включає методи виміру розмірів взуття і його деталей. 

Практичний досвід використання методів оцінки фізико-механічних 

властивостей взуттєвих матеріалів дозволяє розділити їх на дві групи: 1) методи оцінки 

механічних властивостей; 2) методи оцінки фізичних властивостей. У межах кожної 

групи методи підрозділяють по ряду ознак. 

У кожній з розглянутих груп методи оцінки конкретних властивостей також 

підрозділяють залежно від того, у яких умовах (статичних або динамічних) проводяться 

випробування. 
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Тому стоїть питання: за якими критеріями проводити оцінку матеріалу або 

деталі? Виходячи з того що найпроблемнішим є забезпечення гігієнічних властивостей 

нами було вибрано для дослідження волого обмінних процесів, а саме волого 

поглинання, сорбційна ємність, вологовіддача. 

Дослідження  

Нами була розроблена методика, коли на досліджувану поверхню картону 

наносилась крапля води і досліджувались динаміки зміни розміру краплі, тобто 

капілярність поглинання фізико-механічної вологи, та динаміки висушування цієї 

вологи до встановлення рівноважної вологості в матеріалі. Очевидно, наявність 

потужного сорбенту порошкоподібного цеоліту, що має наскрізні пори, сприяє 

вирівнюванню вологості матеріалу, завдяки бімолекулярному сорбованому шару  

вологи [3], енергія зв'язку якого з сорбентом є значно меншою ніж у 

мономолекулярного шару. Ця волога здатна вільно переміщуватись в матеріалі, а це 

сприяє швидшому встановленню рівноважної вологості в матеріалі при його 

висушувані. 

Результати та їх обговорення 

Дослідження показали, що проникнення вологи відбувається на більшу 

поверхню, тобто капілярність матеріалу покращується.  За перші 15 - 20 с. діаметр 

каплі збільшується  з 7 мм.  до 23 мм, тобто швидкість локалізації вологи збільшується 

на 30-40 % на початковій стадії контакту вологи  з матеріалом. 

Отримані результати дозволяють стверджувати про можливість використання 

цеоліту в якості наповнювача, при виготовленні волокнистих матеріалів. Сорбційна 

ємність, здатність до локалізації паро-рідинного поту, що виділяється стопою людини 

картоної устілки з товщиною 2-2,5 мм. може бути суттєво збільшена наповненням 

порошкоподібним цеолітом [6].  

 Результати  випробувань показали, що 10 % добавка  цеоліту дещо збільшує 

щільність, суттєво збільшує жорсткість і зменшує намочуваність картону в порівнянні з 

необробленим. Зниження міцності картону з добавкою цеоліту є закономірним і 

порівняно не значним [7]. 

Отримані результати дозволяють рекомендувати модифікований картон в якості 

устілкового матеріалу для взуття,  що експлуатується в умовах інтенсивного 

потовиділення  (літнє взуття , взуття для активного відпочинку, спортивне, тощо).  
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Висновок  

Як видно з викладеного, штучні шкіри являють собою складні 

багатокомпонентні композиційні матеріали різноманітного призначення й сполуки. 

Тому не дивно, що створення наукових основ їхнього одержання й формування виробів 

з них ґрунтується на фундаментальних досягненнях фізики, хімії й фізичній хімії 

полімерів. Сьогодні ця область полімерної науки й технології продовжує активно 

розвиватися. Отримані в цей час результати дозволили фактично вирішити завдання 

заміни натуральних шкір їхніми штучними аналогами, які при правильному підборі 

пакету матеріалів та регламентуванні умов експлуатації, не поступаються першим. Для 

повноцінної заміни натуральних матеріалів слід вирішити окремі завдання покращення 

гігієнічних властивостей.  
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УДК 624:012 
 
РОЗРАХУНОК ТЕМПЕРАТУРНИХ ПЕРЕПАДІВ У ПЕРЕРІЗАХ 

ЕЛЕМЕНТІВ ПІД ЧАС ПРОСУШУВАННЯ 
 

Й.Й.ЛУЧКО д.т.н., В.Ф.ЛАЗАР, О.М.ГАЙДА 

У роботі розглядається визначення температурних відмінностей у поперечних перерізах 
(відрізках) елементів під час висихання. Розроблений метод розрахунку розподілу деформацій від 
внутрішньої температури у перерізах під час висихання бетону у армованих  елементах. При цьому 
встановлено два етапи: час зростання температури при висиханні та час витримки при постійній 
температурі. Також запропонована залежність розрахунку від тривалості висихання бетону. 
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Проблема та її актуальність 

Вплив просушування на властивості бетону та залізобетону за підвищених 

температур (130-1500С) і незначної вологості середовища майже не вивчавли. Однак усі 

фізичні процеси висихання бетону залишаються майже такими самими, як і під час 

висихання в нормальних температурних  і вологісних режимах. Переважно змінюється 

лише швидкість протікання цих процесів. Вплив вологи і температури на напружено-

деформований стан бетонних та залізобетонних виробів найбільш глибоко вивчив С.А. 

Александровський [1, 2 та ін.]. 

Запропоновані для практичних розрахунків диференційні рівняння [1, 3] 

зумовлюють серйозні труднощі, оскільки відсутні дані про теплофізичні 

характеристики бетону.  Розподілення температури за перерізами висушуваних 

бетонних та залізобетонних елементів з урахуванням випаровування вивчено 

недостатньо [3, 4]. Тому метою даних експериментально-теоретичних досліджень є 

визначення температурних прцесів у перерізах елементів під час висушування. 

Результати досліджень 

Припустимо, що перед просушуванням температура по всьому перерізу виробу 

дорівнює 0T , [3,4] тоді  
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де Т  – температура в точці на поточний момент часу;  Т0  - початкова 
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Для спрощення розрахунків розподілення температури для дво- і тривимірних 

елементів запропоновано ввести поправочний коефіцієнт К, який залежить від форми і 

співвідношення розмірів перерізу виробів [4]. Наприклад, для призми з 

співвідношенням ширини до висоти b/h=1:2  1,1=K . Тоді формула (1), яка описує 

розподіл температури в перерізі необмеженої пластини товщиною 2R, така:  
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Тут невідомі
γc

rDp =  - інтенсивність випаровування, де r – прихована теплота 

перетворення, дж/кг; D – об’ємна інтенсивність випаровування, вт/м3; с  - питома 

теплоємкість, дж./кг.град.; γ  - питома вага бетону,Н/м3; 
γ

λ
ca =  - коефіцієнт 

температуропровідності, де λ  - коефіцієнт теплопровідності, вт./м.град.; λ
aRBi =  - 

критерій Біо для переносу тепла.  

Інтенсивність випаровування тісно пов’язана з критерієм Булигіна, який 

характеризує відносну затрату тепла для випаровування рідини. Він пов’язаний з 

молярним переносом пари і не впливає на розподіл температури і вологості [5]. Тому 

його вплив можна знехтувати, і залежність (4) буде мати такий вигляд: 
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З досягненням maxTT =  на поверхні бетону температура залишається постійною і 

вирівнюється тільки по перерізу, тобто проходить зменшення перепаду температури 

між окремими точками перерізу. Відповідно, появу небажаних найбільших 

температурних перепадів можна очікувати  тільки під час підвищення температури. 

Перепад температури між окремими точками  
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Цей метод розрахунку порівнювали з іншим, запропонованим нами   для 

двовимірних елементів будь-якої конфігурації поперечного перерізу. Розрахунок за цим 

методом розподілення температури в балках прямокутного перерізу порівнювався з 

експериментальними даними а також з результатами інших авторів [6]. Для розв’язку 

двомірної задачі використано диференційне рівняння типу: 
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З  дотриманням таких початкових умов: 

                         
( )

⎪
⎭

⎪
⎬

⎫

<<−
<<−
=

YyY
XxX
TyxT

,
,0,, 0                                                                                          (8) 

та крайових:  
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умов, де Ba  - коефіцієнт дифузії тепла; Tα  - коефіцієнт температуропроводності 

бетону, який може бути різний в різних сторонах виробу (наприклад, при просушуванні 

однієї поверхні через піддон); ib  - швидкість підігріву; YX , - абсциса і ордината точки 

балки. Інші позначення пояснені вище. 

  З рівнянь (6),(8) та(9) випливає, що сформульована задача є так званою третьою 

крайовою задачею. Для її розв’язання використали числовий метод, в основу якого 

покладено апроксимацію вихідної задачі різними схемами. З урахуванням простоти 

практичного використання і точності обчислень, для розв’язання задачі обрали 

локально-одномірний метод (ЛОМ) [7,8,9], який дозволяє отримати розв’язок 

квазілінійних рівнянь параболічного та гіперболічного типів з будь-якою кількістю 

просторових змінних і придатний для довільної області. 

Для застосування методу ЛОМ для визначення розподілу температури в 

перерізах, коли теплофізичні властивості бетону і швидкості підвищення температури 

різні, тобто для розв’язку задачі , (7), ( 8),(9)потрібно замінити змінні (рис.1) [8]  
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Розглядали бетонний та залізобетонний елемент, в якому коефіцієнти 

температуропроводності 1α  знизу (з піддону) відрізняються від коефіцієнтів 2α , з 

інших боків елемента. 

 

                     ( ) ( ) 1,,,, '
21

'
21 == nin xxkxxc ττ ; 

 

                    ( ) ( ) ( )
λ
α

τστστσ 1'
21

0
1

'
211

'
21

0
1 ,,,,,, 1 axxxxxx nn

m
n === ; 

 

                    ( )
λ
α

τσ 2'
212 ,,2 axx n

m = ; 

 

                   ( ) ( )'
21

0
2

'
21

0
1 ,,,, nn xxxx τμτμ = ; 

 

                   ( ) ( )'
0

1'
211 ,,1

nn
m bTaxx τ

λ
α

τμ +−= ; 

 

                   ( ) ( )'
0

2'
212 ,,2

nn
m bTaxx τ

λ
α

τμ −= . 

 

Розрахунок для такої системи виконувався на ЕОМ. Розподіл  температури в 

перерізі визначали за різних позначень параметрів процесу λταα ,,,,, 21 ctb . 

Допустимий перепад температури в перерізі окреслюється за допустимими 

напруженнями. Зі зміною температури та розмірів елемента відносні деформації  

                      T
l
l

tzyx Δ±
Δ

=== αεεε ,                                                                         (13)  

де Tα  - коефіцієнт температурного розширення бетону; TΔ - зміна температури. 

Умовно приймаємо, що бетон температуропружний і лінійно-деформувальний 

матеріал, та отримуємо такі температурні напруження в перерізах висушуваних 

елементів: 

                                     ( )
μ

α
σ

−
−

=
1

0TTEtt .                                                                      (14) 

  Як відомо, фізико-механічні характеристики бетону залежать від температури. 
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Рис.1. Схема заміни координат 
 

Величини tα  і tE , які входять у формулу (14) змінюються по перерізу  залежно 

від зміни температури [10, 11, 12, 13]. Дослідження [13] показують, що залежність tα  і 

tE  від температури можна вважати лінійною. 

                   ( )[ ]
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T
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У [11] підтверджено, що під час нагріву вологого бетону до 2000С значення Ttα  

зменшується, що і відображає формула (15). Напруження визначені за формулою (14)  

дійсні, оскільки в ній не враховано вплив пластичних деформацій. 

Згідно з  теорією С.В. Олександровського [2] для розрахунку температурних 

напружень треба застосовувати коефіцієнт приведення пружних напружень до повних 

напружень, які шукаються ( )τ,tH . Для цього необхідно мати ряд значень дослідних 

параметрів [2]. Однак дослідних даних про вплив нагріву під час просушуваня бетону 

на вказані коефіцієнти поки що недостатньо [10, 11, 14]. Для визначення деформацій 

повзучості при нагріванні запропонована формула: 

              ( ) ( ) ( )( )ττ −−−== T
ToTT eCtCtC 001,0
. 1, ,                                                             (16)  

де TC - міра повзучості нагрітого бетону;  ToC .  - гранична міра повзучості 

нагрітого бетону, котру пропонується визначати за формулою 

                ( ) ( ) ( ).20025,02,300025,0 2001,02
.

−−−−= T
To eTWC                                               (17)  

Тоді з урахуванням вищесказаного і [2], коефіцієнт зникання напруження 

внаслідок повзучості під час нагрівання дорівнюватиме: 
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Розрахунки за формулою (18) показують, що при температурі 800С і витримці 

протягом 1 год. ( ) 78,0, =τtH  (при 4
. 10*3=ToE  МПа). Однак великі перепади під час 

просушування бетону перед його просочуванням лише короткочасні, оскільки з ростом 

температури відразу починається її вирівнювання по перерізу. У зв’язку з тим 

практично допустимий перепад температури можна встановити без врахування прояву 

повзучості. Тоді за формулою (14) 

                          ( )
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R
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Тут TpR .  - тривкість під час розтягування бетону. Враховуючи вплив 

температури на зміну модуля деформації і коефіцієнту Tα  за формулую (15), 

одержимо: 
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Після відповідних перетворень нерівність (20) набуде вигляду: 
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Однак, міцність бетону при розтягуванні також залежить від температури 

                           pTpTp RmR .. = ,                                                                                 (22)  

де pR  - міцність при нормальній температурі; Tpm .  - коефіцієнт, який залежить 

від температури. 

Ми вивчали залежність 
pR  під час згину при температурах до 1300С. 

Досліджували теплооброблені і природного твердіння бетони з водоцементним 

відношенням 40,0=Ц
В ; 0,53; 0,66 і кількістю цементу Ц=400кг/м3. Встановлено, що  
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З формули (21) з урахуванням формул (22) і (23) отримуємо: 
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З формул (5) та (24) або (5) та (20) визначаємо допустиму швидкість росту 

температури, яка не викликає у бетоні розтягуючих напружень, що перевищують 

міцність бетону на розтягування: 
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З врахуванням міцнісних і деформаційних властивостей бетону, у формулу (24) 

слід підставити значення ( )0TTTx −=Δ  з формули (20). Аналіз формул (20) та (25), а 

також деякі наші досліди [15] та дані інших авторів [11, 13] показують, що з 

підвищенням температури майже однаково знижуються міцність на розтяг та модуль 

пружності. Дещо менше зниження Еб компенсує зниження αt. В результаті 

співвідношення    RpT / ( αТ E(t) )     зі збільшенням температури  під час сушення бетону 

майже не змінюється. Про це свідчать графіки на рис.2. і це дає підстави при підборі 

режиму сушки температурний період чи швидкість зростання температури приймати 

згідно з формулою (20). Практично це дає ті ж результати, що й використання формули 

(24), але спрощує розрахунок. 

Якщо під час сушіння неармованих бетонних виробів на їх напружений стан 

найбільше впливають температурні напруження, що зменшуються, то під час сушіння 

армованих – найбільше впливає усадка бетону, якій чинить опір арматура. 

Температурні напруження швидко зменшуються, оскільки перепад температури по 

перерізу теж зменшується. 

1
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20 50 80 110 140 0C
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0,8

Rpt / Rp 

EEtt   /

 
 

Рис.2. залежність співвідношень RpT /Rp (1) і  αТЕТ/αЕ  (2) від температури. 
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            Висновки 
Розроблена методика розрахунку розподілу внутрішніх температурних 

деформацій при сушці бетонних та залізобетонних виробів, причому швидкість 

підйому температури при сушці виробів розраховується з врахуванням міцності бетону, 

який піддається сушці. Таким чином запропоновані залежності для розрахунку 

тривалості сушки бетону. При цьому виділяється два етапи: час підйому температури 

та час витримки при постійній температурі. Розрахунок тривалості сушки необхідний 

для встановлення величини та характеру виявлення усадкових  деформацій. 
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УДК 687. 016.5 

 

ПЕРЕДУМОВИ АВТОМАТИЗОВАНОГО ПРОЕКТУВАННЯ ЖІНОЧОГО 

ОДЯГУ ВЕЛИКИХ ФОРМ ТА РОЗМІРІВ. 
 

Л.П. ГОНДА, Н.Д. КУЗНЄЦОВА 
Мукачівський технологічний інститут 

 
У статті розглядаються можливості пошуку практичних умов для автоматизованого 

проектування  одягу   промислового  виробництва  на нетипові жіночі фігури великих форм.  
 
Статистичні дані аналізу морфологічних змін населення показують, що взагалі 

повних людей за останні роки збільшилось в декілька разів. В зв’язку з цим,  ще більше 

жінок повних статур, так званих нетипових фігур, не можуть придбати якісний одяг 

промислового виробництва. Це підтверджують і працівники торгівлі. 

В промисловому виробництві одягу на фігури великих форм використовують 

розмірні ознаки тільки одного типу фігур (ОСТ 17.325-81 ”Изделия швейные, 

трикотажные, меховые. Типовые фигуры женщин. Размерные признаки для 

проектирования одежды”). В цих фігурах зафіксовано пропорційне розміщення 

жирових відкладень, а кістковий скелет взагалі не змінюється (окрім його просторового 

положення). Але практика конструювання показує, що цих даних недостатньо для  

проектування одягу на усі існуючі типи повних жінок ( на так звані нетипові фігури 

великих форм).  В різних формах – різні пропорції, розміри, кістковий скелет, різний 

склад головних ознак тіла та їх  співвідношень. 

В науковій літературі практично не зустрічаються обґрунтовані дані по 

проектуванню жіночого одягу на нетипові фігури великих форм. В окремих  роботах, в 

основному, відображаються  змінення положень висоти плечей  в зв’язку зі зміною  

постави. При цьому розміщення жирових відкладень залишається пропорційним, як на 

типовій фігурі. Дані по фігурам з непропорційним розміщенням повнотних ознак 

взагалі відсутні. Без цієї інформації  неможливо розробляти якісні вироби з грамотною 

«посадкою» одягу.[1, 2] 

Вважаючи важливість та актуальність проблеми задоволеності певної  групи 

населення потрібним одягом промислового виробництва, доцільним є проведення 

досліджень по встановленню найбільш поширених типів фігур великих форм. 
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Об’єкти та методи дослідження 

Об’єктом дослідження в роботі є інформація в галузі класичної та прикладної 

антропології, а також технічні характеристики систем автоматизованого проектування 

(САПР) одягу. 

Постановка задачі  

Авторами ставиться задача необхідності аналізу наявних класифікацій жіночих 

фігур великих форм та встановити найбільш поширені типи, їх характерні ознаки. Для 

цього доцільним є знаходження найбільш відповідної моделі автоматизованого 

проектування для розробки одягу на фігури просторово складних  форм. 

Результати та їх обговорення  

В зв’язку з відсутністю антропометричних даних і програм обміру на першому 

етапі були проведені заміри фігур повних жінок по існуючій програмі (ГОСТ 17521-72, 

ГОСТ 17522-72).В неї включені ознаки, які визначають тотальні розміри тіла, ряд 

ознак, які характеризують пропорції тіла, велика кількість обхватних розмірів і цілий 

ряд спеціальних ознак, які вимірюються по поверхні тіла [3] . Аналіз виявив дуже 

великі розбіжності антропометричних ознак і, практично, неможливість їх 

систематизації. Враховуючи  ще неоднозначність  підходів різних авторів до розробки 

класифікацій форм повних фігур (тільки їх кількість коливається від 4 до 9 типів [1-5] ), 

зроблено висновок, що ця проблема потребує широкого дослідження групою 

спеціалістів по оригінальній програмі обмірів з послідуючими розробками стандартів. 

Цей висновок явився причиною  проведення аналізу бази даних САПР одягу, як 

діючих, так і описаних в літературних джерелах. 

Крім цієї мети, аналізом переслідувалась ціль виділити моделі автоматизованого 

проектування, які засновані на принципі тривимірного проектування. Як сказано 

раніше, просторово складні форми важко не тільки якісно формалізувати, але й  

розгорнути на площині ( як незакономірні поверхні).  

Звісно, що сьогодні існує більш 20 систем з різними моделями  переробки 

інформації [6-9]. Вони охоплюють практично всі етапи процесу проектування і 

безпосередньо залежать від досвіду і практичних навиків конструктора. Відрізняються 

вони мірою використання нетрадиційних методів конструювання. 

Деякі САПР  орієнтовані на плоске проектування, повторюючи  технологію 

розробки конструкцій нових моделей з використанням систем крою в так званому 

«ручному» режимі. Як відомо, методи конструювання по системам крою відносяться до 
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методів першого класу, тобто тих, що базуються на обмеженій кількості 

антропометричних ознак. Такі методи потребують обов’язкового виконання проміжних 

етапів макетування.  Для проектування виробів на фігури повних , ще й не вивчених , 

форм, такі САПР  не  бажані [6,7,10]. Відомо, що проектування одягу в великій мірі 

відноситься до творчого процесу, і це накладає на нього велику відповідальність за  

створення моделей одягу не тільки точних форм, але і бажаних. Останнє дуже важливо 

для  фігур з несприятними особливостями. Вважаючи, що в процесі проектування одягу 

головним принципом є відображення всього спектру  зорових ілюзій, підвищується 

інтерес до САПР з використанням технології тривимірного проектування з поетапною 

візуалізацією об’єкта [6, 7]. 

З урахуванням  цих аргументів в наслідок аналізу САПР одягу виділено дві 

системи, в яких використані нетрадиційні підходи до проектування одягу. Це системи 

«JULIVI» (Україна) та «СТАПРИМ» (Росія).  

В  системах «JULIVI» та «СТАПРИМ» автоматизована переробка інформації 

виконується по єдиній схемі : макет фігури – макет виробу – конструкція  (лекала 

одягу). Основним принципом в цих системах є принцип тривимірного проектування, 

що забезпечує вирішення основної вимоги, а саме – виробництва моделей високої 

якості «посадки» на фігурі.   

Макет фігури в системі «JULIVI» базується на точечному каркасі типової фігури 

( так званий скелет та опорні точки), розміри якого можуть змінюватися у зв’язку з 

розмірами  конкретної людини [11] В системі «СТАПРИМ»  макет фігури подається в 

вигляді лінійного каркаса , вписаного в фотографічне зображення індивідуальної 

фігури [12]. 

Для  проектування макета  виробу в системі «JULIVI» використовуються 

інформативні дані про модельні та технологічні особливості  об’єкта проектування і так 

звані базові лекала конструкції, подібної до заявленої, які введені в базу даних системи.  

Методом «обгортання»  макета фігури утворюється поверхня одягу – макет виробу. В 

системі «СТАПРИМ» використано той же принцип «обгортання», також з допомогою 

розгортки поверхні макета фігури та корегуючих прибавок на свободу облягання та 

інше. Різниця  тільки в тому, що в першому випадку «обгортання»  відбувається в два 

етапи : по-перше, проектується проміжний макет виробу з мінімальними припусками, 

який далі вже трансформується  за допомогою скоригованій  конструкції ( від базових 
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лекал)  в остаточний макет виробу; в другому  - остаточний макет виробу  утворюється  

в один етап на базі макету фігури та потрібних  модельно-конструктивних  припусків. 

В обох системах лекала  виробу утворюються  через розгортку макета виробу, 

яка адаптується до потрібного виду з використанням бази даних. 

З урахуванням цілі  дослідження, ці системи в однаковій мірі можуть бути 

використані для розробки одягу на жінок великих форм . Але виникає декілька 

сумнівів.  

По-перше,   виходячи  зі  сказаного раніше, важливою ознакою систем для цілі 

автоматизованого проектування одягу складних незакономірних поверхонь є наявність 

в  їх базі даних  закономірностей  формоутворення ( в системі «СТАПРИМ», що 

забезпечує  створення лінійних каркасів і поверхонь типових фігур. Але  ствердження 

авторів, що системи  самодостатні і для проектування одягу на нетипові, тим більш,  на 

фігури невивчених форм,  досить передчасне. Особливо для масового виробництва. 

Звісно, що закономірностей фігур великих форм немає, бо немає статистичного 

матеріалу. Звичайно, можна накопити антропометричні дані в міру того, як надходять 

заявки на проектування. Така практика в світі існує. Але, цей процес дуже довгочасний, 

непередбачений і тому не дає випередженої інформації для встановлення 

закономірностей формоутворення. Вихід один – проведення довгоочікуваного обміру 

населення. Але, щоб тільки обміряти і згрупувати  фігури великих і різноманітних 

форм, потрібно розробити оригінальні програми обміру і встановити структуру 

класифікаційних ознак. Тільки такий підхід до проблеми утворить передумови для 

автоматизованого проектування одягу промислового виробництва і задовольнить певну 

групу населення.  

По-друге, потрібне дослідження по встановленню мінімально-необхідних 

припусків, які б дозволяли змінювати пропорції або згладжувати наявну фігуру до 

більш сприятливої форми. Це можливо досягти за допомогою законів зорового 

сприйняття та зорових ілюзій. Покладаючись на потенціал  САПР одягу, які розглянуті, 

з використанням алгоритму візуалізації можна  в деякій мірі  сформувати  бажаний 

вигляд не тільки на стадії проектування поверхні фігури, але, що найбільш значуще, на 

стадії розробки поверхні  одягу.   

По-третє, проектування одягу на фігури  зовсім недосліджених форм  в САПР 

одягу потребує вивчення і згрупування варіантів модельних особливостей. Ця 
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інформація , також з урахуванням  законів зорових ілюзій, повинна  забезпечувати 

грамотні художньо-композиційні  конструктивні рішення на етапі моделювання.    

Висновки 

1. Проектування одягу на нетипові фігури великих форм в умовах масового 

виробництва неможливо без наявності систематизованих антропометричних даних. Для 

цього потрібно  провести обмір фігур, проведений на основі спеціальної програми.   

2. Класифікація і нова типізація фігур великих форм  забезпечить певні групи 

населення сучасним якісним одягом. 

3. Наявність повної і достовірної антропометричної інформації відкриє 

можливості її формалізації для створення поверхонь фігур і одягу  в режимі 

автоматизованого тривимірного проектування 
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УДК 675.046.8 

 
НОВІ ПОЛІУРЕТАНОВІ ПЛІВКОУТВОРЮВАЧІ ДЛЯ ОЗДОБЛЮВАННЯ 

ШКІР 

Е.Е.КАСЬЯН 
Київський національний університет технологій та дизайну 

 

В статті представлені результати дослідження процесу диспергування розчинів забарвлених 
поліуретанів, виявлений вплив різних чинників на стабільність отриманих дисперсій. Методом 
математичного планування визначені оптимальні умови диспергування розчинів забарвлених 
поліуретанів. Запропонований передбачуваний механізм взаємодії азобарвників з поліуретанами. 

 
Невпинне зростання використання шкіри та шкіряних виробів у різних галузях 

виробництва й споживання вимагає розробки нових ефективних технологій, у тому 

числі й технологій оздоблення. На сьогодні найбільшим попитом користуються м’які 

еластичні шкіри з натуральною лицьовою поверхнею та мінімально тонким  покриттям, 

здатним забезпечити естетичні й захисні функції та зберегти натуральний гриф шкіри і 

її неповторність.  

В сучасних технологіях оздоблення шкіряного напівфабрикату з широкого 

спектра оздоблювальних матеріалів перевага надається поліуретановим та 

поліуретанвміщуючим композиціям. Поліуретанові полімери за своєю природою мають 

властивості, які надають їм унікальності при використанні в процесах оздоблення. Їх 

застосовують для підвищення адгезії покриття до шкіри, стійкості до низьких 

температур, до стирання, зносостійкості, підвищення якості низькосортної сировини, 

для надання кращої еластичності та гладкості поверхні покривної плівки.  

 Існуючі в Україні вітчизняні оздоблювальні матеріали не повністю 

відповідають вимогам до якісного формування покриття, а виробництво 

поліуретанових плівкоутворювачів для оздоблення шкір практично відсутнє. Тому 

останнім часом особливо актуальною є розробка нових матеріалів і  композицій на 

основі поліуретанів для оздоблення шкір різноманітного сучасного асортименту. 

Цікавими у цьому плані є забарвлені поліуретани (ЗПУ), оскільки вони не тільки 

виконують головну роль при формуванні покриття, а й одночасно надають йому 

кольору, тобто такі матеріали можна назвати поліфункціональними або матеріалами 

комплексної дії. Їх використання у покривному фарбуванні шкір дозволить 

інтенсифікувати процес оздоблювання, зменшити витрати хімічних матеріалів, 

спростити процедуру приготування покривних фарб та уніфікувати їх склад.  

Синтезовані забарвлені поліуретани на основі толуілендиізоціанату, олігоефірів 



Природничі і технічні науки 
 

 

Науковий вісник Мукачівського технологічного інституту 
 

94 

та подовжувачів діамінів сумісно з азобарвниками мають хороші плівкоутворювальні 

властивості й дозволяють отримати із розчинів цих полімерів високоеластичні з 

насиченим кольором, однорідно забарвлені полімерні плівки, які можуть бути 

використані для оздоблювання різних видів шкір. 

Однак, екологічна ситуація сьогодення, вогненебезпечність і токсичність 

поліуретанових лаків, а також висока вартість застосовуваних органічних розчинників, 

спонукають до розробки та використання водних дисперсій полімерів. Такі дисперсії не 

потребують чи зводять до мінімуму застосування органічних розчинників та 

поліпшують умови праці. Тому, новостворені забарвлені поліуретани для оздоблення 

шкір, з огляду на екологічні аспекти і гігієнічні властивості покриття, більш доцільно 

використовувати у вигляді водних дисперсій. 

Постановка задачі 

Метою даної роботи є дослідження головних показників придатності матеріалів 

для покривного фарбування, а саме впливу різних чинників на стабільність отриманих 

дисперсій забарвлених полімерів, фізико-механічних властивостей полімерних плівок 

та якості отриманих на їх основі покриттів.  

Об’єкти та методи дослідження 

Об’єктом досліджень є розчини забарвлених поліуретанів, отриманих шляхом 

синтезу ізоціанатного компонента до молекулярної маси 2180 та обробки подовженого 

його ланцюга азобарвниками, у складі яких присутні різноманітні реакційноздатні 

групи: −OH, −COOH, −NH2, −SO3H. Для подовження ланцюга при синтезі 

використовувались аніонні азобарвники вітчизняного виробництва (фірма "Барва"), такі 

як барвахром коричневий Ж, барвахром коричневий 2Ч, барвахром жовтий 5Ч, 

аніонний синій, аніонний жовтий Ч та аніонний темно-зелений [1].  

Однією з найважливіших умов ефективного використання дисперсій полімерів у 

виробництві є їх стабільність, яка  характеризується кінетичною стійкістю до 

розшарування.  Як відомо, стабільність дисперсій полімерів обумовлюється природою 

та концентрацією емульгатора. Враховуючи аніонну природу присутніх у складі 

полімеру барвників для отримання водних дисперсій поліуретанів у якості емульгаторів 

доцільно вибирати неіоногенні та аніонактивні ПАР. 

Результати та їх обговорення 

Як виявилось, найефективнішими емульгаторами є продукти конденсації вищих 

спиртів з етиленоксидом, особливо, препарат ОС-20, що являється полігліколевим 
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ефіром октадецилового спирту (рис. 1). При вмісті в дисперсії препарату біля 5 % її 

стабільність у 2-2,5 рази вища, ніж при використанні такої ж кількості савенолу чи 

синтанолу, а при вмісті ОС-20 в межах 7...10 % стійкість дисперсії  у 3-4  рази більша у 

порівнянні з іншими використаними ПАР. 

Окрім диспергуючої функції поверхнево-активні речовини виконують роль 

стабілізаторів дисперсних систем, тобто перешкоджають їх передчасній коагуляції. 

Колоїдна стійкість залежить від взаємодії сил притягання та відштовхування між 

частинками. Природа сил притягання однакова для всіх дисперсій, однак існує два 

різних бар’єри флокуляції частинок: електростатичний і стеричний. 

Найбільш вірогідна у водних дисперсіях ЗПУ ентальпійна стабілізація, основана 

на гідратації гідрофільних груп емульгатора. Вона характерна для латексів, 

стабілізованих поліоксиетильованими продуктами та продуктами, отриманими на 

основі полівінілового спирту [2]. 

Як видно з рис. 2, казеїн, желатин та  полівініловий спирт позитивно впливають 

на стабілізацію дисперсій. При незначному додаванні стабілізаторів (5...10 % від маси 

емульгатора) стійкість дисперсії зростає у 1,4...1,6 рази, а при витраті казеїну 15 % від 

маси ПАР стійкість утричі більша за початкову. 

Тривалість диспергування також помітно впливає на стабільність дисперсій. 

Максимальне значення стабільності досягається при диспергуванні протягом 60...90 хв, 

після чого спостерігається деяке зниження стійкості дисперсії до розшарування. рН 

середовища спричиняє помітний вплив на стабільність дисперсій. Початковий рН=5,5-
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6,0, а при додаванні казеїну як стабілізатора 

максимальна стійкість досягається при рН 

6,0-6,5.  Із збільшенням вмісту барвника в 

полімері стабільність дисперсії значно 

зростає (рис. 3), хоча це призводить до 

певного зростання гідрофільності полімеру.  

За допомогою математичного 

планування експерименту та програми 

Experiment 2.2 (КНУТД), були встановлені 

оптимальні параметри процесу 

диспергування розчинів ЗПУ, що 

дозволяють отримати дисперсію високої 

стабільності, а саме: витрата емульгатора Х1 

− 5...6 %; тривалість диспергування Х2 −  85...90 хв; концентрація барвника в полімері 

Х3− 9,5...10 %. 

При необхідності можна знизити витрату емульгатора, але для утримання 

показника стійкості на високому рівні необхідно змінювати фактори Х2 та Х3, тобто 

тривалість диспергування та вміст барвника в поліуретані. 

 

 
Рис. 4. Графіки кривих відгуку стійкості дисперсії до розшарування 

Визначення фізико-механічних властивостей плівок, сформованих при 

температурах 20 і 60°С показало, що досліджувані плівкоутворювачі належать до 
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м'яких з невисокими модулем еластичності й розривним напруженням та значним 

відносним видовженням при розриві (σр = 1,4...2,0 МПа; εр = 920...1100 %). Такі 

полімерні матеріали необхідні для створення покриття на еластичних шкірах 

різноманітного призначення. Формування при 60°С дозволяє отримати дещо міцніші 

плівки (≈ на 15...18 %) з незначним (на 5...8 %) 

зменшенням видовження при розриві. 

 Використання барвника з більшою 

молекулярною масою дозволяє отримати дещо 

міцніші плівки, з більшим напруженням при 

розтягуванні та зменшеним відносним 

видовженням, хоча чіткої залежності 

показників від молекулярної маси барвника у 

цьому випадку не спостерігається (рис. 5). 

Збільшення молекулярної маси барвника та 

кількості активних груп у його структурі 

підвищує імовірність утворення додаткових зв'язків між ним та передполімером. При 

цьому зменшується розтяжність і лабільність сегментів поліуретану, тобто зростає його 

міцність, модуль еластичності та зменшується видовження. 

Вміст барвника у забарвленому поліуретані також істотно впливає на 

характеристики полімерних плівок. Так, при кількості барвника близько 1% від маси 

полімеру спостерігається незначне зміцнення плівок, збільшення їх модуля 

еластичності та зниження відносного видовження (рис. 6). Це пояснюється зміцненням 

структури поліуретану за рахунок утворення міцних компактних зшивок між 

активними групами передполімеру та барвника. Подальше зростання кількості 

азобарвника у забарвленому поліуретані 

викликає зниження міцності плівок, їх модуля 

еластичності та підвищення відносного 

видовження при розриві. У цьому випадку 

барвник виконує начебто функцію 

пластифікатора, тобто, взаємодіючи з 

полімером і розташовуючись між 

макромолекулами останнього, барвник, 

ароматичний за природою, сприяє формуванню Рис 6. Залежність властивостей плівок 
від вмісту в них азобарвника: 1- σ100, 

МПа; 2- σр, МПа; 3- εр , % 
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більш рухомої, менш упакованої структури полімерної плівки .   

Утворення міцних зв'язків барвника з полімером також підтверджується 

стійкістю досліджуваних матеріалів до дії води. При промиванні отриманих 

полімерних плівок у воді в динамічних умовах протягом 8 годин при температурах 20 

та 60 оС вода не набувала забарвлення, тобто барвник з полімеру не вимивався. 

За допомогою ІЧ-спектроскопії та диференціально-термічного аналізу доведено 

взаємодію між передполімером і азобарвником. В залежності від присутніх в 

азобарвнику активних груп (гідроксильних, амінних чи карбоксильних) взаємодія може 

відбуватися за схемами утворення уретанових, амідних чи сечовинних угрупувань. 

Наприклад, барвник барвахром коричневий Ж може утворювати з передполімером 

наступну сполуку: 

 

Обов’язково присутні в структурі барвника сульфогрупи −SO3H, так само як і 

інші функціональні групи поліуретану, можуть утворювати в структурі полімеру 

численні водневі зв’язки. 

Запропонована схема взаємодії підтверджується зростанням термостабільності 

забарвлених поліуретанів (більшою енергією активації та температурою 

термоокислювальної деструкції) у порівнянні з вихідним незабарвленим полімером. 

Шкіри, оздоблені з використанням забарвлених поліуретанів, порівнювались із 

шкірами з типовим поліуретановим оздобленням. Покриття, отримані з використанням 

забарвлених поліуретанів, мають значно вищу адгезію, ніж покриття типової 

технології, а також вищу стійкість до багаторазових вигинів та кращі гігієнічні 

властивості.  

NH

HN C O R O C NH
O O

CH 3CH 3

N
H

N
H

CC. . . HN R1
H
N

N
N SO 3H

O

O O

HN C O R O C NH
O O

CH 3CH 3H
N

H
N CC. . . HN R1

H
N

O O



Природничі і технічні науки 
 

 

Науковий вісник Мукачівського технологічного інституту 
 

99

Досліджувані зразки шкір мають дещо вищу липкість покриття, що можна 

пояснити наявністю в забарвлених полімерах більшої кількості активних груп, 

привнесених до їх складу азобарвниками. Цим же пояснюється і вища адгезія покриття 

та їх стійкість до багаторазових вигинів.  

  Гігієнічні властивості досліджуваних покриттів кращі за рахунок меншої 

товщини покривної плівки у дослідних варіантах та більш пористого формування 

структури забарвлених поліуретанових покриттів. Також на гігієнічні властивості може 

впливати присутність у ЗПУ значної кількості гідрофільних груп, привнесених до їх 

складу барвником та диспергатором. Із зростанням товщини покриття ці показники 

дещо погіршуються. 

Висновки 

1. Дослідження показали, що із забарвлених поліуретанів, створених з 

використанням вітчизняних аніонних барвників різних молекулярних мас і кольорів, 

отримуються м’які еластичні забарвлені полімерні плівки з невисоким розривним 

напруженням та значним відносним видовженням.  

2.  Дисперсії забарвлених поліуретанів характеризуються високою стабільністю, 

вони добре суміщаються з плівкоутворювачами іншої природи, зокрема акрилатами і 

чистими поліуретанами. Досліджувані суміші дозволяють отримувати полімерні плівки 

з необхідними фізико-механічними показниками. 

3. Отримані забарвлені плівкоутворювачі можна використовувати для 

оздоблення еластичних шкір різноманітного призначення та асортименту як 

самостійно, так і в суміші з іншими плівкоутворювачами, наприклад акрилатами, 

казеїном тощо. 

4. Покриття з використанням новостворених забарвлених поліуретанів за якістю 

не поступаються покриттям типової технології, а за деякими показниками навіть 

переважають їх. 
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ОЦІНКА ЗАЛЕЖНОСТІ ФЛУКТУАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ ВІД СТАНУ 

СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА 
А. Г. ЛИЗАНЕЦЬ к.е.н. 

Мукачівський технологічний інститут 
 
Проведено аналіз флуктуаційних процесів, структури, причин і факторів плинності персоналу 

на підприємствах легкої промисловості Закарпатської області. Визначено методи оцінки ступеня 
впливу системи управління персоналом підприємства та її окремих підсистем на інтенсивність руху 
кадрів, запропоновано пріоритетні напрямки зниження плинності через удосконалення системи 
управління персоналом. 

 
У період розширення масштабів і частоти технологічних, організаційних й 

інших нововведень, динамічних змін у обсягах виробництва і асортименті продукції 

перевагу мають ті підприємства, кадрові служби яких здатні оперативно оцінити ці 

зміни, відійти від стереотипів ефективного управління в минулому та обрати 

оптимальний варіант реагування системи з метою приведення її у відповідність з 

вимогами середовища. Нові умови вимагають удосконалення системи управління 

персоналом підприємства (СУПП) як найважливішого чинника впливу на працівників з 

метою досягнення поставлених цілей. Саме СУПП визначає ефективність використання 

персоналу, забезпечує задоволення його потреб, стимулює або дестимулює розвиток 

його трудового потенціалу.  

Об’єкти та методи дослідження 

Проблема формування і використання СУПП досліджувалась багатьма 

науковцями [2, 3, 5, 6]. Окремі з них зосереджувались на визначенні складу підсистем 

СУПП [2, 5], інші – на розподілі функцій між суб’єктами управління персоналом [3], а 

деякі акцентували увагу на механізмі реалізації кадрових функцій [6]. Незадовільний 

стан СУПП може проявлятись через погіршення показників результативності 

діяльності підприємства (прибуток, обсяги виробництва, якість продукції), зниження 

продуктивності праці, ріст непродуктивних витрат робочого часу та активізацію руху 

кадрів.  

Постановка задачі 

Управління рухом кадрів і, зокрема, плинністю, в період становлення ринку 

праці виступає однією з критичних компетенцій кадрових служб підприємств. Попри 

всю важливість для впливу на відповідні процеси, поки що недостатньо  дослідженим є 

зв’язок між станом СУПП та інтенсивністю флуктуаційних процесів. Оцінка вагомості 
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даного зв’язку дозволить обґрунтувати доцільні напрямки зниження плинності кадрів 

через удосконалення СУПП. 

Результати та їх обговорення 
Рух кадрів є неминучим і навіть бажаним явищем в системах соціально-

економічного типу. Він сприяє залученню висококваліфікованих працівників та 

вивільненню тих, які не відповідають вимогам виробництва. За результатами 

статистично значимої вибірки підприємств легкої промисловості Закарпатської області 

за 1995-2004 роки було виявлено, що масштаби вивільнення персоналу значно 

перевищують масштаби їх залучення. Цей процес є закономірним, оскільки 1995-1997 

роки, як відомо – період кризи в галузі, який супроводжується спадом у виробництві і 

зменшенням рівня зайнятості персоналу, а період 1998 – 2003 років, хоча і вважається 

стабілізаційним, але не настільки, щоб забезпечити ефективне функціонування всіх 

підприємств галузі аналізованої області. Дещо покращилася ситуація у 2004 році, хоча 

перевищення обсягів залучення кадрів спостерігається лише по окремих підгалузях 

легкої промисловості (текстильна промисловість та пошиття одягу) і є незначним, 

складаючи 3,6% від середньооблікової чисельності штатних працівників (див. табл. 1). 
 

Таблиця 1  
Інтенсивність руху робочої сили за окремими видами  

промислової діяльності за 2004 рік [7, с. 41] 

Вибуло осіб У % до середньооблікової чисельності 
штатних працівників 

з них з причин у т. ч. з причин Вид 
промислової 
діяльності 

Прийнято 
всього скоро-

чення 
штатів 

плин-
ності 
кадрів 

прийнято вибуло скоро-
чення 
штатів 

плин-
ності 
кадрів 

Промисловість  18153 17665 887 15885 37,3 36,3 1,8 32,6 
Добувна 
промисловість 643 695 10 557 27,4 29,7 0,4 23,8 

Обробна 
промисловість 
у т.ч. 

16098 15475 864 14111 40,6 39,0 2,2 35,6 

Текстильна 
промисловість 
та пошиття 
одягу 

3677 3299 91 3146 34,9 31,3 0,9 29,8 

Виробництво 
шкіри та 
шкіряного 
взуття 

297 400 4 395 38,8 52,2 0,5 51,6 

 

Флуктуаційні процеси на підприємствах відбуваються з природних причин, з 

причин плинності кадрів та у зв’язку зі скороченням штатів. Коефіцієнт вибуття на 

підприємствах легкої промисловості Закарпатської області набуває значень, які є  
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значно вищими за аналогічні по промисловості в цілому. Даний показник коливається в 

діапазоні від 0,2 до 0,52. Найвищим аналізований коефіцієнт виявився у 2004 році на 

підприємствах по виробництву шкіри та шкіряного взуття, причому практично 98,8% 

працівників вибули з причин плинності (див. табл. 1). Це, в першу чергу, свідчить про 

недосконалу кадрову політику і нездатність адміністрації забезпечити стримування 

відтоку персоналу. Постійна зміна працівників неминуче відображається на рівні 

продуктивності праці та якості продукції, яка виготовляється. Такий стан справ вимагає 

негайного вжиття рішучих заходів щодо стабілізації кадрового складу. Першим кроком 

на шляху вирішення даної проблеми є визначення причин, факторів та мотивів 

флуктуації персоналу. 

Питома вага флуктуації кадрів з природних причин в загальній кількості 

вибулих по галузі області складає від 1,16 до 5,4%.У 2004 році на підприємствах 

текстильної промисловості та пошиття одягу цей показник становив 1,9%, а на 

підприємствах по пошиву одягу та взуття – 0,25%.  Оскільки на підприємствах легкої 

промисловості зайняті у переважній більшості жінки, то основною природною 

причиною тимчасового або повного вивільнення є декретні відпустки (до 70%). 

Зменшення абсолютної величини трудового потенціалу галузі з причин 

скорочення штатів є необхідним засобом регулювання затрат на робочу силу при 

скороченні обсягів виробництва. До таких методи адаптації персоналу підприємства 

вдаються через довготривалість кризових явищ залежно від потреб виробництва. 

Показники вивільнення персоналу з причин скорочення штатів на аналізованих 

підприємствах є значно нижчими, ніж в цілому в промисловості області і складають від 

0,3 до 6% від середньооблікової чисельності персоналу (у т.ч. згідно з табл. 1 у 2004 

році – 0,7%). Масштаби вивільнення персоналу з ініціативи адміністрації відстають від 

скорочення обсягів виробництва, що пояснюється застосуванням нестандартних 

режимів робочого часу та суміщенням скорочення штатів з плинністю кадрів. 

Підтвердження цього є частка середньооблікової кількості працівників у еквіваленті 

повної зайнятості  у середньообліковій чисельності штатних працівників. Так, у 2004 

році вона становила по підгалузі  текстильної промисловості і пошиття одягу – 91,4%, а 

по підгалузі виробництва шкіри та шкіряного взуття – 85,8% [7, с.68]. 

Плинність є однією з найбільш поширених організаційних форм руху кадрів. На 

практиці до плинності прийнято відносити звільнення за власним бажанням (активна 

плинність) та звільнення з ініціативи адміністрації у зв’язку з прогулами та 

систематичним порушенням трудової дисципліни (пасивна плинність). У традиційній 
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економічній теорії праці фактор плинності майже не враховувався, оскільки вважалося, 

що при незначних флуктуаційних процесах, якщо витрати на персонал не перевищують 

створюваний ними граничний продукт, підприємство не зазнає жодних збитків[1, с.70]. 

Наявність плинності на рівні 10% від середньооблікової чисельності сприяє постійному 

оновленню колективу та його звільненню від працівників, які за своїми 

характеристиками не відповідають вимогам соціально-економічної системи. В умовах 

становлення ринкових відносин при надмірній пропозиції робочої сили на галузевих і 

регіональних ринках праці спостерігається ріст інтенсивності процесів активної 

плинності. Помітний ріст коефіцієнтів плинності кадрів на підприємствах легкої 

промисловості Закарпатської області за останні два-три роки свідчить про те, що ніяких 

заходів щодо вирішення кадрових проблем або зовсім не приймається, або вони є 

половинчастими та недосконалими. Основна причина вбачається в тому, що на 

аналізованих підприємствах переважає поопераційний поділ праці, який не вимагає 

дуже великих знань або навичок від носіїв робочої сили. Надлишок її пропозиції на 

галузевому ринку праці дозволяє знижувати ціну робочої сили. В результаті працівник, 

не вбачаючи рівності між затраченими зусиллями та отриманою винагородою, вважає 

за краще шукати іншу сферу застосування своїх вмінь та навичок, а адміністрація, 

маючи можливість легко знайти заміну, не сприяє його стримуванню. На деяких з 

обстежених підприємств кількість звільнених за власним бажанням сягає в окремі 

періоди 30-60% від середньооблікової чисельності персоналу. За таких умов управління 

персоналом плинність справляє на діяльність підприємства не тільки негативний 

соціальний, а й економічний вплив. Економічні втрати проявляються через зниження 

продуктивності праці, простої обладнання, додаткові витрати на найм, навчання і 

адаптацію персоналу.  

 Висока економічна і соціальна ефективність СУПП має місце при низьких 

показниках плинності кадрів. Зниження плинності свідчить про зростання 

задоволеності персоналу системою мотивації, умовами праці, сприятвливим соціально-

психологічним кліматом в колективі, застосовуваними методами управління. З іншої 

сторони, збільшення масштабів як активної, так і пасивної плинності є сигналом 

незадовільної роботи окремих підсистем СУПП. З цієї точки зору плинність кадрів 

безпосередньо залежить від стану кадрової роботи на підприємстві.  

Сутність функції  управління плинністю кадрів полягає у зведенні до мінімуму 

протиріч між потребами і інтересами працівників та можливостями їх задоволення в 

межах соціально-економічної системи. Згідно з результатами проведеного дослідження 
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її реалізації не приділяється належної уваги і, як наслідок, коефіцієнти плинності 

набувають значень, що значно перевищують допустимі. На більшості підприємств не 

аналізуються мотиви звільнення за власним бажанням, не створюється інформаційна 

база якісних характеристик вивільненого персоналу. Всього 72% обстежених 

підприємств вважають за необхідне здійснювати певні заходи по зниженню активності 

флуктуаційних процесів. Серед застосовуваних заходів переважають організаційні та 

економічні (див. табл. 2).  
Таблиця 2 

Напрямки зниження показників плинності кадрів на підприємствах  
легкої промисловості Закарпатської області 

№ 
п/п 

Заходи по зниженню активності флуктуаційних 
процесів 

Питома вага підприємств, які 
застосовують відповідний захід 
в загальній обстеженій вибірці 

(%) 
1 Покращення умов праці 55,6 
2 Удосконалення процедури відбору і найму 50 
3 Удосконалення мотиваційної системи за рахунок надання 

пільг, надбавок, доплат тощо за тривалий стаж роботи 27,8 

4 Розширення і удосконалення соціальної інфраструктури 27,8 
5 Обумовленість у трудовому договорі необхідності 

відпрацьовування визначеного терміна 16,7% 

 

 Для вивчення флуктуаційних процесів та їх сприйняття суб’єктами управління 

персоналом при проведенні соціологічного дослідження експертам кадрової ситуації 

було запропоновано відобразити ступінь важливості фактору плинності за чотирма 

рівнями: високий, середній, низький та не здійснює впливу. У табл. 3 подано оцінку 

вагомості виділених мотивів і факторів, що спричиняють плинність на підприємствах 

легкої промисловості Закарпатської області. 

Відповідно до даних, відображених у табл. 3, основним мотивом вивільнення 

виступає можливість кращого працевлаштування. У свою чергу, потреба у зміні місця 

роботи може бути викликана особистими та організаційними чинниками. Особисті 

чинники, які викликають вивільнення (близькість до місця проживання, до центру 

міста тощо), знаходяться за межами впливу суб’єкта господарювання і його 

функціональних служб. На противагу цьому організаційні чинники, породжені 

середовищем, в межах якого відбувається реалізація трудового потенціалу особи, і 

знаходять своє відображення в інших виділених мотивах плинності кадрів. На думку 

експертів кадрової ситуації, найбільш вагомими факторами плинності виступають 

низький розмір заробітної плати, відсутність ритмічності виробництва, надмірно високі 

норми виробітку і невизначеність перспектив функціонування підприємства у 

майбутньому. Причини цих мотивів частково зумовлені проблемами в загальній 
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системі управління діяльністю підприємства, а частково кореняться у низькій якості 

реалізації функцій підсистемами СУПП.  

Для визначення взаємозв’язку між плинністю кадрів та рівнем розвитку СУПП 

доцільним є застосування дисперсійного та кореляційного аналізу, а також 

непараметричних методів вимірювання зв’язків [4, с.79-99]. В основі дисперсійного 

аналізу лежить розкладання загальної варіації на систематичну та випадкову.  
 

Таблиця 3  
Оцінка вагомості факторів та мотивів плинності кадрів на підприємствах легкої 

промисловості Закарпатської області 
Ступінь важливості фактору (у % від загальної 

кількості обстежених підприємств) Фактори і мотиви плинності 
кадрів 

високий середній низький неважливо 

Середня 
оцінка 
фактору, 
бали 

1) низький розмір 
заробітної плати 38,9 27,7 11,1 22,3 2,17 

2) недосконала система 
мотивації  (затримка з 
виплатою заробітної плати, 
відсутність премій, пільг тощо) 

11,1 5,5 38,9 44,5 3,17 

3) незадовільні умови праці 11,1 11,1 55,6 22,2 2,89 
4) відсутність ритмічності 
виробництва 27,8 16,7 27,8 27,7 2,56 

5) систематична робота у 
вихідні дні 5,5 - 16,7 77,8 3,67 

6) застосування 
понаднормових робіт - 5,5 55,6 38,9 3,33 

7) невизначеність 
функціонування підприємства 
у майбутньому 

16,7 5,5 33,3 44,5 3,00 

8) відсутність можливості 
посадового і професійного 
росту 

11,1 11,1 16,7 61,1 3,28 

9) значний відсоток адмін. 
відпусток без збереження 
заробітної плати у сукупному 
фонді робочого часу 

11,1 11,1 11,1 66,7 3,33 

10) робота в режимі 
неповного робочого дня 
(тижня) 

- 22,2 16,7 61,1 3,39 

11) застарілість основних 
фондів і, як наслідок, низька 
продуктивність праці, що 
відображається на заробітній 
платі 

11,1 11,1 16,7 61,1 3,24 

12) надмірно високі норми 
виробітку - 50 22,2 27,8 2,78 

13) можливість кращого 
працевлаштування 61,1 33,3 5,5 0,1 1,44 
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Систематична варіація характеризує вплив систематичних факторів на розміри 

результативної ознаки. При проведенні дисперсійного аналізу стан СУПП виступає 

факторною, а плинність результативною ознакою. За результатами проведених 

розрахунків величина систематичної варіації, зумовленої впливом рівня розвитку 

СУПП, становить 90,04 (39,6%). Таким чином, вплив стану кадрової роботи та якості 

реалізації функцій УП на флуктуаційні процеси на підприємстві є досить значним, хоча 

вони можуть бути зумовлені й іншими факторами, які знаходяться поза межами впливу 

СУПП. Мова йде про коливання попиту на продукцію, організацію управління, 

забезпечення ритмічності виробництва тощо. 

Щільність зв’язку факторної та результативної ознаки можна визначити за 

допомогою кореляційного відношення, яке вказує питому вагу міжгрупової дисперсії у 

загальній дисперсії ( 10 ≤≤η ): 

63,0
31,227

04,90
2

2

===
σ
δη ,                                                    (1) 

Отримане значення кореляційного відношення η=0,63 дозволяє стверджувати, 

що зв’язок між плинністю та якістю виконання функцій УП є вагомим. Проте даний 

зв’язок носить нелінійний зворотний характер. Зворотність проявляється у тому, що 

при збільшенні показника інтегральної оцінки стану кадрової роботи наявне зменшення 

коефіцієнтів плинності кадрів. Вид кореляційного зв’язку можна визначити шляхом 

порівняння емпіричного кореляційного відношення і лінійного коефіцієнта кореляції. 

Вважають, що при лінійній формі зв’язку між факторною та результативною ознакою 

значення емпіричного кореляційного відношення за абсолютною величиною повинно 

співпадати з значенням лінійного коефіцієнту кореляції [4]. У даному випадку лінійний 

коефіцієнт кореляції набуває значення r = 0,212, а η = 0,63, що підтверджує 

криволінійність зв’язку між аналізованими ознаками. 

Таким чином, інтенсивність флуктуаційних процесів значною мірою залежить 

від здатності СУПП якісно реалізовувати свої функції. Низька соціальна та економічна 

ефективність управління персоналом, яка проявляється через тенденцію підвищення 

показників плинності кадрів на обстежуваних підприємствах, значною мірою 

зумовлена незадовільним станом кадрової роботи. При розрахунку лінійного 

коефіцієнту кореляції між плинністю кадрів та окремими підсистемами СУПП 

виявлено, що найбільшою мірою плинність викликана незадовільним функціонуванням 

підсистеми мотивації і стимулювання трудової поведінки. (rпідсистеми мотивації і стимулюв.= 
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0,29, якщо загальний коефіцієнт r = 0,21). Дана підсистема включає функції 

економічної мотивації персоналу, організації професійно-посадового просування, 

організації й обслуговування робочих місць, управління умовами праці, стимулювання 

творчої активності персоналу. Як видно з табл. 3, мотиви плинності кадрів, а саме:  

(1,2,3,6,8,12) викликані низькою якістю реалізації саме вказаних функцій УП. 

Удосконалюючи механізм та підвищуючи якість реалізації функцій, що входять до 

складу найбільш критичної з точки зору впливу на рух кадрів підсистеми СУПП, 

можна забезпечити зниження показників вивільнення персоналу з причин плинності 

кадрів. 

Висновки  

Періодичний аналіз стану, динаміки і структури руху кадрів на підприємстві та 

його залежності від стану СУПП створює можливості для своєчасного виявлення 

недоліків в організації роботи суб’єктів управління персоналом та реагування на них 

для запобігання негативного впливу на результативність функціонування соціально-

економічної системи. 
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ПІДХОДИ ЩОДО ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ ТЕХНІКО-

ЕКОНОМІЧНОГО ОБГРУНТУВАННЯ ПРОЕКТІВ СПЕЦІАЛЬНИХ 

ЕКОНОМІЧНИХ УТВОРЕНЬ 
К.Й. ПУГАЧЕВСЬКА к.е.н. 

Мукачівський технологічний інститут 
  
На основі критичного аналізу діючих нормативно-методичних документів запропоновано 

підходи до удосконалення методів проектування та оцінки ефективності створення і функціонування 
спеціальних економічних зон і ТПР на основі агрегатного показника ефекту з урахуванням інноваційного 
складника, проведення оперативного моніторингу пропорційності соціально-економічного розвитку 
територій розміщення з використанням модифікованої “економічної нормалі” індексів зміни “якості 
життя”, зовнішньої конкурентоздатності, рівня іммобілізації вітчизняного капіталу, залучення ПЗІ та 
створення робочих місць. 

 
Аналіз основних проектних рішень дозволяє стверджувати про необхідність 

удосконалення методичних засад проектування СЕЗ. Масштабність проектів, 

охоплення ними різних галузей, територій, істотний вплив не лише на економічні, а й 

на соціальні процеси не дозволяє обмежуватися загальними методиками інвестиційного 

проектування. Вищий рівень наукової обґрунтованості проектних рішень необхідний і 

тому, що вони є основою для законодавчих актів та нормативно-розпорядчих 

документів щодо статусу конкретних зон і умов провадження господарської діяльності 

в них.  

Об’єкти та методи дослідження 

Напрями вдосконалення методів проектування, техніко-економічного 

обґрунтування та оперативного моніторингу ефективності СЕЗ не залишилися поза 

увагою вітчизняних вчених, таких як  Барановський О.,  Пила В., Письмак В.,    

Савел'єв Є., Чмир О. Проте методологія і методика техніко-економічних розрахунків 

ефективності спеціальних економічних утворень потребує поглиблених досліджень з 

урахуванням особливостей перехідної економіки і місця СЕЗ у процесі її 

трансформування.  

Постановка задачі 

Стабільність законодавства є одним з головних факторів інвестиційної 

привабливості і, навпаки, – головним  дестимулюючим інвестиції фактором. 

Недостатня обґрунтованість проектів зумовлює загальний характер і непряму дію 

законодавчих актів, їх доповнення та коригування нормативно-розпорядчими 

документами і, як наслідок, погіршення інвестиційного клімату. В існуючих для 

економіки нашої країни методів і засобів регулювання господарської діяльності 
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суб’єктів СЕЗ проблема “фокусного” впливу ускладнюється істотним рівнем 

невизначеності загальноекономічної ситуації, що відповідно, потребує урахування у 

методичних підходах. 

Мета наукової публікації полягає у розробці теоретичних та методичних 

аспектів проектування СЕЗ і ТПР, розробці підходів до удосконалення методів 

проектування та оцінки ефективності створення і функціонування спеціальних 

економічних утворень. 

Результати та їх обговорення  

Базовим методичним документом техніко-економічного обґрунтування (ТЕО) 

доцільності створення С(В)ЕЗ, як відомо, є відповідні "Типові методичні рекомендації" 

введені в дію з 4 грудня 1995 р. Слід визнати, що сукупність принципів, логічна 

послідовність методики (“аналіз вихідного рівня – оцінка проблем – формулювання 

системи цілей – обґрунтування проектних рішень щодо території, виду, спрямованості 

зон, основних положень проекту, спеціальних режимів – оцінка витрат і ресурсних 

потреб – прогноз ефективності”) відповідає теоретичним і прикладним аспектам 

стратегічного менеджменту. 

Втім, практичне застосування цього важливого документу дозволяє 

стверджувати про необхідність його удосконалення у таких ключових аспектах. По-

перше, це стосується проблеми конкурентоспроможності зон, їх міжнародного 

маркетингу як об’єкта інвестиційної привабливості, причому комплекс маркетингу 

повинен орієнтуватися на стратегічні сегменти потенційних “споживачів” – інвесторів 

у розрізі форм інвестиційних потоків (портфельних інвестицій, прямих зарубіжних 

інвестицій, неакціонерних форм інвестування, програм фінансової допомоги тощо). З 

цим пов’язана й інша проблема – яким чином збалансувати інтереси країни (території, 

галузі) та інвестора, враховуючи відмінності у мотивації інвестування для різних форм. 

Очевидно, що “…маркетингове обслідування майбутньої сфери діяльності ВЕЗ, обзор 

конкуруючих аналогічних зон, прогноз попиту на послуги ВЕЗ” [1, С. 8] не 

забезпечують такого збалансування. 

По-друге, у галузевому розрізі недостатньо прогнозу попиту на “послуги зони”, 

необхідний також стратегічний прогноз кон’юнктури світового та національного ринку 

товарів (послуг) виробництва майбутніх суб’єктів зонального утворення хоча б для 

агрегованих груп (неблагородних металів, хімічної сировини, окремих підгалузей 

машинобудування, продуктів харчування, туристсько-рекреаційних послуг, продуктів 

інтелектуальної праці тощо). 

 

Науковий вісник Мукачівського технологічного інституту 



Гуманітарні і суспільні науки 110 

По-третє, погоджуючись з необхідністю відображення сукупності економічних, 

соціальних, екологічних та соціальних показників результативності зони, вважаєть за 

необхідне встановлення тіснішої залежності між агрегованими показниками обсягів, 

“якості” (технологомісткості) капіталів та соціально-економічним ефектом для 

території (галузі). При цьому, шкідливою для оцінки ми вважаємо орієнтацію на 

мінімізацію “втрати надходжень від оподаткування, митних платежів” внаслідок 

запровадження спеціальних умов. Більш важливим є уникнення гіпертрофованої 

динаміки окремих показників соціально-економічного розвитку за рахунок інших при 

максимізації критерію соціального поступу і зовнішньої конкурентоспроможності 

господарського комплексу території чи галузі. 

По-четверте, з огляду на критерій конкурентоспроможності, головною метою 

створення зони і, відповідно, показником їх результативності слід вважати інституційні 

зміни, до яких відносяться формування ринкової та фізичної інфраструктури, 

транспарентні та публічні норми і стандарти заснування, функціонування і ліквідації 

бізнесу, організації товарного і фінансового обігу, взаємовідносин бізнесу і влади. 

Власне саме тут може виявлятися синергічний ефект впливу ринкових відносин на 

активізацію підприємництва не лише у межах зонального утворення, але й регіону та 

держави загалом. Поряд з цим доцільно по можливості уникнути суперечностей 

специфічного режиму господарювання з системою багатостороннього чи 

макрорегіонального наддержавного регулювання руху товарів, капіталів, трудових 

ресурсів, продуктів інтелектуальної праці та інформації. Останнє поки що знаходиться 

поза межами розробки проектних рішень проте у стратегічній перспективі стане, на 

нашу думку, вагомою перешкодою як для розвитку СЕЗ і ТПР, так і для інтеграції 

економіки нашої країни у світове господарство, вступу у діючі системи 

багатостороннього регулювання. 

Стосовно нормативно-методичного забезпечення проектування СЕЗ, слід 

розглянути і такий документ як "Методичні рекомендації аналізу результатів 

функціонування СЕЗ і ТПР зі спеціальним режимом інвестиційної діяльності" [2]. 

Цікаво, що у базовому законі про С(В)ЕЗ і згадуваних рекомендаціях щодо розробки 

ТЕО СЕЗ взагалі відсутні поняття “територія пріоритетного розвитку”, “спеціальний 

режим інвестиційної діяльності”, що ще раз підтверджує твердження про певну 

несистемність, ситуативність і стихійність процесу формування СЕЗ у нашій країні, 

відсутність концептуального обгрунтування їх ролі у трансформації економіки. 
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Ключовими положеннями оцінки результативності СЕЗ за вищеназваним 

документом є відповідність заявленим цілям та завданням (принцип цільової 

спрямованості), врахування системного ефекту (принцип комплексності) та загальної 

оцінки ефективності (принцип ефективності) [2, С. 3]. Проблема полягає у тому, що 

дотриматися цих принципів на основі параметрів обсягів інвестицій, виробництва 

продукції (послуг), у тому числі на експорт, кількості створених закладів оздоровлення 

чисельності туристів чи реалізації послуг, кількості створених (збережених) робочих 

місць тощо [2, Табл. 1] достатньо складно, якщо не припускати, що маємо справу лише 

з первинною інформацією для наступного аналізу. Проте для цього необхідні окремі 

методики, які в аналізованих рекомендаціях не наводяться. Існує потреба й у оцінці 

впливу СЕЗ на позазональну територію чи ТПР на стан соціально-економічного 

розвитку регіону загалом. Вказане, звичайно, не заперечує цінності рекомендацій для 

оперативного моніторингу результативності зон, а лише підкреслює необхідність 

подальшого вдосконалення методології і методики оцінки ефективності з метою 

посилення їх соціально-економічної спрямованості. 

Зокрема, у контексті предмета нашого дослідження важливими є оцінки рівня 

конкурентності ринкового середовища у зоні та позазональному середовищі, окремих 

галузях, ролі малого та середнього бізнесу у посиленні конкуренції, параметрів 

розвитку інституційної інфраструктури ринку і, особливо, сфери товарного обігу 

(співвідношення оптової і роздрібної торгівлі, забезпеченості стаціонарними 

торговельними площами, динаміки зміни частки сфери послуг у обсягах продаж 

товарів і послуг, структури роздрібного товарообороту). Зазначимо, що ці параметри 

рекомендувалося розглядати при оцінці передумов створення СЕЗ, але у методиці 

моніторингу результатів вони не аналізуються. Як інтегральний результат 

функціонування СЕЗ необхідно розглядати соціально-економічні параметри рівня 

“якості життя” населення як у межах зони, так і на позазональній території. Зрозуміло, 

що для повноцінного моніторингу “якості життя” як це пропонується Л.В.Ноздріною 

[3], необхідний більший часовий період для нагромадження інформації про 

функціонування СЕЗ, але у методичному аспекті вже тепер варто передбачити хоча б 

спрощені підходи до такої оцінки. 

Загалом у методологічному аспекті спостерігається домінування двох підходів 

до оцінки ефекту і ефективності СЕЗ: 

1) зіставлення “затрати-результати” (“затрати-випуск”) як основа оцінки 

економічного ефекту від створення зони, яка при цьому розглядається як 

 

Науковий вісник Мукачівського технологічного інституту 



Гуманітарні і суспільні науки 112 

господарський комплекс, що складається з сукупності первинних економічних агентів – 

підприємств; 

2) зіставлення “втрат” податкових надходжень внаслідок пільг і преференцій з 

фактичними податковими платежами як основа оцінки загальнодержавного і 

внутрішньорегіонального ефектів. 

Ці методологічні підходи доповнюються оцінками ступеня досягнення 

проектних цілей і обмежень, визначених як головні при створенні СЕЗ. З урахуванням 

дисконтування і, отже, ризиків інвестиційної (у загальному випадку – економічної) 

діяльності вони є базою для Методичних рекомендацій з розробки ТЕО СЕЗ [1], 

аналізованих раніше. Очевидно, втім, що ефект від створення зони не буде 

алгебраїчною сумою ефектів пілотних інвестиційних проектів внаслідок синергічного 

ефекту посилення ділової, у тому числі, інвестиційної активності у зоні. Не можна 

звести до сукупного показника ризику й інвестиційні ризики для різногалузевих 

проектів через відмінності у факторах впливу на ступінь ризику. Для інвестиційних 

проектів інноваційного характеру у соціально-економічній сфері, до яких ми відносимо 

проекти СЕЗ чи ТПР ризик теж можна розглядати як результат синергії. Це 

пояснюється властивою їм системністю, яка є результатом взаємодії комплексу 

взаємопов’язаних заходів з досягнення визначеної проектом мети і факторів, що 

сприяють чи протидіють цьому. 

Ще складнішою методологічною проблемою є збалансування суто економічних 

інтересів інвестора і соціально-економічних інтересів приймаючої країни, ступінь 

узгодження яких істотно впливає на рівень ризику досягнення генеральної мети і 

супутніх цілей СЕЗ. Забезпечення рівнозваженості інтересів лише через запровадження 

обмежуючих параметрів (мінімальний обсяг інвестицій, кількість робочих місць, норми 

екологічної шкоди тощо) видається лише першим етапом, тому що не може бути 

виміряне економічно. Цікавий підхід до розв’язання цієї проблеми пропонує 

В.П.Письмак, який представляє баланс інтересів як [4, С. 203]: 

                                              1=⋅+⋅
P

PBPA
,                                                          (1) 

де: А – частка прибутку, отримана інвестором; В – частка прибутку, виплачена 

місцевому органу влади (слід, очевидно, розуміти – приймаючої країни загалом); Р – 

сума прибутку, отриманого від реалізації продукції в межах інвестиційного проекту за 

рік, грн. 
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Узагальнення інших підходів до оцінки економічного ефекту інвестиційних та 

інноваційних  проектів дозволяє стверджувати, що методичну їх основу складає вже 

згадуване зіставлення “затрати-результати”, скореговане на часові параметри 

“життєвого циклу” проекту з урахуванням ризиків інвестування. Проте, як ми вже 

зазначали, сукупність пілотних інвестиційних проектів не можна розглядати як проект 

спеціальної економічної зони не лише з огляду на невизначеність їх реалізації, а й з 

урахуванням якісно іншого виду ефекту – синергічного. Не враховуються у такому 

випадку і соціальні наслідки активізації інвестиційної діяльності, взаємний вплив на 

формування “інфраструктури регіону” як визначального параметра 

конкурентоспроможності.`  

Саме тому потрібні методичні підходи більшого рівня агрегованості для оцінки 

сукупного (інтегрального) економічного ефекту від стимулювання притоку 

інвестиційних ресурсів у СЕЗ чи ТПР. Методологічною основою розрахунку чистого 

ефекту внеску до “доходу” території, а в ширшому розумінні – національного доходу 

країни загалом, слід вважати різницю між чистим доходом і видатками. З урахуванням 

фактору часу і позначень, наведених раніше, чистий ефект складе (з використанням [5, 

С. 702]): 
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де: t – роки життєвого циклу проекту, t=1,n; d – ставка дисконту. 

Відповідно економічна ефективність від прямих зарубіжних інвестицій буде 

складати: 

                                                                           ,                                                  (3) ( )
 

Наведений підхід дозволяє доповнити методику проектних розрахунків ТЕО 

зональних утворень і, з іншого боку, надати можливість оцінки інтегрального ефекту та 

ефективності на етапі оперативного моніторингу результатів функціонування СЕЗ. 

Наголосимо, що таким чином забезпечується й можливість для коректного зіставлення 

результатів для різних СЕЗ і ТПР з елімінуванням природних чи набутих переваг 

інвестиційної привабливості. Крім того, розраховуючи ефект та ефективність для 

зарубіжного інвестора можна обґрунтувати узагальнені параметри 

конкурентоспроможності проектів у порівнянні з “кращими світовими взірцями“. 
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У методичному аспекті потребують розгляду ще й такі питання: (1) оцінки 

досягнення стратегічної мети проектів; (2) оцінки рівня конкурентоспроможності СЕЗ у 

довгостроковій перспективі з урахуванням інноваційного складника; (3) ступеня 

досягнення супутніх “зовнішніх” ефектів у сенсі формування цивілізованих ринкових 

відносин, легалізації окремих секторів економіки; (4) відповідності державного 

регулювання системі наддержавного регулювання міжнародних і 

внутрішньонаціональних економічних відносин; (5) ступінь збалансованості розвитку 

господарського комплексу зони. Важливість вирішення саме цих питань у процесі 

функціонування СЕЗ обумовлюється тим, що цим самим забезпечується стратегічна 

перспектива проектних рішень і, в ширшому розумінні, – впливу спеціальних режимів 

господарювання у зональних утвореннях на національну економіку. 

На нашу думку, вирішення першого питання лежить у площині оцінки рівня 

“якості життя” (QOL). Незважаючи на очевидну складність його виміру у повному 

обсязі з причин необхідності нагромадження істотного масиву змін 16-20-и показників 

протягом тривалого періоду і значного часового лагу між моментом здійснення 

інвестицій та соціально-економічними наслідками (наприклад, у рівні освіти населення, 

демографічних змінах тощо),  у контексті предмета нашого дослідження доцільно 

запропонувати для зіставлення такі показники, як: (1) обсяги роздрібного 

товарообороту на одного мешканця; (2) обсяги побутових послуг; (3) обсяги житлового 

будівництва; (4) обсяги заощаджень населення у банківських установах. Можливе 

також і дезагрегування та доповнення наведених показників, наприклад: споживання 

товарів найважливіших товарних груп, обсяг торгових площ на одну особу, кількість 

готельних місць тощо. Підкреслимо, що опосередковано ці показники свідчать і про 

детінізацію економіки, хоча головним параметром структурних співвідношень 

офіційної та неофіційної економіки визначимо обсяг капіталовкладень на одного 

мешканця, а для сфери товарного обігу – капіталовкладень на одного працюючого. 

Стратегічна конкурентоспроможність господарського комплексу СЕЗ у 

інтегральному вираженні може бути оцінена експортною квотою, причому для 

посилення врахування інноваційного складника доцільно орієнтуватися на 

висококонкурентні ринки промислово розвинених країн. Модифікуючи підхід до 

оцінки конкурентоспроможності інноваційних організацій, отримуємо:                                                     
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де: qij – експортна квота продаж і-го товару на j-му ринку; bj – значущість ринку 

(для промислово розвинених країн – bj=1; для країн Східної та Центральної Європи – 

bj=0,5; для інших країн – bj=0,3); kij – конкурентоспроможність i-го товару на j-му 

ринку. 

Якщо перші три питання більшою мірою стосуються оперативного моніторингу 

результатів функціонування, то останнє – відповідність наддержавним регулюванням - 

відноситься до етапу проектування СЕЗ.  

І, нарешті, останнє питання стосується ступеня збалансованості та 

пропорційності розвитку СЕЗ. Погоджуючись з підходом застосування індексного 

методу для формування “економічної нормалі” для цієї цілі, зазначимо, що 

пріорітетність розміщення індексів, які відображають економічні процеси, повинна 

бути дещо іншою. Зокрема, з урахуванням висловлених вище міркувань щодо 

стратегічної конкурентоспроможності СЕЗ, необхідності легалізації економічних 

відносин “економічну нормаль” пропорційності розвитку СЕЗ зобразимо таким чином: 

                                                                  ,                                                     (5) , PBIЗIKQOL IIIII >>>>
 

де: IQOL – індекс зміни рівня “якості життя”; IК – індекс зміни 

конкурентоспроможності СЕЗ; IЗІ – індекс зміни обсягу зарубіжних інвестицій на 

одного працюючого; IBI – індекс зміни інвестицій вітчизняного капіталу на одного 

працюючого; IР – індекс зміни кількості робочих місць. 

Наведена послідовність забезпечує системну узгодженість показників 

моніторингу досягнення стратегічної місії проекту СЕЗ, рівня зовнішньої 

конкурентоспроможності підприємств зони, ступеня досягнення інституційних змін і, 

особливо, легалізації економіки (через оцінку іммобілізації вітчизняних фінансових 

ресурсів у формі капітальних активів). 

Висновки 

Таким чином, доповнення існуючих методичних підходів дає можливість 

більшою мірою адекватно до реальних умов перехідної економіки обґрунтувати 

проектні рішення СЕЗ і, з іншого боку, оцінити результати функціонування зон з 

огляду на забезпечення їх сталого розвитку, незворотнього характеру позитивних змін і 

передбачення негативних наслідків у стратегічній перспективі. 

Незважаючи наузгодженість логічної послідовності та принципів 

проектування СЕЗ і ТПР з теоретичними і прикладними підходами стратегічного 
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менеджменту, існує необхідність удосконалення методичного забезпечення розробки 

проектів з урахуванням досвіду функціонування зональних утворень.  

Ключовими аспектами удосконалення методичних рекомендацій повинні стати:  

1) міжнародний маркетинг СЕЗ як об’єкта інвестиційної активності на ринку 

капіталів та як сукупності підприємств-виробників продукції;  

2) встановлення тісної залежності між нагромадженими обсягами інвестицій та 

їх впливом на соціально-економічний розвиток території спеціального режиму 

господарювання, включаючи  малі та середні підприємства, що не є суб’єктами його 

застосування;  

3) уникнення диспропорційності розвитку територій;  

4) забезпечення стабільності розвитку і незворотності змін на основі 

формування інституційної інфраструктури та економічно значущого сектора малого 

бізнесу;  

5) розгляд проектів як інноваційних соціально-економічного характеру з 

відповідним посиленням їх інноваційного складника.  

Підкреслимо, що названі аспекти слід відобразити як у методиках проектування, 

так і у рекомендаціях щодо оперативного моніторингу ефективності функціонування 

СЕЗ і ТПР.  
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ФІСКАЛЬНІ ТА МОНЕТАРНІ ІНСТРУМЕНТИ РЕГУЛЯТОРНОГО 

ВПЛИВУ ДЕРЖАВИ 

Т.В. ЧЕРНИЧКО к.е.н. 
Мукачівського технологічного інституту 

 
В статті досліджується та аналізується механізм застосування інструментів основних форм 

державного регуляторного впливу – бюджетно-податкового та грошово-кредитного регулювання в 
умовах ринкової економіки. Автор, шляхом аналізу статистичної інформації, обґрунтовує 
ефективність зазначених інструментів в умовах трансформаційного періоду в економіці України.  

 
За роки незалежності економіка України пройшла два основні періоди 

економічного розвитку. На першому з них найбільш вагомими були проблеми, 

пов’язані з формуванням необхідної економічної, соціальної та інституціональної 

інфраструктури. Цей етап (упродовж 1992-1995 рр.) характеризувався стимулюючим 

бюджетно-податковим та гнучким типом грошово-кредитного регулювання. Значні 

обсяги бюджетного дефіциту покривалися кредитними емісіями центрального банку, 

що, разом з впливом інших чинників, призвело до розкручування інфляції до 

гіперінфляції та зниження темпів економічного зростання. Специфічні негативні умови 

трансформації економіки країни (значний рівень монополізації виробництва, 

структурні диспропорції, залежність від імпорту енергоносіїв та ін.) значно посилили 

складнощі перехідного періоду та спричинили виникнення кризових явищ, що 

погіршували економічну ситуацію аж до середини 1999 року. Другий етап (починаючи 

з 1995 р.) характеризувався переходом до жорсткого типу грошово-кредитного 

регулювання, що дозволило приборкати стрімкі темпи розвитку інфляційних процесів, 

звести їх до контрольованого рівня. Динаміка інфляційних процесів в країні стає 

індикатором дієвості регуляторних заходів з боку держави, що і зумовило вибір теми 

при написанні статті. 

Об’єкти та методи дослідження  

Вплив бюджетно-податкового та грошово-кредитного регулювання оцінюється 

економістами по-різному. Більшість з них дотримуються поглядів монетарної концепції 

та зазначають, що інфляція та економічне зростання мають обернену залежність. Так, 

російський економіст А. Ілларіонов (Інститут економічного аналізу) на підставі аналізу 

основних макроекономічних показників ряду країн світу прийшов до висновку «про 

наявність чітко вираженої глобальної залежності між зниженням темпів інфляції та 

відновленням позитивної динаміки реального ВВП» [1; с. 52]. 
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Подібними за висновками є і розробки українських вчених. Так В. Лисицький 

провів статистичний аналіз взаємозалежності ВВП від дефлятора ВВП за досить 

тривалий період (1969-1992 рр.), який показав «…зниження темпів зростання реального 

ВВП за умови зростання дефлятора ВВП», та зауважив на доцільності запровадження 

«політики обмеження інфляції» [2; с.30]. 

В той же час інші економісти підкреслюють можливість прискорення 

економічного розвитку і за умови паралельного розвитку інфляційних процесів. Так,  

В. Геєць аналізуючи сукупність статистичних даних, зазначив, що «…існують 

механізми, використання яких робить можливим економічне зростання як в умовах 

низької, так і в умовах порівняно високої і навіть досить високої інфляції» [3; с. 210].  

Застосування регуляторних заходів, пов’язаних з впливом держави на динаміку 

та якість економічного зростання, несумісні з антиінфляційними інструментами. Таким 

чином, сучасна економічна ситуація в країні вимагає вибору пріоритетних цілей 

державного регулювання економіки. Окрім того, серед запропонованих інструментів 

важливим є вибір саме тих, що обмежують інфляційні процеси в країні.  

Об’єктом дослідження виступають заходи бюджетно-податкового та грошово-

кредитного регулювання та ефективність їх застосування в умовах трансформаційних 

змін в економці України.  

Постановка задачі 

Україна ще тільки створює свою систему державного регулювання, що повинна 

бути адекватною реальним суспільним потребам і можливостям економіки. 

Неможливим є абсолютне застосування елементів будь-якої з існуючих моделей 

ринкової економіки як основної моделі розвитку нашої країни.  В Україні в основної 

модель трансформаційних перетворень задекларовано соціальноорієнтовану 

європейську модель. Але досить часто фактично запропоновані заходи економічної 

політики можуть бути зазначені як такі, що притаманні американській моделі: 

орієнтація на іноземний капітал замість збільшення реальних доходів суб’єктів 

господарської діяльності за допомогою інструментів податкового регулювання; 

низький рівень соціальних державних видатків; слабка підтримка розвитку малого та 

середнього бізнесу. 

 Сьогодні залишається відкритим питання: скільки "держави" і для чого 

конкретно повинно бути в економічній моделі України. Навіть зараз немає єдиного, 

зрозумілого всім пояснення, який саме механізм державного регулювання має бути 

застосований. Але він обов’язково повинен вміщувати елементи,  за допомогою яких 
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чітко виважені структурні зміни будуть поєднуватися з активним соціальним 

регулюванням. Це має бути певне поєднання американської моделі ефективності та 

європейської моделі соціального розвитку.  

Метою статті є дослідження доцільності використання основних інструментів 

бюджетно-податкового та грошово-кредитного регулювання для вирішення проблеми 

розвитку інфляційних процесів в умовах перехідного періоду в економіці України. 

Результати та їх обговорення  

Механізм державного регулювання економіки України повинен являти собою 

певний симбіоз форм державного регулювання, що мають стимулюючий характер. 

Шляхом розвитку внутрішнього споживчого і внутрішнього інвестиційного ринку 

можливим є досягнення усталеного економічного розвитку. 

З цією метою доцільним є застосування декількох варіантів поєднання 

бюджетно-податкової та грошово-кредитної форм державного регулювання економіки: 

• стимулююче бюджетно-податкове регулювання паралельно із застосуванням 

жорсткого типу  грошово-кредитного регулювання економіки. Обмеження грошової 

маси в країні при стимулюванні за допомогою збільшення обсягів державних видатків 

призведе до зміни структури сукупного попиту: зросте частка споживчих та державних 

видатків, а величина внутрішнього та іноземного інвестування зменшиться; 

• експансіоністське грошово-кредитне регулювання у поєднанні із жорстким 

бюджетно-податковим призведе до зростання інвестицій за рахунок зниження обсягів 

споживчих і державних видатків, але можливим є прискорення темпів інфляції; 

• одночасна стимулююча бюджетно-податкова та грошово-кредитна форми 

державного регулювання економіки - досить ризикований варіант, і його застосування є 

складним  в умовах недостатньо стабільної економіки України. 

Доцільність застосування різних  варіантів поєднання основних форм 

державного регулювання є досить полемічним питанням. Окремі економісти 

визначають доцільність застосування жорстких механізмів грошово-кредитного 

регулювання, так як, на їх думку, основні причини інфляції потрібно шукати саме в 

монетарній сфері. На погляд інших, запровадження м’якого бюджетно-податкового та 

жорсткого грошово-кредитного регулювання призводить до хронічного економічного 

спаду та виникнення процесу стагфляції, «а для створення умов тривалого 

економічного зростання виникла нагальна потреба у переході до жорсткої бюджетної 

політики й одночасного пом’якшення монетарної» [4; с. 4].  
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За даних вихідних умов доцільним є застосування першого варіанту поєднання 

форм державного регулювання економіки, що передбачає збільшення розміру 

державних видатків та трансфертних платежів, а також зменшення податкового тиску 

на суб’єкти економічного розвитку при жорсткому контролі за розміром грошової 

пропозиції. 

З одного боку, це дозволить не припустити зростання темпів інфляції. З другого 

-ВВП на рівні 80% від значення 1990 р. безперечно демонструє можливість його 

зростання без значних додаткових капіталовкладень. Крім того, одним із варіантів 

пожвавлення економіки країни є зростання споживчих видатків, що неможливе без 

збільшення величини трансфертних платежів та зменшення податкового тиску. 

Надалі доцільним є перехід до другого варіанту: зростання грошової маси і 

зниження відсоткової ставки дозволить паралельно розвиватися як державному, так і 

приватному сектору.    

В загальному розумінні бюджетно–податкове регулювання може бути 

охарактеризовано як комплекс розроблених і законодавчо закріплених у державі форм-  

методів створення і використання фінансових ресурсів для виконання основних цілей 

державного регулювання економіки. Основною метою цього регулювання є фінансове 

забезпечення темпів і пропорцій розвитку економіки, а також соціальних гарантій 

населенню. Основні інструменти бюджетно-податкового регулювання повинні бути 

спрямовані на створення сприятливого середовища для розвитку підприємницької 

діяльності, забезпечення стабільності, без якої неможливе є залучення довгострокових 

інвестицій, та розвиток людського капіталу, який сприяє ефективності використання 

людських ресурсів.  

Аналіз динаміки дохідної та витратної частин зведеного бюджету України 

наочно відображає зміну підходів до застосування інструментів бюджетно-податкового 

регулювання в останні роки (табл. 1).   

Якщо протягом 1998-2003 рр. тенденція до збільшення або зменшення витратної 

частини збігається з тенденцією зміни дохідної, то в 2004 р. темпи зростання витрат 

зведеного бюджету (на 3,5 відсотка) проходили на фоні зменшення дохідної частини 

(на 6,4 відсотка). Як наслідок – зростання дефіциту зведеного бюджету з 0,2% до ВВП в 

2003 р. до 3,4% в 2004 р. Це зумовлено значним збільшенням видатків, насамперед 

соціального спрямування, наприкінці року. Так, в цілому за рік частка видатків 

соціального призначення становила 60,6 відсотка від загального розміру витрат 

зведеного бюджету. 
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Таблиця 1. 
 Динаміка балансу зведеного бюджету,  1995-2004 рр. 

(1992 р.=100%) 
 1995 1996 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Доходи 
(в % до ВВП) 

155,6 151,6 115,5 103,3 118,4 110,2 113,1 115,2 107,8 

Витрати 
(в % до ВВП) 

116,8 109,7 79,0 69,6 74,1 71,2 70,2 74,4 77,0 

 
Джерело: розрахунки автора за даними Держказначейства і Держкомстату України. 

 

Пом’якшення наприкінці 2004 року бюджетної політики зумовило прискорення 

інфляційних процесів, а також розширення попиту населення на споживчі товари без 

адекватного зростання пропозиції. Національний банк з метою заміни частини 

товарного попиту здійснює значні доларові інтервенції. Як наслідок, наприкінці року 

прискорилась цінова динаміка, і в цілому за рік індекс споживчих цін становив 12,3 

відсотка (грудень до грудня), а обсяг валових міжнародних резервів скоротився, що в 

цілому за підсумком року призвело до уповільнення динаміки їх приросту порівняно з 

2003 роком (37,3 відсотка проти 57,1 відсотка).  

Зростання номінальних доходів населення країни повинно проходити на фоні 

зростання рівня заощаджень у вигляді депозитів фізичних осіб. Депозити фізичних осіб 

зросли за січень-квітень 2005 року на 24,5 відсотка (18 відсотків торік) до 51,8 млрд. 

грн. як за рахунок збільшення депозитів в національній валюті (на 34,3 відсотка), так і в 

іноземній валюті (на 13,2 відсотка). Відбулось покращання структури депозитів 

фізичних осіб: частка депозитів в національній валюті зросла на 4,2 відсоткового 

пункту до 57,4 відсотка, в той час як частка депозитів в іноземній валюті зазнала 

зменшення з 46,8 відсотка до 42,6 відсотка з початку року.  

Дотримання даного принципу дозволить не тільки зменшити вплив приросту 

доходів на темпи інфляції, а й забезпечити формування необхідних фінансових ресурсів 

на переорієнтацію уряду України із зовнішніх запозичень до внутрішніх. Часткова 

відмова від зовнішніх кредитів повинна спричинити антиінфляційний ефект, оскільки 

запозичення уряду на внутрішньому ринку стерилізують надлишкову грошову масу.   

Таким чином, можна зробити висновок про те, що в Україні проводиться 

стимулююче бюджетно-податкове регулювання, яке пов’язане зі зменшенням 

податкового тиску і зростанням величини державних видатків, на основі статистичних 

даних за 1992-2000 роки не можна. З одного боку, уряд декларує курс зменшення 

податкового тиску на економіку, з іншого - збільшує обсяги доходів зведеного 

бюджету.   
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Грошово–кредитне регулювання – одна з головних складових частин системи 

державного регулювання ринкової економіки. Ця форма  є гнучким доповненням до 

заходів бюджетно-податкового регулювання. 

Під грошово–кредитним регулюванням розуміють комплекс взаємопов’язаних, 

скоординованих на досягнення певних цілей  заходів щодо регулювання грошового 

ринку, які проводить держава через свій центральний банк. Часто її називають 

монетарною або грошовою політикою. 

Основним чинником впливу процентної політики на грошову масу в країні, а 

отже і її впливу на темпи інфляції, полягає у розширенні розміру кредитів в реальну 

економіку. Попит на кредити теоретично визначається динамікою номінального ВВП, 

рівнем цін і процентними ставками на кредит. Пропозиція кредитів, в свою чергу, 

залежить від обсягів накопичених депозитів, ставки рефінансування центрального 

банку і процентної ставки по кредитах. Розмір депозитів, залучених банками, 

визначається як функція від процентної ставки по вкладах. Таким чином, саме 

процентна ставка і є тим компонентом, що визначає рівновагу на ринку кредитних 

ресурсів, а отже, і на грошовому ринку в цілому (якщо держава не вдається до прямої 

емісії грошей). 

Між пропозицією кредитів та процентною ставкою на них спостерігається 

позитивний зв’язок: в умовах практичної відсутності додаткових джерел фінансування 

діяльності підприємств та обмеженості депозитної бази банківської системи країни 

збільшення попиту на кредити призводить до зростання їх вартості. Простежується 

характерна тенденція і між підвищенням ставки по кредитах наданих банківською 

системою, та розміром обсягів кредитів. Найбільш наочною вона є, у випадку якщо 

змістити тенденцію зміни ставки по кредитам на два періоди. Пояснення може 

полягати в певній інерційності попиту на кредитні ресурси.  

Коефіцієнт кореляції між процентною ставкою по кредитах та його обсягами за 

аналізований період становить -0,54372, що є свідченням наявності зворотного зв’язку 

між ними.  

Таким чином, застосування монетарних механізмів антиінфляційного 

регулювання в умовах економіки України характеризується зміною вагомості окремих 

інструментів грошово-кредитного регулювання в залежності від зміни економічної 

ситуації в країні. 
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Рис. 1. Залежність між зміною кредитної процентної ставки та динамікою  
обсягів наданих кредитів, 2003-2005 рр. 

 
Застосування жорсткого регулювання валютного курсу та норми обов’язкових 

резервів на першому етапі розвитку було виправданим і дозволило адміністративними 

методами впливати на темпи розвитку інфляційних процесів. Але їх використання в 

останні роки в умовах стабілізації ситуації на валютному ринку країни та зміни 

адаптивних очікувань суб’єктів економічної діяльності є неможливим, оскільки 

негативно впливає на динаміку економічного розвитку та функціонування банківського 

сектору, ситуацію на валютному ринку, інвестиційну діяльність тощо. Доцільним є 

перехід до більш гнучких механізмів антиінфляційного регулювання, які 

застосовуються в країнах з розвинутою економікою. 

Висновки 

Дослідження впливу грошово-кредитних та валютних чинників на темпи 

розвитку інфляційних процесів дають можливість зробити висновки про зменшення в 

останні роки монетарної складової інфляції. Інструментам, які застосовуються в цих 

формах державного регулювання економіки України, притаманне виконання 

стримувально-стабілізаційної функції на противагу інфляційно-соціальному бюджетно-

податковому.  
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Використання бюджетно-податкового і грошово-кредитного регулювання 

передбачає вирішення основних економічних проблем перехідного періоду. Але вони 

повинні бути тісно взаємопов’язані з іншими формами державного регулювання 

економіки. Елементи валютного регулювання, вирішення проблеми структурної 

перебудови економіки, чітко розроблена промислова політика, соціальне регулювання 

виступають необхідним доповненням до цих двох основних форм. На даному етапі 

розвитку української економіки вирішального значення набуває завдання координації 

дій держави при використанні різних інструментів економічної політики.    
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АУТСОРСИНГ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ  

ЗАПРОВАДЖЕННЯ НА ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ 
 

В. Ф. ПРОСКУРА к.е.н. 
Мукачівський технологічний інститут 

 
У роботі розглядається таке нове для нашої економіки явище, як аутсорсинг (від англ. Outsourcing – використовування 

зовнішніх джерел або засобів), його сучасне трактування. Визначено причини, що спонукають підприємства до застосування 
аутсорсингу, його концепцію. Наведено характеристику деяких видів аутсорсингу, зокрема аутсорсингу інформаційних технологі, 
(ІТ – outsourcing) та аутсорсингу бізнес-процесів (ВРО – business process outsourcing), виробничого аутсорсингу. Розглянуто 
переваги і недоліки аутсорсингу та необхідність їх врахування у виробничій,  фінансово-господарській діяльності підприємства. 

 
Аутсорсинг - це організаційне рішення, передача сторонньому підрядчику 

деяких бізнес-функцій або частин бізнес-процесу підприємства. Суть аутсорсингу 

полягає в розподілі функцій бізнес-системи за принципом "залишаю собі тільки те, що 

можу робити краще за інших, передаю зовнішньому виконавцю те, що він робить 

краще за інших". У той же час популярний журнал Wired в своїй "Енциклопедії нової 

економіки" визначив аутсорсинг як нову стратегію управління: "Займатися не тим, що 

можеш зробити краще всього, а тим, що можеш купити найвигідніше". 
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В Україні аутсорсинг ще не знайшов належного застосування. Даний вид 

діяльності не адаптований до вітчизняних умов господарювання, хоча останнім часом 

викликає все більший інтерес у підприємців. Таким чином, проблема запровадження 

аутсорсингу в практику діяльності вітчизняних підприємств є надзвичайно актуальною. 

Об”єкти та методи дослідження 

 Проблемам аутсорсингу присвячені численні роботи в сучасній, основному 

закордонній економічній та спеціальній літературі. Так, зокрема, Куін та Гілмер 

розглядають можливі варіанти стратегії діяльності підприємства, що застосовує 

аутсорсинг [5], Дж.Брайн Хейвуд наводить конкурентні переваги аутсорсингу [7], 

Б.А.Анікіна визначає значення аутсорсингу при створенні високоефективних 

підприємств [8], С.О. Келенджян розглядає проблему делегування повноважень на 

підприємстві за умови застосування аутсорсингу [6]. 

Постановка задачі 

Метою даної статті є уточнення сучасного тлумачення такого економічного 

явища як аутсорсинг, сутності його видів, а також визначення недоліків та переваг 

кожного з них. 

Теоретичною і методологічною  основою дослідження  слугують наукові 

розробки зарубіжних і вітчизняних учених економістів та практиків з питань 

спеціалізації та аутсорсингу. При опрацюванні матеріалу, який покладено в основу 

даної статті, обґрунтуванні висновків та пропозицій було застосовано методи 

порівняльного аналізу і синтезу, індукції та дедукції, наукового спостереження. 

У статті послідовно висвітлені сучасне бачення та розуміння аутсорсингу як 

економічного явища, коротка характеристика основних видів аутсорсингу, а також 

недоліки та переваги цього нового для вітчизняної економіки виду діяльності. 

У перспективі продовження дослідження даної тематики повинно дати відповіді 

на питання доцільності застосування аутсорсингу на вітчизняних підприємствах, 

визначення його економічної та соціальної ефективності; призвести до розробки 

методики застосування та розрахунку ефекту від запровадження різних видів 

аутсорсингу. 

Результати та їх обговорення 

 У сучасній економіці аутсорсинг допомагає компаніям розв'язати проблеми 

функціонування і розвитку в ринковій економіці шляхом скорочення витрат, 

збільшення пристосовності до умов зовнішнього середовища, поліпшення якості 

продукції і послуг, зменшення ризику. Використання аутсорсингу одержало стрімкий 

 

Науковий вісник Мукачівського технологічного інституту 



Гуманітарні і суспільні науки 126 

розмах у всьому світі протягом останнього десятиліття, багато в чому завдяки 

бурхливому розвитку інформаційних технологій. 

Як же трактується суть аутсорсингу в сучасних наукових працях і словниках?  

Практично у всіх джерелах походження терміну outsourcing означає "на 

стороні", тобто "за межами".  Це може бути:  

1. Використання послуг сторонніх компаній для досягнення своїх цілей.  

2. Відмова від ведення власного бізнес-процесу і прідбання послуг з реалізації 

цього бізнес-процесу у інших компаній.  

3. Використання зовнішньої організації для обробки банківських і інших 

фінансових даних при здійсненні комерційних операцій.  

4. Залучення зовнішніх ресурсів для вирішення власних проблем (наприклад, 

розробки проектів).  

5. Переведення виробніцтва із регіону з дорожчою робочою силою в регіон з 

менш дорогою з метою зниження собівартості продукції.  

6. Отримання даних із зовнішніх джерел (на відміну від отримання даних 

власними силами).  

7. Укладання субдоговорів на виконання спеціальних видів робіт із зовнішніми 

фірмами.  

8. Використання тимчасового працівника без укладання з ним трудової угоди 

(іноді за посередництва спеціалізованого агентства).  

9. Обслуговування і ремонт техніки компанії фахівцями зовнішньої фірми.  

10. Застосування методу звуження власної виробничої діяльності, коли організація 

перестає сама займатися яким-небудь напрямом (видом) діяльності і передає його 

зовнішнім виконавцям.  

11. Ухвалення організаційного рішення, яке полягає в розподілі функцій бізнес-

системи за принципом: "залишу собі тільки ті, що можу робіті краще за інших, передам 

зовнішньому віконавцю ті, що він робіть краще за інших".  

12. Перекладення функцій внутрішнього підрозділу або підрозділів підприємства і 

всіх пов'язаних з ним активів в організацію постачальника послуг, що пропонує 

надавати відповідну послугу протягом певного часу за обумовленою ціною.  

З наведених визначень видно, що горизонт застосування аутсорсингу не має 

меж: виробництво, сфера послуг, фінанси, інформаційні технології і системи, стратегії 

розвитку, трудові ресурси і т.д.  

Але в будь-якому бізнесі повинні бути певні параметри застосування і критерії.  
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У практиці західного бізнесу теорія Outsourcing вирішує дилему виробника 

купувати або самому виробляти компоненти, що потрібні для процесу виробництва. Ця 

теорія передбачає  дві якісні ситуації, виникнення яких спонукає компанії вирішувати 

цю дилему - подальше просування товарів або послуг на ринок можливе або за рахунок 

збільшення якості, або зниження ціни. Практика показує, що на вітчизняних 

підприємствах існує ще і третя ситуація, в якій керівництво ставить за мету збільшення 

фінансової стійкості, не визначаючи при цьому "збутового" пріоритету. 

Звідси можна сформулювати цілі, які ставить перед собою компанія-виробник, 

вирішуючи проблему "купувати або виробляти": 

• підвищення якості товарів або (та) послуг при постійних виробничих витратах;  

• зниження цін на послуги, що надаються, або (та) реалізовувану продукцію при 

збереженні поточного рівня якості за рахунок зниження виробничих витрат;  

• збільшення фінансової стійкості підприємства за рахунок мінімізації витрат 

при збереженні поточного рівня якості продукції і (або) послуг. 

Вимоги до якості, витрат, цін, фінансової стійкості можуть бути, з одного боку, 

суперечливими, але, з другого боку, є взаємозв'язаними. Узагальнюючи, можна 

стверджувати, що аутсорсинг є інструментом, що дозволяє оптимізувати конфігурацію 

бізнес-системи виходячи з компромісу між витратами, якістю продукції або (та) послуг 

компанії і бажанням власників володіти виробничими активами. 

Визначення пріоритетів у "площині" "якість - витрати - володіння" є 

стратегічною задачею. Поняття "якість" визначається суб'єктивними очікуваннями 

рівня задоволення потреб цільових споживачів. Поняття "володіння", і як його 

альтернатива - "управління", - це суб'єктивні мотиви власника. Тоді поняття "витрати", 

хоча і є об'єктивним, по суті зв'язує суб'єктивні параметри "ціна" і "цінність". Цінність - 

це предмет бізнесу, за яку його власник одержує ціну, виплачувану споживачем. При 

цьому для взаємовигідного продажу ціна повинна перевищувати цінність. 

Слід також зазначити, що в науковій літературі зустрічається ряд термінів, 

аналогічних аутсорсингу:  

• shrinking – скорочення, стиснення організації;  

• downsizing - зменшення організації;  

• spin off- виділення одиниць бізнесу або "відстібання" структури;  

• екстерналізация - передача контролю за виконанням якої-небудь функції 

компанії, що спеціалізується в даній сфері.  
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Проте всі вони є лише окремим випадком застосування методології аутсорсингу.  

На нашу думку, основними причинами, з яких компанії вдаються до аутсорсингу, 

є наступними: 

• зростаюче ускладнення бізнес-процесів;  

• прагнення одержати максимальну якість виконання бізнес-функцій, але при 

цьому скоротити власні витрати;  

• можливість вивільнити ресурси і зосередитися на основній діяльності 

компанії. 

В сучасній економіці аутсорсинг допомагає компаніям розв'язати проблеми 

функціонування і розвитку в ринковій економіці шляхом скорочення витрат, 

покращення пристосованості до умов зовнішнього середовища, підвищення якості 

продукції і послуг, зменшення ризику. Використання аутсорсингу отримало стрімкий 

розвиток у всьому світі протягом останнього десятиліття, багато в чому завдяки 

бурхливому розвитку інформаційних технологій.  

Передаючи сторонньому підрядчику деякі бізнес-функції або частини бізнес-

процесу компанії, аутсорсинг дозволяє підвищити ефективність виконання певних 

функцій у галузі інформаційних технологій, постачання і поставок, обслуговування, 

фінансів, забезпечення персоналом і навіть виробництва. Використовуючи аутсорсинг 

другорядних функцій, компанія-замовник може концентруватися на тих функціях, які 

властиві саме їй, на своїй специфіці. На відміну від субпідряду, аутсорсинг - це 

стратегія управління компанією, а не просто вид партнерської взаємодії, він припускає 

певну реструктуризацію внутрішньокорпоративних процесів і зовнішніх відносин 

компанії.  

Концепція аутсорсингу зводиться до трьох основних принципів: 

• кожен повинен займатися своєю справою і мати нагоду концентруватися 

тільки на ньому; 

• вирішення супутніх задач потрібно доручити тому, хто виконає їх краще; 

• такий розподіл роботи економить засоби замовника і приносить дохід 

виконавцю. 

Більшість закордонних та вітчизняних авторів у своїх дослідженнях розмежовує 

аутсорсинг інформаційних технологій (IT-аутсорсинг) і аутсорсинг бізнес-процесів 

(BPO - business process outsourcing). Така класифікація хороша тим, що кожен вид 

піддається конкретному опису і, окрім того, окремо виділений IT-аутсорсинг, який 
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вимагає більш докладного розгляду, по-перше, як родоначальник сучасного 

аутсорсингу, а по-друге, як лідер ринку аутсорсингу. Адже компанії, як правило, 

починають використання схеми аутсорсингу в першу чергу з IT-аутсорсингу, лише 

потім плавно переходячи до решти видів. Проте можна виділити ще й виробничий 

аутсорсинг, який останнім часом відіграє все більш значну роль в діяльності ряду 

компаній [1]. 

Виробничий аутсорсинг має на увазі, що компанія віддає частину свого 

ланцюжка виробничих процесів або цілком весь цикл виробництва сторонній компанії. 

Крім того, можливий варіант продажу частини своїх підрозділів іншим компаніям і 

подальша взаємодія з ними вже в рамках аутсорсингу.  

Виробничий аутсорсинг дозволяє компанії, по-перше, зосередитися на розробці 

нових продуктів і послуг, що має велике значення в умовах технологій, що стрімко 

змінюються, і попиту для забезпечення конкурентної переваги; по-друге, збільшити 

гнучкість виробництва - адже на невеликих заводах простіше займатися перебудовою 

виробничого процесу і диверсифікувати продукцію, що випускається, і, нарешті, вести 

бізнес на ринках з дешевою робочою силою.  

Аутсорсинг бізнес-процесів (АБП) включає передачу сторонній організації 

окремих бізнес-процесів, які не є для компанії основними, бізнес-утворюючими. З їх 

числа на аутсорсинг можуть бути передані управління персоналом, бухгалтерський 

облік, маркетинг, реклама, логістика.  

Аутсорсинг бізнес-процесів надзвичайно динамічно розвивається, причому 

найбільше зростання проявляє аутсорсинг у сфері фінансів і бухгалтерського обліку.  

Швидко розвивається один з різновидів АБП - аутсорсинг кадрових процесів. У 

зв'язку із все більшим ускладненням кадрових бізнес-процесів зараз виявилися 

затребуваними постачальники послуг, здатні запропонувати повноцінні ефективні і 

економічні рішення проблеми управління кадрами, засновані на найсучасніших 

технологіях, що дасть можливість компаніям концентруватися на своїй основній 

діяльності.  

Останнім часом з'явилися спеціальні компанії - утримувачі персоналу, причому 

серед них є і міжнародні, які здійснюють працевлаштування як окремих фахівців, так і 

цілих колективів. Такі компанії наймають фахівців, виплачують їм постійну зарплату, 

незалежно від того, знайшли вони замовника для конкретного фахівця, чи ні. Зате 

зарплата від використання праці фахівця у разі його працевлаштування повністю 

поступає в розпорядження компанії - утримувача персоналу. При цьому збільшена 
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мобільність трудових ресурсів підвищує і ефективність економіки в цілому, 

перерозподіляючи трудові потоки. Вбачається доцільним впровадження в практику 

функціонування вітчизняного ринку праці досвіду роботи таких фірм. 

Зараз аутсорсинг бізнес-процесів, не дивлячись на свій швидкий розвиток, в 

Україні ще не дуже поширений. Компанії бояться втратити контроль, уникають 

довіряти стороннім комерційні таємниці, багато хто з них не схильний до змін. Крім 

того, лише небагато фахівців знайомі з принципами аутсорсингу бізнес-процесів. Проте 

вважається, що повний аутсорсинг бізнес-процесів поступово стане звичайною 

справою для крупних міжнародних компаній. Буде з'являтися все більше 

постачальників послуг, які або будуть займати невеликі ніші, або ж орієнтуватимуться 

на найширше коло задач.  

Аутсорсинг інформаційних технологій (IT-аутсорсинг) - це передача 

спеціалізованій компанії повністю або частково функцій, пов'язаних з інформаційними 

технологіями, а саме: обслуговування мережевої інфраструктури; проектування і 

планування автоматизованих бізнес-систем з подальшим постійним розвитком і 

супроводом; системна інтеграція; розміщення корпоративних баз даних на серверах 

спеціалізованих компаній; створення і підтримка публічних web-серверів; управління 

інформаційними системами; придбання в лізинг комп'ютерного устаткування, офшорне 

програмування.  

Поява його зумовлена різкою лібералізацією ринку, за якої протягом короткого 

часу з'явилося безліч невеликих компаній, що брали мережі в оренду, інфраструктурою 

практично не займалися, а концентрували зусилля на роботі з клієнтами, на розробці і 

впровадженні нових послуг. Гігантам ринку довелося терміново переорієнтовуватися із 

звичної для них роботи з технологіями на обслуговування клієнтів, так як для клієнтів 

стали привабливішими дрібні компанії. І виходом з такої ситуації став саме аутсорсинг, 

який дав можливість крупним компаніям передавати обслуговування мереж стороннім 

організаціям, що дозволило їм налагодити тісніші контакти з клієнтами, стати 

гнучкішими і швидше адаптуватися до конкурентних умов, які стрімко змінюються. Як 

приклад можна привести концерн "Deutsche Telecom", який повністю передав 

обслуговування своєї мережі компанії "Alcatel".  

Активний розвиток IT-аутсорсингу у всьому світі пояснюється ще і тим, що у 

зв'язку із стрімким розвитком технологій компаніям складно самостійно відстежувати 

появу технологічних новин і своєчасно впроваджувати їх, не маючи великого штату 

технічних фахівців. Виявляється, що компаніям, як правило, вигідніше залучати 
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досвідчені спеціалізовані організації зі штатом висококваліфікованих фахівців у галузі 

інформаційних технологій, ніж створювати і розширювати власні спеціальні 

підрозділи. Основна віддача від IT-аутсорсингу полягає у значному підвищенні 

ефективності фінансового менеджменту, причому засобом отримання цієї віддачі є 

багаті технічні можливості аутсорсерів і висока кваліфікація персоналу; крім того, 

спостерігається тенденція зростання числа контрактів, що укладаються відразу з 

декількома постачальниками з метою додаткового зниження витрат. 

Одним з різновидів IT-аутсорсинга є офшорне програмування (розробка 

програмного забезпечення на замовлення іноземною компанією), яке складає досить 

значну частину загального обсягу ринку IT-аутсорсингу. Особливо динамічно таке 

програмування розвивається в країнах, що намагаються зробити різкий ривок завдяки 

розробці і впровадженню нових технологій. Показовий в цьому відношенні досвід 

держав Південно-східної Азії і Індії, які активно займаються розробкою програмного 

забезпечення. Україна, прагнучи розвиватися не просто за рахунок експлуатації 

природних ресурсів, повинна використовувати свій інтелектуальний потенціал, зокрема 

і в розробці програмного забезпечення.  

Проте аутсорсинг, разом з цілим рядом переваг, має і певні недоліки. Тому 

необхідно ретельно зважити всі "за і проти", перш ніж перейти на повний або 

частковий аутсорсинг.  

До числа переваг, одержуваних від аутсорсингу, можна віднести перш за все 

зниження собівартості функцій, що передаються аутсорсеру. Останній, як правило, 

здійснює виконання доручених йому функцій дешевше внаслідок спеціалізації у 

вузькій конкретній галузі і завдяки ефекту масштабу, що досягається при виконанні 

однотипних операцій одночасно для багатьох клієнтів. Ще одним позитивним 

наслідком спеціалізації є підвищення якості і надійності виконання переданих на 

аутсорсинг функцій, оскільки при вирішенні подібних задач компанії-аутсорсери вже 

накопичили великий досвід і можуть використовувати новітні технології та 

висококваліфікований персонал. Аутсорсинг дає також можливість залучити 

співробітників замовника, що обслуговували раніше виконання делегованої аутсорсеру 

функції, які добре знають специфіку своєї компанії. 

Крім того, надзвичайно важливим є посилення концентрації 

внутрішньокорпоративної уваги на основних цілях компанії шляхом делегування 

другорядних функцій аутсорсерам, що дає самій компанії можливість зфокусуватися на 

задоволенні потреб клієнтів і розвитку технологій. Концентрація на основних функціях 
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до того ж дозволяє проводити оптимальний реінжинирінг, підвищуючи ефективність 

роботи компанії постійним поліпшенням таких показників, як вартість, якість, сервіс і 

тимчасові витрати. Аутсорсинг може дозволити компанії скористатися ресурсами, 

доступ до яких за інших умов був би неможливий, наприклад, при розширенні 

географії діяльності фірми або при створенні нової компанії. Аутсорсинг знижує 

ризики завдяки тому, що аутсорсери інвестують кошти одночасно у значну кількість 

компаній-клієнтів. Компанія-замовник на розвиненому ринку аутсорсингу має нагоду 

обрати саме тих аутсорсерів, які володіють найбільшим досвідом в даній галузі. І, 

нарешті, компанія-замовник може поліпшити репутацію і збільшити вартість бренду в 

результаті якіснішого обслуговування її клієнтів сторонньою спеціалізованою 

компанією.  

Проте потрібно враховувати, що при передачі на аутсорсинг відразу декількох 

важливих функцій виникає реальний ризик просочування інформації і появи нового 

конкурента, що використовує досвід і знання компанії, яка замовляла аутсорсинг. 

Понизити цей ризик можна, замовивши аутсорсинг різних аспектів бізнесу різним 

аутсорсерам, хоча це і збільшує витрати. Крім того, визначальне значення має 

знаходження добросовісних партнерів, що відмінно зарекомендували себе на ринку 

послуг, і грамотне укладання з ними контрактів з фіксацією всіх необхідних умов. 

Іншою небезпекою є втрата контролю над власними ресурсами, так як відрив 

керівництва від управління частиною компанії може призвести до ухвалення 

неадекватних рішень. При роботі з аутсорсерами може знизитися продуктивність 

власних співробітників, оскільки вони можуть розцінити аутсорсинг, що 

супроводжується передачею частини персоналу сторонній компанії і звільненнями, як 

зраду. Компанія у разі несподіваної відмови від послуг аутсорсера або його 

банкрутства, ризик якого завжди існує, може зіткнутися ще з однією неприємністю - 

необхідністю терміново шукати нових партнерів або почати самостійно виконувати 

функції, що раніше були на аутсорсингу. Така ситуація, як правило, ускладнюється 

відсутністю необхідних знань і досвіду з причини тривалого користування послугами 

чужих фахівців замість навчання своїх. Крім перерахованих недоліків, можливе і 

збільшення витрат при передачі другорядних функцій як плата за прагнення 

зосередитися на основній діяльності, і навіть зниження якості при несумлінності 

аутсорсера. Ці проблеми особливо гостро можуть постати на вітчизняному ринку в 

умовах недостатньо сильної конкуренції, коли аутсорсер, уклавши контракт, буде 

"накручувати" ціни і не дуже ретельно стежити за якістю виконання роботи, 
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розуміючи, що клієнт не зможе знайти іншого постачальника послуг, тобто коли 

аутсорсер буде фактично монополістом на ринку.  

Висновки 

 Аутсорсинг як нове для вітчизняної економіки явище заслуговує на увагу і 

запровадження в практику діяльності підприємств. Звичайно, сліпе копіювання досвіду 

країн з розвиненою ринковою економікою в даному напрямку може призвести до 

небажаних наслідків. Слід глибоко вивчити цей досвід, враховуючи переваги та 

недоліки поступово адаптувати його до особливостей вітчизняного ринку. В 

недалекому майбутньому кількість підприємств, які будуть користуватися 

аутсорсингом, неухильно зростатиме, тому обсяги інформації про даний вид діяльності 

слід збільшити, можливо, навіть ввести окремим невеличким курсом у плани 

підготовки спеціалістів та магістрів вищих навчальних закладів економічного профілю. 

Надзвичайно актуальною на перспективу є розробка методики визначення 

ефективності застосування аутсорсингу на підприємствах різних галузей з врахуванням 

конкретних умов господарювання. 
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ 

БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ВИЩИХ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ 
В.А. ПІГОШ 

Мукачівський технологічний інститут 
 

В статті досліджено питання теоретичних та методологічних проблем бухгалтерського 
обліку бюджетних установ, зокрема вищих учбових закладів освіти, розкрито його значення у 
прийнятті управлінських рішень. 

 
Економічний розвиток бюджетної установи є невід’ємною частиною від 

удосконалення економічної роботи на всіх рівнях управління, підвищення 

відповідальності міністерств та відомств, а також безпосередніх виконавців за 

ефективність використання трудових, матеріальних та грошових ресурсів. 

У забезпеченні раціонального та економного використання ресурсів, проведенні 

боротьби з беззаконністю витрачання матеріальних засобів та грошових коштів, 

дотриманні фінансово-бюджетної дисципліни вирішальну роль відіграє реалізація такої 

функції управління, як бухгалтерський облік. 

Удосконалення бухгалтерського обліку, посилення його контрольних функцій за 

господарською та фінансовою діяльністю установи – основа дотримання фінансово-

бюджетної дисципліни. Відображаючи усі операції, пов’язані з освоєнням кошторису 

витрат, бухгалтерський облік дозволяє не тільки систематично зіставляти їх з 

плановими показниками, а ще й виявляти відхилення фактичних витрат від планових, 

визначити найголовніші напрямки витрат та підвищувати рівень бюджетного 

кошторисного планування в цілому. Висока якість облікової інформації створює умови 

ефективної реалізації всіх без винятку функцій управління.  

Об’єкти та методи дослідження 

Державні вищі заклади освіти  є суб’єктами освітньої діяльності, яка 

здійснюється з метою задоволення освітніх потреб особи, суспільства і держави. 

Бухгалтерський облік виконання кошторису бюджетних установ, зокрема закладів 

вищої освіти, реалізація ефективної облікової політики у сфері освітніх закладів та 

питання автоматизації бухгалтерського обліку посідають достатньо важливе місце у 
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процесі регулювання економічного розвитку ВНЗ. Бухгалтерський облік є одним із 

основних інструментів цього регулювання, який суттєво впливає на якість та 

своєчасність прийняття рішень з питань збалансованості державних надходжень та 

управління бюджетними коштами. Виходячи із вказаних позицій, дане питання є 

актуальним, має важливе теоретичне і практичне значення. Крім того, питання 

ощадливості й економії державних коштів набувають особливо актуального значення в 

сучасних умовах, коли позабюджетні джерела фінансування бюджетних установ – ВНЗ 

та їх структурних складових - займають значну питому вагу у виконанні ними в 

повному обсязі послуг, передбачених програмами їх функціонування. Одним із 

найважливіших шляхів для вирішення цих питань є створення ефективних теоретичних 

систем бухгалтерського обліку у вищих закладах установ освіти. 

Над проблемами розвитку бухгалтерського обліку у бюджетних установах 

працювало багато відомих вітчизняних та зарубіжних економістів і вчених. Більшість 

цих праць пов’язана з функціонуванням бюджетних установ і організацій. Великий 

внесок у розвиток цих напрямків зробили М. Т. Білуха, Ф. Ф. Бутинець, Й.М. Бескид 

[1], Є.М. Бойко [2], О. Д. Гудзінський, К. Друрі, Е.П.Дедков [3], Р.Т.Джога [4], 

Й. С. Завадський., Т.В.Канєва [5], Г. Г. Кірейцев, А. М. Кузьмінський, 

М. В. Кужельний, В. Г Лінник., Д. Міддлтон, В. Б. Моссаковський, М. С. Пушкар [6], 

Роберт Н. Антоні, П. Т. Саблук, Г. В. Савицька, В. К. Савчук, С. В. Свірко [7], 

Я. В. Соколов, В. В. Сопко, Л. К. Сук, І. Т. Ткаченко, Д. Фостер, Ч. Т. Хорнгрен, 

О.О.Чечуліна, М. Г. Чумаченко, Л. С. Шатківська, В. П. Ярмоленко та інші вчені. 

Більшість робіт відображає бюджетний бухгалтерський облік як інструмент 

забезпечення централізованого управління діяльністю таких установ. 

Однак, питання вдосконалення розвитку бухгалтерського обліку вищої освіти у 

економічній літературі є малодослідженим. Відсутні науково обґрунтовані 

рекомендації щодо ролі державного бюджету і бюджетної системи в цілому у 

здійсненні освітньої політики. Разом з тим, зарубіжна економічна думка має певні 

здобутки в наукових дослідженнях питань, пов’язаних із освітніми послугами, що 

надаються державою.  

Постановка задачі 

Мета і задачі дослідження полягають у розробці рекомендацій та пропозицій 

щодо удосконалення бухгалтерського обліку виконання кошторису бюджетних 

установ, зокрема вищих навчальних закладів, з метою підвищення ефективності їх 

управління. 

 

Науковий вісник Мукачівського технологічного інституту 



Гуманітарні і суспільні науки 136 

Для досягнення поставленої мети були сформульовані такі задачі:  

• дослідити теоретичні основи бухгалтерського обліку виконання кошторису та 

визначити чинники, що впливають на облікову політику його виконання; 

• проаналізувати сучасний стан бухгалтерського обліку, виявити недоліки в 

організації та методології, визначити напрями удосконалення обліку з метою 

управління бюджетними установами;  

• проаналізувати форми ведення бухгалтерського обліку з метою їх 

удосконалення; 

• розробити практичні рекомендації щодо методики виконання кошторису за 

умов функціонування автоматизованої (комп’ютерної) форми ведення бухгалтерського 

обліку. 

Результати та їх обговорення 

 Облік виник і розвивався у зв’язку з потребою суспільства в необхідній і 

достатній інформації щодо наявності та руху майна з метою контролю та управління 

господарськими процесами і їх результатами. В своєму розвитку бухгалтерський облік 

пройшов певну еволюцію, яка обумовлена ускладненням фінансово-господарської 

діяльності суспільства. Існуюча система бухгалтерського обліку склалась не відразу. У 

своєму розвитку бухгалтерський облік пройшов тривалий шлях. У минулому 

бухгалтерський облік  задовольняв потреби планової системи господарювання і був 

лише засобом реєстрації господарських операцій. При цьому бухгалтерський облік не 

характеризувався оперативністю і мав обмежену деталізацію. Сучасний стан економіки 

з її динамічністю, конкурентною боротьбою вимагає постійного удосконалення форм і 

методів обліку. 

Головним документом, який визначив засади бюджетної системи України, є 

Бюджетний Кодекс України від 21 червня 2001 року [10]. Бюджетними установами та 

організаціями вважаються такі, що повністю чи частково фінансуються за рахунок 

коштів бюджету (державного чи місцевих) і здійснюють свої видатки відповідно до 

кошторису – їх головного планового і фінансового документа. Сфера бюджетних 

установ є досить різноманітною за функціональними ознаками. Можна погодитися з 

С. В. Свірко [7, с. 9], яка умовно поділяє її на чотири групи: 

• установи, що виконують законодавчі функції, функції управління, охорони, 

контролю,  

• міністерства, відомства, фінансові органи, органи казначейства, податкова 
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інспекція, митна служба, армія, органи міліції, судові органи, органи прокуратури, 

органи пенітенціарної системи та інші; 

• установи соціально-культурного комплексу: установи освіти, медичні заклади, 

дитячі виховні заклади, установи культури, науки тощо; 

• соціальні фонди й служби та інші бюджетні установи. 

 Таким чином, відображаються горизонтальні зв’язки, що склалися в бюджетній 

сфері.  

В ієрархічній системі вертикальних зв’язків бюджетні установи поділяють на: 

• головних розпорядників коштів; 

• розпорядників коштів другого рівня; 

• розпорядників коштів третього рівня. 

Розпорядниками коштів є керівники міністерств, відомств та установ, яким 

надано право розпоряджатися бюджетними асигнуваннями, що виділені на відповідні 

заходи.  

Головні розпорядники коштів мають право використовувати надані бюджетні 

кошти на власні потреби та відповідні заходи, а також розподіляти кошти між 

підлеглими розпорядниками коштів. 

Підлеглі розпорядники коштів поділяються на розпорядників коштів другого і 

третього рівня чи ступеня. До розпорядників коштів другого рівня відносяться 

керівники, які одержують кошти як на видатки установи, так і на переказ 

безпосередньо підпорядкованим їм установам, підприємствам чи організаціям. 

Розпорядники коштів третього ступеня отримують кошти тільки на видатки даної 

установи. 

Відкриттю фінансування передує доведення обсягу асигнувань та кошторисів 

видатків, що передбачає наступні кроки: Міністерство фінансів України доводить 

головним розпорядникам коштів обсяги асигнувань, що виділяються їм з бюджету → 

Головні розпорядники коштів доводять підлеглим розпорядникам коштів лімітні 

довідки про витрати з бюджету, що є підставою для складання єдиного кошторису 

доходів та видатків → після цього розпорядники коштів усіх ступенів подають 

кошториси доходів і видатків до Головного управління Державного казначейства. 

Є загальні особливості діяльності бюджетних установ, які виділяють їх з-поміж 

інших, про що зауважує С. В. Свірко [7, с. 10]. 
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По-перше,  основним результатом їх діяльності є послуга, що за своєю 

економічною сутністю повинно розглядатися як конкретний вид діяльності, 

покликаний задовольнити потреби фізичних та юридичних осіб з боку держави, а 

звідси, по-друге, бюджетні установи функціонують на засадах державної форми 

власності, що автоматично вносить корективи в їхні права як юридичних осіб: 

обмеження щодо реалізації та передачі цінностей, відсутність поняття банкрутства та 

інше. Під поняттям “фінансування” стосовно бюджетних установ дослівно розуміють 

забезпечення цих установ грошовими коштами. Коло джерел фінансування бюджетних 

організацій значно розширилося: крім коштів із державного та місцевих бюджетів, 

бюджетні установи отримують грошові надходження у вигляді платні за надання 

послуг. Характер та адресність фінансування мають досить вагоме значення, оскільки 

не тільки регламентують подальше витрачання коштів, але й визначають принципи 

фінансування. 

Розглядаючи основні канали, за якими відбувається надходження грошових 

ресурсів до бюджетних установ, потрібно зазначити, що першим і головним є 

бюджетне фінансування, що здійснюється відповідно до кошторису видатків 

бюджетних установ:  

• безповоротність надання коштів; 

• зв’язок між обсягом фінансування та виконанням планів бюджетною 

установою; 

• цільове призначення; 

• контроль за використанням наданих коштів. 

Перший принцип означає, що кошти, отримані бюджетною організацією з 

державного чи місцевого бюджету, не повертаються до джерела фінансування. Тобто 

впродовж року кошти використовуються на проведення господарської діяльності такої 

організації, а залишки бюджетного фінансування на кінець звітного року залишаються 

у її розпорядженні. 

Сутність другого принципу полягає у тому, що бюджетна установа отримує 

кошти не під план, а відповідно до фактичного виконання плану. При цьому на чергову 

суму надходжень грошових коштів безпосередньо впливає якість використання 

попередньо наданих коштів та дотримання установою фінансової дисципліни. 

Третій принцип – принцип цільового призначення – означає, що отримані кошти 

повинні використовуватись відповідно до передбачених у кошторисі статей бюджетної 
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класифікації видатків бюджетних установ. Контроль за використанням коштів 

здійснюється на всіх етапах господарської діяльності бюджетних установ через 

казначейську систему виконання бюджету. 

Залежно від природи облікової інформації бухгалтерський облік поділяють на 

три взаємопов’язані між собою види: оперативний, статистичний, бухгалтерський. 

Кожен з них має свою специфіку, коло явищ, які вивчаються, задач і методів 

спостереження. Вони доповнюють один одного і складають єдину систему обліку в 

Україні. 

Оперативний облік використовується для реєстрації, спостереження і контролю 

за окремими явищами бюджетного процесу з метою його повсякденного керівництва на 

певних ділянках. Дані оперативного обліку збираються на певну дату усно, за 

допомогою телефону, за телеграфом, телефаксом або відсилаються засобами 

електронного зв’язку у вигляді термінових повідомлень керівництву і державним 

органам, якщо це передбачено законодавством України. Така інформація необхідна для 

відповідних оперативних висновків та розробки конкретних рекомендацій для зняття 

негативних явищ і виявлення додаткових резервів бюджетних установ з наступним їх 

використанням. 

Статистичний облік вивчає і узагальнює масові явища та їх закономірності в 

бюджетному процесі. Він тісно пов’язаний з іншими видами обліку, використовує дані 

оперативного і бухгалтерського обліку, має свої особливі прийоми збору даних 

(листування, анкети, опитування) і способи обробки цих даних (групування, зведення, 

вирахування різних показників: середніх, індексів, коефіцієнтів). Дані статистичного 

обліку використовуються для економічного аналізу і прогнозування на поточний і 

перспективний періоди.  

Бухгалтерський облік являє собою упорядковану систему збору, реєстрації і 

узагальнення у грошовому виразі інформації про активи та зобов’язання бюджетних 

установ та їх рух шляхом суцільної, безперервної і документально реєстрації всіх 

бюджетних операцій.  

Бухгалтерський облік має свої особливості, які відрізняють його від інших видів 

обліку [8]. Бухгалтерський облік: є документально обґрунтованим обліком; 

безперервний (з дня в день) у часі і суцільний за охопленням усіх змін, які 

відбуваються у бюджетному процесі; застосовує особливі, тільки йому властиві 

елементи обробки даних (бухгалтерські рахунки, подвійний запис, баланс тощо).  
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А. Велш Глен та Г. Шорт Деніел вважають, що облік дає інформацію, яка 

допомагає прийняти рішення. Більшість важливих рішень, незалежно від їх суті, 

базується на фінансових розрахунках. Облік забезпечує ці розрахунки потрібною 

базисною інформацією та дає аналітичну орієнтацію щодо можливих чинників та 

наслідків альтернатив, які розглядаються. За Велшом та Шортом облік розкриває 

економічні наслідки раніше прийнятих рішень.  

Результати проведеного дослідження свідчать про те, що навіть коли рішення 

нещодавно прийнято і тільки починає втілюватися в життя, воно вже може помітно 

вплинути на перебіг бюджетного процесу. Цей вплив може мати вирішальний характер, 

тому наслідки прийнятих рішень мають бути вчасно доведені до зацікавлених осіб, щоб 

останні завжди мали інформацію про проблеми, що існують та виникають. Отже, облік 

дає змогу здійснювати зворотний зв’язок: фінансові звіти, які періодично складаються 

для зацікавлених осіб, містять у собі відомості про економічні наслідки раніше 

прийнятих рішень. Бухгалтерський облік відображає виконання кошторису через облік: 

активів та пасивів, доходів, видатків, зобов’язань, розрахунків та результату у процесі 

виконання кошторису.  

Єпіфанов А.О., Сало І.В. та Д’яконова І.І. вважають, що істотність бюджетного 

обліку найбільш повно проявляється в його функціях [9]. 

На підставі проведеного дослідження функцій бухгалтерського обліку 

бюджетних установ можна констатувати, що: 

• Інформаційна функція базується на тому, що всі операції, які здійснюються за 

рахунок бюджетних коштів, тобто видатки, або за доходами, відображається у 

відповідних бухгалтерських документах на рахунках бухгалтерського обліку. Облік 

ведеться в розрізі за кодами бюджетної класифікації доходів, видатків (програмної, 

відомчої, економічної).  

• Управлінська функція полягає у забезпеченні об’єктів управління різних рівнів 

інформацією, необхідною для планування, регулювання, оцінки. Це дає змогу виявити 

відхилення від затверджених у кошторисі показників за доходами та видатками і 

внести, у разі необхідності, відповідні зміни.  

• Функція контролю пов’язана з суцільним контролем, що проводиться при 

зарахуванні доходів за їх видами та проведенні видатків за цільовим спрямуванням 

коштів згідно з розписом, кошторисом у межах наявних коштів на відповідну мету і 

зареєстрованих зобов’язань розпорядників та одержувачів бюджетних коштів. 
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Запровадити автоматизовану систему контролю шляхом застосування одночасних 

бухгалтерських проведень за відповідними рахунками бухгалтерського обліку 

(балансовими, бюджетними та меморандними (допоміжними)). Такий підхід щодо 

відображення в обліку операцій дозволить через облік виявляти всі порушення 

бюджетного законодавства, невиконання розпорядниками та одержувачами бюджетних 

коштів вимог щодо використання коштів державного бюджету. 

• Функція фінансового аналізу полягає у здійсненні на основі первинних та 

зведених даних економічного аналізу наявності, стану і руху ресурсів бюджетної 

установи із широким застосуванням економіко-статистичних методів і моделювання. 

Дані бухгалтерського обліку та звітності є головним джерелом інформації для 

економічного аналізу виконання кошторису, джерелом, що забезпечує документальне 

обґрунтування аналітичних висновків. Використовуючи дані обліку та звітності, 

фінансовий аналіз одночасно висуває вимоги щодо їх удосконалення та розвитку, 

сприяє раціональній організації облікової роботи з метою отримання повноцінної 

достовірної економічної інформації. 

Бухгалтерський облік враховує всі кошти і є необхідним для забезпечення 

збереженості бюджетних коштів через відображення всіх операцій у бухгалтерських 

документах, складання бухгалтерського балансу й звіту про виконання бюджету. 

Бухгалтерський облік дає змогу запобігати крадіжкам, розтратам та іншим 

порушенням. У цьому чітко проявляється функція бюджетного обліку щодо 

забезпечення збереженості бюджетних коштів. 

Бухгалтерський облік бюджетних установ становить основу інформаційного 

забезпечення управління бюджетним процесом. За ствердженням Л.Д. Сафонової, облік 

є третьою складовою бюджетного менеджменту. Місце обліку в бюджетному 

менеджменті визначається місцем обліку в системі управління. Облік вирішує важливе 

завдання – забезпечити систему управління необхідною інформацією. Тобто, облік – це 

забезпечуюча система, на якій базується бюджетний процес [6].  

Бюджетний облік з часів створення органів Державного казначейства України 

розвивався досить швидко, випереджаючи теорію. Він базувався на об’єктивних 

закономірностях розвитку обліку, узагальненні досвіду та суспільної практики. В 

розвинутих західних країнах вже кілька десятиріч існує поділ бухгалтерського обліку у 

секторі бюджетних установ. Однак, в Україні поділу бухгалтерського обліку 

бюджетних установ залежно від облікових функцій не існувало. З огляду на зазначене, 

ми пропонуємо бухгалтерський облік поділити на: теорію бухгалтерського обліку, 
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фінансовий і управлінський облік. Слід зазначити, що теорія бухгалтерського обліку - 

це теоретичні, методологічні і практичні основи організації системи бухгалтерського 

обліку. Бухгалтерський облік забезпечує на сьогодні відображення всіх змін, які 

відбуваються, володіє достатньою оперативністю і має значну деталізацію інформації. 

Забезпечити такий рівень функціонування системи бухгалтерського обліку неможливо 

без чіткої теоретичної та методологічної основи.  

Фінансовий облік - це система збору звітної інформації, яка забезпечує 

бухгалтерське оформлення і реєстрацію здійснених операцій, а також складання 

фінансової звітності. Фінансовий облік є правонаступником традиційного 

бухгалтерського обліку, переймає його предмет і метод. Зберігаючи повну 

обґрунтованість і достовірність даних, фінансовий облік призначений в основному для 

складання звітності, спрямованої для зовнішніх користувачів. 

Управлінський облік – це система збору облікової інформації, яка 

використовується переважно керівниками. Управлінський облік являє собою 

внутрішньосистемний облік і за своєю суттю є конфіденційним, оскільки ведеться з 

метою забезпечення керівництва оперативною, фінансовою та нефінансовою 

інформацією у визначеній ними формі для планування, управління бюджетними 

коштами, оцінки і контролю за використанням бюджетних коштів.  

Виходячи з вищевикладеного, нами запропоновано сформулювати визначення 

предмета та об’єктів управлінського обліку: предметом управлінського обліку є 

поточна діяльність бюджетних установ, пов’язана з виконанням та управлінням 

ресурсами установи, об’єктами управлінського обліку є структура доходів і видатків. 

Існує два підходи до організації управлінського обліку: паралельний і 

інтегрований.  

Паралельний підхід передбачає наявність двох автономних систем обліку, які 

характеризуються: 

• різноманітною спрямованістю (орієнтацією) обліку; 

• різними принципами відображення доходів і видатків і можливими суттєвими 

відмінностями в результатах; 

• спеціалізацією облікових працівників.    

Інтегрований підхід виходить з того, що відображення операцій відбувається на 

основі одних і тих самих документів (подій) в єдиній базі даних бухгалтерського 

обліку. Різниця між фінансовим і управлінським обліком полягає в глибині деталізації 
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обліку, різному групуванні статей обліку, періодичності вибірки із бази даних, формах 

представлення інформації. Перевагою такого підходу є: 

• уникнення дублювання облікових операцій; 

• відсутність необхідності координації дій різних облікових підрозділів; 

• зв’язок управлінського і фінансового обліку через баланс. 

На сучасному етапі в Україні відбувається становлення системи управлінського 

обліку. На нашу думку, доцільно запроваджувати інтегрований підхід до організації 

управлінського обліку, хоча на етапі становлення більш доступним для користувача є 

паралельний підхід. 

Висновки  

Враховуючи досвід розвинутих західних країн, автором запропоновано поділити 

бухгалтерський облік бюджетних установ на: теорію бухгалтерського обліку, 

фінансовий і управлінський облік. Дане вдосконалення бухгалтерського обліку у 

секторі вищої освіти дозволить: 

• отримати реальну інформацію про грошові ресурси, що надасть можливість їх 

оптимізації на принципах наочності та об’єктивності; 

• ефективно управляти наявними ресурсами та оперативно задовольняти 

першочергові та інші потреби; 

• забезпечити прозорість та контроль за цільовим спрямуванням бюджетних 

коштів; 

• своєчасно здійснювати перерахування належних коштів. 
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ОСОБЛИВОСТІ ВЗУТТЄВОГО ВИРОБНИЦТВА І МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ 

ОРГАНІЗАЦІЇ ІНТЕГРОВАНОЇ СИСТЕМИ ОБЛІКУ ВИТРАТ І 

КАЛЬКУЛЮВАННЯ СОБІВАРТОСТІ 
 

Н.М.УРБАН к.е.н. 
Мукачівський технологічний інститут 

 

Ефективність управління значною мірою визначається змістом та якістю інформації про 
діяльність підприємства, яку надають бухгалтерський облік і економічний аналіз, зокрема, їх 
найважливіші підсистеми – облік і аналіз витрат. В даній статті розкрито вплив особливостей 
технологічного процесу взуттєвого виробництва на методичні аспекти організації інтегрованої 
системи обліку витрат.     

 
Розвиток в Україні ринкової економіки супроводжується набуттям 

підприємствами господарської самостійності і, водночас, виникненням жорсткої 

конкурентної боротьби між ними. Виживання підприємства в такому економічному 

середовищі вимагає створення ефективної системи управління. Ефективність 

управління значною мірою визначається змістом та якістю інформації про діяльність 

підприємства, яку надають бухгалтерський облік і економічний аналіз, зокрема, їх 

найважливіші підсистеми – облік і аналіз витрат. Тому передумовою створення на 

підприємстві адекватної ринковим умовам системи управління є організація обліку і 

аналізу витрат на методологічних засадах, що забезпечать формування інформації, яка 

є корисною для менеджерів підприємства. 

Об’єкти та методи дослідження  

Об’єктом дослідження є облік витрат, результати якого повинні забезпечувати 

інформацію для обчислення собівартості продукції (робіт, послуг), прогнозування 

майбутнього рівня витрат, прийняття поточних управлінських рішень. Проведені 

дослідження базуються на поєднанні діалектичного та історичного методів пізнання 

економічних процесів, використанні прийомів емпіричного дослідження: 

спостереження, порівняння, вимірювання; прийомів теоретичного дослідження: 

абстрагування, аналізу, синтезу, дедукції, індукції. 
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Розгляду теоретичних засад обліку змінних та постійних витрат приділено 

багато уваги в працях вітчизняних та зарубіжних економістів. Зокрема, це роботи 

Карпової Т.П., Озеран В.О. [3], Шеремета О.Д., Голова С.Ф., Ніколаєвої С.О.[2], 

Парнюк В. [4] , Палія В.Ф., Пушкаря М.С., Сопка В.В., Чумаченка М.Г. та інших.  

Але вивчення фахових джерел показало, що проблема практичного 

впровадження методології обліку витрат з урахуванням їх поділу на змінні та постійні 

на прикладі конкретної галузі досліджена недостатньо. У зв’язку з цим виникає 

необхідність осмислити підходи до методології обліку витрат в умовах розвитку 

ринкових відносин, обґрунтувати потребу у формуванні в обліку інформації про змінні 

і постійні витрати, розробити методику обліку цих витрат на прикладі підприємств 

взуттєвої промисловості. Цими проблемами і визначається актуальність дослідження. 

Постановка задачі  

Метою дослідження є критична оцінка існуючих теоретичних положень 

стосовно витрат на виробництво і собівартості продукції та розробка нових підходів до 

побудови методики обліку витрат на виробництво у реформованій системі 

бухгалтерського обліку і методики аналізу витрат з врахуванням технологічних 

особливостей взуттєвого виробництва.  

Результати та їх обговорення 

Технологічний процес виготовлення взуття складається із наступних стадій: 

• моделювання і конструювання; 

• розкрій і розруб шкір та текстильних матеріалів на деталі верху та низу взуття; 

• виготовлення (пошиття) заготовок верху взуття; 

• складання і обробка взуття. 

Виробництво охоплює весь технологічний процес, що створює передумови 

цехової структури взуттєвих підприємств. Кожен цех основного виробництва має 

виконувати лише певну частину процесу виробництва взуття. Виходячи з цього, 

основними цехами взуттєвого підприємства мають бути такі: 

• вирубний - у ньому здійснюється розруб шкір та інших матеріалів на деталі 

низу взуття; 

• розкрійний - розкроюються шкіра та інші матеріали на деталі верху взуття; 

• заготівельний (пошивний) - відбувається виготовлення (пошиття) заготовок 

верху взуття; 
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• складальний - призначений для з`єднання заготовок верху з деталями низу та 

обробка взуття. 

Така цехова структура властива великим взуттєвим підприємствам, колишнім 

виробничим об’єднанням. На більшості взуттєвих підприємств в одному цеху 

об’єднуються вирубний та розкрійний процеси і процеси пошиття заготовок верху та 

складання взуття. 

Технологія взуттєвого виробництва зумовлює використання попроцесного 

методу обліку витрат виробництва. Але під час технологічних процесів формуються 

тільки прямі виробничі витрати щодо артикулів взуття. Облік загальновиробничих 

витрат ведеться тільки в розрізі цехів, незалежно від того, чи відповідає цехова 

структура підприємства технологічним процесам. Узагальнені по цехах 

загальновиробничі витрати узагальнюються і розподіляються пропорційно обраним 

базам по артикулах (моделях) взуття в момент їх випуску. 

Таким чином, об’єктом аналітичного обліку витрат на взуттєвому підприємстві 

для прямих виробничих витрат є певний артикул (модель) взуття, а для 

загальновиробничих витрат – цех підприємства. Вважати окремий технологічний 

процес взуттєвого виробництва об’єктом обліку витрат, на нашу думку, недоцільно, 

оскільки інформація про витрати по кожному процесу не має практичної цінності 

внаслідок того, що продукція процесів у взуттєвій промисловості не є таким 

напівфабрикатом, який призначений для реалізації. 

Об’єктом калькулювання на взуттєвому підприємстві є певний артикул (модель) 

взуття, а калькуляційною одиницею – 100 пар взуття певного артикулу (моделі). 

Собівартість артикулу (моделі) взуття обчислюється шляхом сумування прямих 

виробничих витрат на виробництво даного артикулу по всіх процесах і розподілених на 

даний артикул загальновиробничих витратах. 

У взуттєвому виробництві процес формування собівартості продукції 

визначають такі особливості виробництва: 

1. Висока матеріаломісткість продукції і широка номенклатура використовуваних 

матеріалів. Частка затрат на сировину і матеріали в собівартості взуття складає 75-85%. 

2. Досить висока трудомісткість виробництва. Трудові затрати за питомою вагою 

посідають в собівартості друге місце - 10-15%. 

3. Висока рухливість і мінливість асортименту взуття. Щорічне оновлення 

асортименту може сягати 70%. На високу рухливість асортименту взуття впливають 

наступні причини: 
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• зміни моди; 

• поява нових матеріалів і способів виготовлення взуття; 

• сезонні коливання потреб у певних видах взуття; 

• зміни смаків покупців. 

Безпосередня залежність процесу виробництва і продажу взуття від змін на 

споживчому ринку і таких суб`єктивних чинників, як мода і смаки покупців, вимагає 

особливої гнучкості управління виробничим процесом на взуттєвому підприємстві. На 

основі повсякчасного аналізу попиту на різні види взуття керівництво підприємства має  

оперативно приймати рішення щодо запуску у виробництво нових моделей взуття, 

зняття з виробництва або скорочення випуску певних моделей, внесення змін у 

структуру вироблюваного асортименту взуття тощо. 

Вибір варіантів рішень має визначитися їх прибутковістю. Для визначення 

прибутковості того чи іншого варіанту управлінцям потрібна інформація про витрати, 

пов`язані з реалізацією кожного варіанту. З огляду на ці умови, впровадження на 

взуттєвих підприємствах інтегрованої системи обліку витрат, у межах якої можливо 

одержувати інформацію про витрати, придатну як для оцінки запасів, так і для 

прийняття управлінських рішень, є об’єктивно необхідним. 

Організація інтегрованої системи обліку витрат і калькулювання собівартості 

продукції не має принципових особливостей порівняно з системою обліку повних 

витрат щодо етапів обліково-калькуляційної роботи. Але існують специфічні методичні 

аспекти роботи на кожному етапі, які створюють передумови організації інтегрованої 

системи обліку витрат і калькулювання собівартості. Визначимо ці методичні аспекти 

стосовно кожного етапу обліково-калькуляційної роботи. 

Облік витрат за місцем виникнення. Місцем виникнення витрат на взуттєвому 

підприємстві для прямих виробничих витрат є окремий технологічний процес, який є 

центром відповідальності за ці витрати для майстра; місцем виникнення 

загальновиробничих витрат є цех, який є центром відповідальності для начальника 

цеху; місцем виникнення адміністративних витрат є підприємство в цілому, а центром 

відповідальності є структурні підрозділи, які забезпечують виконання 

загальногосподарських управлінських функцій; місцем виникнення витрат на збут є 

структурні підрозділи, що забезпечують реалізацію готової продукції, які одночасно є 

центрами відповідальності за витрати на збут; місцем виникнення фінансових витрат є 
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підприємство в цілому, а центром відповідальності за цей вид витрат є фінансово-

економічна служба підприємства. 

Облік витрат за місцями виникнення ведеться для розв’язання двох задач: 

1. Контролювати формування витрат через визначення відповідального за їх 

рівень та доцільність. 

2. Одержувати інформацію про непрямі (виробничі і невиробничі) витрати. 

Організація інтегрованої системи обліку витрат на рівні місць їх виникнення  

передбачає поділ витрат на змінні та постійні. Такому поділу мають підлягати як прямі 

витрати, так і непрямі (виробничі і невиробничі). 

Саме на етапі обліку витрат за місцями виникнення такий поділ стає можливим 

визначити поведінку витрат різних видів відповідно до змін обсягів діяльності. 

Для накопичення інформації про змінну та постійну складову витрат в розрізі 

місць виникнення до рахунків обліку витрат за місцями виникнення необхідно відкрити 

субрахунки “Змінні витрати” та “Постійні витрати”. Облік змінної та постійної 

складової витрат, таким чином, вестиметься в системному бухгалтерському обліку. 

Облік витрат по об’єктах калькулювання (носіях витрат) (калькулювання 

собівартості виробу). Облік витрат по об’єктах калькулювання (носіях витрат) – це 

віднесення витрат на продукцію, роботи, послуги, для виробництва яких створене 

підприємство, з метою обчислення їх собівартості. 

Організація інтегрованої системи обліку витрат і калькулювання передбачає, що 

в бухгалтерському обліку калькулюються різні види собівартості артикулу (моделі) 

взуття. В системному бухгалтерському обліку обчислюється собівартість артикулу 

(моделі) взуття відповідно до вимог П(С)БО 16 “Витрати” з виділенням у складі прямих 

виробничих і загальновиробничих витрат статей змінних та постійних витрат. 

В управлінському (внутрішньовиробничому) обліку, тобто в позасистемному 

порядку, на підставі даних про змінну та постійну складову операційних витрат і 

фінансових витрат, пов’язаних із залученням короткострокового позикового капіталу, 

калькулюються такі види собівартості артикулу (моделі) взуття: 

1. Собівартість за змінними витратами. 

2. Собівартість за операційними та фінансовими витратами (повна 

собівартість). 

Перший варіант калькулювання надає необхідну інформацію для оцінки 

управлінських рішень, пов’язаних зі змінами в обсягах та структурі виробництва, 
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другий варіант забезпечує управлінців інформацією, яка може бути використана при 

визначенні рівня продажних цін та аналізі рентабельності виробів. 

Визначення результатів по об’єктах обліку витрат (носіях витрат). Результат 

по об’єкту обліку витрат обчислюється як різниця між ціною виробу і його 

собівартістю. 

Інтегрована система обліку витрат і калькулювання забезпечує визначення 

різних видів результатів по об’єкту обліку витрат – артикулу (моделі) взуття. 

В системному бухгалтерському обліку обчислюється прибуток по виробу, який 

дорівнює різниці між продажною ціною та виробничою собівартістю артикулу (моделі) 

взуття, обчисленої відповідно до вимог П(С)БО 16 “Витрати”. 

В управлінському обліку на основі калькулювання собівартості артикулу 

(моделі) взуття по змінних витратах з’являється можливість обчислення 

маржинального доходу по виробу: виробничого маржинального доходу як різниці між 

ціною виробу та його змінною виробничою собівартістю і загального маржинального 

доходу як різниці між ціною виробу та змінними операційними витратами на його 

виробництво (виробничими і невиробничими). 

Величина маржинального доходу показує внесок виробу в покриття постійних 

витрат підприємства і дозволяє розраховувати величину прибутку при змінах обсягу і 

структури продажу та зміні ціни виробу. 

На основі калькулювання повної собівартості в управлінському обліку можна 

обчислювати прибуток по виробу як різницю між його ціною та повною собівартістю. 

Цей показник не дозволяє аналізувати управлінські рішення, але його можна 

використовувати для аналізу рентабельності виробів. 

Визначення результатів основної діяльності за період. Результатом основної 

діяльності підприємства за період є прибуток (збиток), який обчислюється як різниця 

між виручкою від реалізації продукції та її собівартістю. 

Оскільки результат основної діяльності підприємства є сумою результатів по 

об’єктах обліку витрат, то інтегрована система обліку витрат і калькулювання на рівні 

підприємства дозволяє обчислювати такі ж види результатів, що і на рівні об’єктів 

обліку витрат. 

В системному бухгалтерському обліку, на рахунку 791 “Результат основної 

діяльності”, визначається прибуток (збиток) від основної діяльності підприємства як 

різниця між виручкою від продажу продукції та її виробничою собівартістю. 
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В управлінському обліку обчислюються величини виробничого маржинального 

доходу і загального маржинального доходу підприємства. Різниця між загальним 

маржинальним доходом підприємства і його постійними операційними витратами 

дорівнює прибутку (збитку), обчисленому у системному обліку на рахунку 791 

“Результат основної діяльності”. 

Обчислювати в управлінському обліку на рівні підприємства прибуток, який 

дорівнює різниці між виручкою від основної діяльності та сумою операційних і 

фінансових витрат, пов’язаних із залученням короткострокового позикового капіталу, 

недоцільно, оскільки ця величина не має для підприємства практичного значення. 

Розглянемо методику обліку витрат на виробництво взуттєвого підприємства по 

етапах обліково-калькуляційної роботи в інтегрованій системі обліку витрат і 

калькулювання собівартості продукції. 

Як зазначалося вище, для цілей калькулювання собівартості продукції витрати за 

ознакою спільності призначення класифікуються по калькуляційних статтях, а для 

цілей прийняття управлінських рішень витрати мають бути класифіковані за ознакою їх 

залежності від змін обсягів діяльності на змінні та постійні. 

В інтегрованій системі обліку витрат такий поділ витрат здійснюється в межах 

класифікації витрат по калькуляційних статтях, тобто калькуляційні статті витрат 

мають поділятися на статті змінних витрат і статті постійних витрат. 

Стосовно статей прямих виробничих витрат такий розподіл зробити неважко, не 

вдаючись до математичних методів, оскільки статті прямих виробничих витрат в 

переважній більшості є змінними. 

Постійні прямі виробничі витрати містяться в такій статті, як “Інші прямі 

виробничі витрати”. До них, зокрема, відносяться знос спеціальних пристосувань, знос 

нематеріальних активів, орендна плата тощо. 

Отже, поділ статей прямих виробничих витрат для управлінських цілей на 

взуттєвому підприємстві виглядатиме таким чином: 

Статті змінних прямих виробничих витрат: 

  Основні матеріали 

  Зворотні відходи (-) 

  Допоміжні матеріали 

  Покупні напівфабрикати та комплектуючі вироби 

  Основна заробітна плата 

  Додаткова заробітна плата 
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  Відрахування на соціальне страхування 

  Змінна складова статті  

            Інші прямі виробничі витрати 

Статті постійних прямих виробничих витрат: 

  Постійна складова статті  

  Інші прямі виробничі витрати 

Поділ статей прямих виробничих витрат на змінні та постійні проводиться 

тільки в аналітичному обліку, в калькуляціях окремих артикулів (моделей) взуття, 

тобто рахунок 23 “Виробництво” не поділяється на субрахунки “Змінні витрати” та 

“Постійні витрати”, але слід зазначити, що при розподілі прямих виробничих витрат на 

змінні та постійні необхідно дотримуватися критерію економічної доцільності: витрати 

на розподіл не повинні перевищувати корисний результат розподілу. Тому, якщо 

питома вага постійних прямих виробничих витрат незначна, то при аналізі варіантів 

управлінських рішень ці витрати можна розглядати як змінні прямі виробничі витрати. 

При розподілі видів загальновиробничих витрат на змінну і постійну складову 

слід враховувати критерій економічної ефективності – співвідношення витрат на 

розподіл з корисністю отриманого результату. В практичному аспекті це означає 

дотримання принципу істотності: по-перше, якщо сума певного виду 

загальновиробничих витрат незначна порівняно з іншими видами витрат, то такий вид 

витрат можна без аналізу його функції відносити всією сумою або до постійних , або до 

змінних витрат в залежності від ступеню його змін при зміні обсягів діяльності; по-

друге, по видах витрат, сума яких значна, треба враховувати істотність їх коливання в 

залежності від коливань обсягу діяльності – якщо ступінь коливання неістотний, то 

такий вид витрат вважається постійним. 

В результаті поділу загальновиробничих витрат на два субрахунки: 911 

“Витрати на утримання та експлуатацію машин і устаткування ” і 912 “Витрати на 

управління виробництвом і обслуговування виробничого процесу” і розподілу видів 

витрат по кожному субрахунку на змінну і постійну складову, по кожному цеху – 

місцю виникнення витрат - утворюється чотири субрахунки загальновиробничих 

витрат: два субрахунки змінних видів витрат і два субрахунки постійних видів витрат . 

Запропонована в П(С)БО “Витрати” методика розподілу загальновиробничих 

витрат породжує низку питань. 

Перше. З тексту Положення (стандарту) не зрозуміло, чи розподіляються змінні 

та постійні загальновиробничі витрати загальними сумами, чи в складі змінних і 
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постійних витрат виділяються окремі статті, які розподіляються пропорційно до різних 

баз розподілу. Наприклад, до складу постійних загальновиробничих витрат відносяться 

витрати на управління виробництвом і амортизація устаткування. Очевидно, що бази 

розподілу цих витрат мають бути різні, але в прикладі розподілу загальновиробничих 

витрат, який наведено в додатку 1 “Розрахунок розподілу загальновиробничих витрат” 

до П(С)БО “Витрати” постійні загальновиробничі витрати розподіляються загальною 

сумою пропорційно єдиній базі розподілу. Пропорційно єдиній базі розподілу 

розподіляються в названому додатку і змінні загальновиробничі витрати, до складу 

яких входять такі різні статті, як витрати на експлуатацію устаткування і витрати на 

оплату простоїв, бази розподілу яких різні. 

Друге. Положення (стандарт) “Витрати” пропонує тільки один вищенаведений 

порядок розподілу загальновиробничих витрат. Але використання бази розподілу при 

нормальній потужності (нормальному рівні виробництва) доцільне в галузях з 

сезонним (циклічним) характером виробництва для уникнення періодичних коливань 

собівартості продукції. В галузях з рівномірним характером виробництва, до яких 

належить і взуттєва, фактичний рівень виробництва (за звичайних умов 

господарювання) наближається до нормального, що дозволяє при розподілі постійних 

загальновиробничих витрат використовувати фактичну величину бази розподілу, не 

вдаючись до розрахунків величини бази (або баз) розподілу за нормального рівня 

виробництва. 

Третє. Розрахунок величини бази (або баз) розподілу при нормальній потужності 

передбачає високий рівень організації економічної служби підприємства, наявність 

кваліфікованих кадрів економістів, оснащеність підприємства комп’ютерною технікою 

і спеціальним програмним забезпеченням. Нині на багатьох підприємствах таких умов 

ще немає. 

Отже, методика розподілу загальновиробничих витрат, викладена у П(С)БО 16 

“Витрати”, потребує доопрацювання. На нашу думку, на рівні з варіантом розподілу, 

визначеним П(С)БО, слід подати варіант розподілу, за яким і змінні і постійні 

загальновиробничі витрати розподіляються на об’єкти обліку витрат, виходячи з 

фактичної величини бази розподілу. Крім того, в П(С)БО доцільно визначити, що статті 

змінних і постійних загальновиробничих витрат розподіляються на об’єкти 

калькулювання із застосуванням баз розподілу, із якими вони мають тісний причинно-

наслідковий зв’язок. Вибір таких баз є прерогативою підприємства. 
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Таким чином, в умовах ринкової економіки неможливо запропонувати ідеальні 

способи розподілу загальновиробничих витрат, прийняті для всіх підприємств. Їх не 

існує. Будь-яке непряме віднесення витрат певним чином впливає на собівартість. 

Кожне підприємство має право використовувати такі бази розподілу, які найкращим 

чином відповідають особливостям технологічного процесу, рівню організації 

бухгалтерського обліку, його технічної оснащеності, кадрового забезпечення, цілям 

керівництва, потребам економічного аналізу. 

Висновки 

Результати проведених досліджень дають можливість зробити висновок, що  

поняття “витрати на виробництво” є об’єктивною економічною категорією, тому 

бухгалтерський облік не може її ігнорувати. В нинішній системі обліку витрат 

економічні витрати на виробництво виступають у формі операційних та фінансових 

витрат, пов’язаних із залученням короткострокового капіталу. 

Методологія обліку витрат має забезпечити формування інформації про змінну 

та постійну складову операційних витрат у системному бухгалтерському обліку – на 

субрахунках відповідних рахунків витрат. Поділ витрат на змінні та постійні 

проводиться або за допомогою математичних методів, або за допомогою аналізу 

поведінки витрат протягом тривалого періоду на основі даних бухгалтерських рахунків. 

При розподілі загальновиробничих витрат на об’єкти калькулювання слід брати 

до уваги трудомісткість методу розподілу. В подальших дослідженнях було б доцільно 

розглянути особливості розподілу загальновиробничих витрат з врахуванням галузевої 

ознаки приналежності підприємства, що вносить свої корективи у технологічні, 

виробничі, організаційні особливості їх діяльності. Недоцільно обмежувати методику 

розподілу загальновиробничих витрат одним варіантом, як це зроблено в Положенні 

(стандарті) “Витрати”. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА  ВИТРАТ НА ВИРОБНИЦТВО, ЇХ СКЛАД ТА 

ЗАВДАННЯ ОБЛІКУ 

В.М.ГОЛОВАЧКО 
Мукачівський технологічний институт 

 
У статті наведені визначення витрат виробництва різних вчених, а також подається перелік 

витрат, які включаються до виробничої собівартості продукції, запропоновані методи обліку витрат в 
залежності від його типу. 

 
Випуск продукції, яка буде реалізована, і одержання максимального прибутку є 

головною метою виробничої діяльності підприємства. Але можливості його здобуття 

обмежені: по-перше, витратами виробництва, по-друге, попитом на вироблену 

продукцію. Не можна оцінювати прибуток підприємства, не маючи уявлення про 

витрати виробництва. 

Повторення виробництва можливе тоді, коли засоби виробництва і робоча сила 

відтворюються. Для цього з вартості, отриманої після реалізації продукту, відповідна 

частина виділяється на заміщення вартості засобів виробництва та робочої сили, 

спожитих у процесі виробництва. Частина вартості товару, що має бути знову 

авансована на продовження виробництва, визначається як витрати виробництва.[1, 

с.224] 

Витрати виробництва - це спожиті в процесі виробництва засоби виробництва, 

які втілюють у собі минулу працю (сировину, матеріалу, амортизацію основних засобів, 

працю працівників, зайнятих у процесі виробництва). 

Об’єкти та методи дослідження 

Витрати виробництва розглядаються дуже багатьма вченими, кожен з яких 

визначає їх по-різному. 

В своїй праці „Управленческий учёт”  В. Палій та Р. Вандер Віл під „витратами” 

розуміють весь комплекс матеріальних та грошових ресурсів, який необхідний для 

створення продукту.[2]     
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На думку Н.М. Ткаченка, витрати – це спожиті в процесі виробництва засоби 

виробництва, що втілюють в собі минулу працю (сировину, матеріали, паливо та інше), 

певного встановленого розміру. [3] 

В.В. Сопко вважає, що поняття витрат формують використані у процесі 

виробництва різні речовини та сили природи на виготовлення нового продукту праці. 

Грошовий  вираз суми витрат на виробництво конкретного продукту визначає 

поняття собівартість. Зміст термінів витрати та собівартість поєднується в понятті 

витрати виробництва. [4]  

   В.П. Завгородній розглядає витрати з точки зору собівартості: „В процесі 

виробництва продукції витрачається праця, використовують засоби виробництва та 

предмети праці. Усі витрати підприємства на виробництво та реалізацію продукції, що 

виражені в грошовій формі, складають собівартість продукції...”[5,583]. 

    За словами Ф.Ф. Бутинця,"витрати виробництва – це вираження в грошовій 

формі поточних витрат трудових, матеріальних, фінансових та інших видів ресурсів на 

виробництво продукції. Ці поточні витрати обліковуються та плануються як 

собівартість продукції”[6, 299ст.] 

Результати та їх обговорення 

Згідно пункту 11 П(с)БО №16 «Витрати» собiвартiсть реалiзованої продукцiї 

(робiт,  послуг) складається з виробничої собiвартостi продукцiї  (робiт,  послуг),  яка  

була  реалiзована протягом  звiтного  перiоду,  нерозподiлених  постiйних   

загальновиробничих витрат та наднормативних виробничих витрат.[7] 

До виробничої собівартості продукції включають: 

• прямі матеріальні витрати; 

• прямі витрати на оплату праці; 

• інші прямі витрати; 

• загальновиробничі витрати. 

До складу прямих матеріальних витрат включається вартість сировини та 

основних матеріалів, що утворюють основу вироблюваної продукції, купівельних 

напівфабрикатів та комплектуючих виробів, допоміжних та інших матеріалів, які 

можуть бути безпосередньо віднесені до конкретного об’єкта витрат. 

До складу прямих витрат на оплату праці включаються заробітна плата та інші 

виплати робітникам, зайнятим у виробництві продукції, виконанні робіт або наданні 

послуг, які можуть бути безпосередньо віднесені до конкретного об’єкта витрат. 
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До складу інших прямих витрат включаються всі інші виробничі витрати, які 

можуть бути безпосередньо віднесені до конкретного об’єкта витрат, зокрема 

відрахування на соціальні заходи, плата за оренду земельних і майнових паїв, 

амортизація тощо. 

До складу загальновиробничих витрат включаються: 

• витрати на управління виробництвом (оплата праці апарату управління 

цехами, дільницями тощо; відрахування на соціальні заходи й медичне страхування 

апарату управління цехами, дільницями; витрати на оплату службових відряджень 

персоналу цехів, дільниць тощо); 

• амортизація основних засобів загальновиробничого (цехового, дільничого, 

лінійного) призначення; 

• амортизація нематеріальних активів загальновиробничого (цехового, 

дільничого, лінійного) призначення; 

• витрати на утримання, експлуатацію та ремонт, страхування, операційну 

оренду основних засобів, інших необоротних активів загальновиробничого 

призначення; 

• витрати на вдосконалення технології й організації виробництва (оплата праці 

та відрахування на соціальні заходи працівників, зайнятих удосконаленням технології й 

організації виробництва, поліпшенням якості продукції, підвищенням її надійності, 

довговічності, інших експлуатаційних характеристик у виробничому процесі; витрати 

матеріалів, купівельних комплектуючих виробів і напівфабрикатів; оплата послуг 

сторонніх організацій тощо); 

• витрати на опалення, освітлення, водопостачання, водовідведення та інше 

утримання виробничих приміщень; 

• витрати на обслуговування виробничого процесу (оплата праці 

загальновиробничого персоналу, відрахування на соціальні заходи, медичне 

страхування робітників та апарату управління виробництвом, витрати на здійснення 

технологічного контролю за виробничими процесами та якістю продукції, робіт, 

послуг); 

• витрати на охорону праці, техніку безпеки і охорону навколишнього 

середовища; 

• інші витрати. 
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Метою обліку витрат на виробництво є визначення розміру витрат, які 

припадають на кожну окрему операцію або на кожний окремий продукт. Це необхідно 

для оцінки запасів і визначення прибутку. 

Завдання обліку витрат на виробництво полягає в накопиченні даних для 

розрахунку собівартості одиниці продукції. Мета зведення даних в системі 

накопичення витрат – встановити величину витрат за двома головними об’єктами – за 

продуктом (для оцінки вартості запасу) і за центрами відповідальності (з метою 

контролю за рівнем витрат). Таким чином, система накопичення витрат – це сумування 

витрат за центрами відповідальності і розподіл цих витрат на калькуляційну одиницю. 

Стан виробництва характеризується його ефективністю, технологічними 

параметрами, ступенем використання досягнень науково – технічного прогресу, місцем 

і роллю працівника у виробничих процесах. Обмеження ресурсів і досягнення планової 

ефективності потребують постійного зіставлення витрат і отриманих результатів. Ця 

проблема посилюється під впливом інфляції, коли дані про виробничі витрати 

необхідно повсякденно звіряти з даними майбутніх витрат, що залежать значною мірою 

від впливу зовнішнього середовища. Крім того, адміністрація з метою управління 

витратами і доходами спостерігає за ефективністю управління, за отриманими 

результатами від виробництва кожного виду продукту. 

В цілому механізм господарювання підприємства визначається ступенем 

управління витратами. 

Облік витрат виробництва є визначальним в загальній системі бухгалтерського 

обліку. Облік витрат – це сукупність свідомих дій, спрямованих на відображення 

операцій, що відбуваються на підприємстві протягом певного тимчасового періоду 

процесів постачання, виробництва і реалізації продуктів його праці за допомогою їх 

(процесів) кількісного вимірювання (в натуральних і вартісних показниках), реєстрації, 

групування і аналізу в розрізах, що формують собівартість готової продукції. 

Таке відображення забезпечує отримання вичерпної інформації, необхідної для 

того, щоб управляти підприємством і оцінювати його діяльність шляхом виведення 

фінансових результатів. 

Проте визначення сутності обліку витрат на виробництво, крім технічної 

сторони, повинно охоплювати різноманітність способів підходу до організації 

управлінського обліку виробничої діяльності або трансформації обліку витрат на 

виробництво. Таким чином, визначення змісту обліку витрат створює реальні 

передумови моделювання його організації на підприємствах. Саме облік як 
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інформаційний потік, обернений процесу управління, буде не лише відображати 

дійсність, але й готувати інформацію для моделювання економіки підприємства в 

майбутньому.  

Якщо розглядати облік витрат на виробництво як процес відображення 

використання витрат і результатів минулої, поточної чи майбутньої виробничої 

діяльності відповідної моделі управління, що орієнтується на досягнення основної мети 

підприємства, то така система обліку буде відповідати основним задачам управління 

собівартістю. 

До основних завдань обліку витрат на виробництво відносять: 

•  інформаційне забезпечення адміністрації підприємства для прийняття 

управлінських рішень з врахуванням їх економічних наслідків; 

•  нагляд та контроль за фактичним рівнем витрат у співвідношенні з їх 

нормативами і плановими розмірами з метою виявлення відхилень і формування 

економічної стратегії на майбутнє; 

•  обчислення собівартості продукції, що випускається, для оцінки готової 

продукції і розрахунку фінансових результатів; 

•  виявлення і оцінка економічних результатів виробничої діяльності 

структурних підрозділів; 

•  систематизація інформації управлінського обліку виробничої діяльності для 

прийняття рішень, які мають довгостроковий характер;  

•  окупність виробничих і технологічних програм, рентабельність асортименту 

продукції, що реалізується на внутрішньому і зовнішньому ринках.  

Отже, основне призначення обліку витрат на виробництво – контроль за 

виробничою діяльністю і управління витратами на її здійснення.  

Витрати виробництва в залежності від його типу можуть обліковуватись за 

декількома методами: позамовним, попередільним, попроцесним; із застосуванням або 

без застосування нормативного методу. 

Нормативний метод застосовується для щоденного виявлення відхилень від 

діючих норм на виробництво з метою запобігання понаднормативних витрат. Витрати 

на виробництво обліковуються з поділом їх на три елементи: 

• витрати в межах норм (плану, кошторису, квоти тощо); 

• зменшення (економія) або збільшення (перевитрати) порівняно з нормою 

внаслідок зміни норм під впливом технічного прогресу; 
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• відхилення витрат порівняно з нормою у бік зменшення (економія) або 

збільшення перевитрати. 

Попроцесний (простий, однопередільний) застосовується у виробництвах, де 

технологічний процес не поділяється на стадії. Здійснюються наступні операції: 

• облік витрат на підставі первинних документів; 

• розподіл витрат за визначеними процесами, розподіл за визначеними 

категоріями; 

• розрахунок суми загальної величини витрат; 

• розподіл витрат в залежності від виду продукції. 

Попередільний (багатопередільний) застосовується в тому випадку, якщо 

сировина та матеріали проходять декілька закінчених стадій обробки (переділів). 

Витрати обліковуються в розрізі технологічних переділів, видів продукції, 

напівфабрикатів. Контроль витрат при цьому проводиться за кожним об’єктом обліку 

(технологічний процес, стадія, фаза виробничого процесу). Прямі витрати 

перевіряються по кожному переділу окремо, а в середині переділу – за видами 

продукції. [8] 

Позамовний метод застосовується в індивідуальних та дрібносерійних 

виробництвах. Об’єктом обліку є окреме замовлення, оформлене договором між 

виробником та замовником. Виробничі витрати групуються по окремому цеху, далі 

сумуються в цілому по підприємству і потім здійснюють облік собівартості одиниці 

продукції по сумі усіх витрат. 

Правильний вибір методів обліку витрат визначається особливостями 

технологічних процесів і залежить від керівництва та бухгалтерів самого підприємства.  

Висновки 

На нашу думку, серед різноманітних завдань бухгалтерського обліку процесу 

виробництва слід виділити облік витрат виробництва. Витрати виробництва є основою 

для визначення собівартості продукції, а отже від їх величини залежить ціна виробів. 

Підприємство повинно спрямувати свою роботу на оптимізацію витрат виробництва, 

оскільки від їх величини залежить результат його діяльності. На сьогодні залишилося 

небагато підприємств, що займаються безпосередньо виробництвом продукції. 

Більшість суб’єктів підприємницької діяльності займаються торгівлею. Але для того, 

щоб щось продавати, потрібно спочатку виробити. Саме тому обліку у виробництві 

повинна приділятися особлива увага, що, в свою чергу, допоможе виявити резерви 
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виробництва, знизити до оптимального рівня витрати виробництва і, відповідно, 

підвищити конкурентоспроможність виготовленої продукції. 
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МІСЦЕ ТА ОСОБЛИВОСТІ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ В 

ПРОЦЕСІ ВИЗНАЧЕННЯ ТА АНАЛІЗУ БАРЄРІВ ВХОДЖЕННЯ НА РИНОК. 
 

О. В.  ГАВРИЛЕЦЬ 
Мукачівський технологічний інститут  

 

В статті розкрито роль та значення інструментарію маркетингових досліджень в діяльності 
ринкових агентів, підкреслено необхідність його застосування в сучасних умовах господарювання; 
визначено об’єкти та особливості маркетингових досліджень в ході аналізу та оцінки бар’єрів 
входження на ринок; наведено основні види ринків залежно від наявності та висоти вхідних бар’єрів й 
окреслено, у зв’язку з цим, специфіку маркетингових досліджень.   

 
В сучасних умовах господарювання, коли ринкове середовище характеризується 

елементами динамічності, невизначеності та  багаторівневості (взаємозалежності) 

процесів, що там відбуваються, ведення успішної конкурентної боротьби ринковими 

суб’єктами можливе лише за умови формування та реалізації підприємством 

маркетингової концепції діяльності. Ця концепція ґрунтується на таких принципах, як:  

орієнтованість на споживача, його потреби і запити; комплексний підхід до розробки 

маркетингових планів; спрямованість на довгострокову перспективу розвитку фірми та 
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гнучкість у досягненні поставленої мети шляхом адаптації до вимог ринку з 

одночасним спрямованим впливом на нього; науковий підхід до вирішення 

маркетингових проблем. Реалізація названих принципів супроводжується 

застосуванням інструментарію маркетингових досліджень. Саме інформація, отримана 

в ході маркетингових досліджень, дозволяє знизити фінансовий ризик, визначити 

відношення споживачів до товарів, підвищити дієвість реклами, оцінювати 

ефективність діяльності організації і покращення її стану в перспективі, отримати 

конкурентні переваги та на їх основі розробити стратегічні орієнтири поведінки на 

ринку. Зміст конкретних маркетингових досліджень залежить від товарної структури і 

різновиду ринку та визначається проблемами, вирішення яких можливе за умови 

вдалого використання результатів проведених обстежень.  

Однак, на сьогодні практика проведення маркетингових досліджень серед 

вітчизняних товаровиробників не знаходить широкої підтримки, а тому досвід їх у 

проведенні такої діяльності є незначним. Але такі підприємства мають можливість 

приймати управлінські рішення, виходячи, з досвіду роботи на даному ринку,  

застосовуючи елементи маркетингової розвідки для збору поточної зовнішньої 

інформації, або ж керуючись даними статистичних органів. Натомість, ускладненою є 

ситуація для тих підприємств, які такого досвіду роботи на ринку не мають, оскільки 

лише розпочинають свою діяльність на ньому і складають категорію ринкових 

новачків, або, іншими словами, належать до фірм – ринкових  аутсайдерів. До того ж, 

діяльність таких фірм постійно блокується як учасниками ринку, для яких вхід на 

ринок новачків є небажаним, так і різного роду об’єктивними факторами, які 

виступають бар’єрами на шляху завоювання новачками певної частки ринку та 

розгортання повноцінної діяльності. З цього приводу, важливим способом отримання 

повної, достовірної інформації, необхідної для вирішення поставлених проблем, 

виступають маркетингові дослідження, а тому представляє інтерес вибір методів та 

інструментів по вивченню як ринку в цілому,  так і ринкових бар’єрів зокрема.  

Об’єкти та методи дослідження 

Проблеми маркетингових досліджень, як в теоретичному так і в прикладному 

аспекті висвітлено в працях таких вчених, як  Голубков Е. Г., Ортинська В. В., 

Мельникович О. М., Парсяк В.Н., Рогов Г.К., Старостіна А. О., Пешкова Е.П., Акімова 

І. М., Косенков С. І., Котлер Ф. та ін.  Ґрунтовною в плані ринкових досліджень є 

робота Ж. Тіроля, де висвітлено різні підходи до поняття фірми  та висунуто гіпотезу 

максимізації прибутку, детально обстежено поведінку фірми в умовах монополії, 
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включаючи проблеми цінової поведінки, цінової дискримінації і вертикального 

контролю. Майкл Е. Портер в праці „Стратегія конкуренції” пропонує методику аналізу 

галузей та діяльності конкурентів, застосування якої забезпечує компанії таке 

становище, що сприяє якнайповнішому використанню наявних конкурентних переваг. 

Однак, в ході таких досліджень не приділяється достатня увага вивченню бар’єрів 

проникнення на певний ринок, і саме питанню подолання їх фірмами-аутсайдерами в 

ході розробки стратегічної поведінки на такому ринку. Адже в багатьох випадках в 

процесі структурного аналізу ринкового середовища  даний фактор виступає 

ключовим, а тому вимагає  всебічного та глибокого вивчення. До того ж, інформація 

про наявність ринкових бар’єрів та їх висоту дає можливість засвідчувати рівень 

розвиненості конкуренції і стан конкурентного середовища на ринку, що вивчається.  

Процедура маркетингових досліджень по вивченню ринкових бар’єрів 

складається з таких етапів: 

• Розробка концепції дослідження – полягає у визначенні цілей, формуванні 

робочої гіпотези, визначенні системи показників. 

• Збір і аналіз емпіричних даних – вимагає розробки інструментарію 

дослідження, вибору методів збору та аналізу даних. 

• Інтерпретація отриманих результатів та оформлення результатів дослідження.  

Постановка задачі 

Метою даної статті є визначення ролі та значення маркетингових досліджень у 

виявленні характерних ознак та висоти бар’єрів проникнення на ринок, виходячи з 

аналізу їх видових форм та особливостей створення. Для досягнення поставленої мети 

застосовано аналіз та узагальнення основних засад теоретичних концепцій організації 

галузевих ринків і власне методологію маркетингових досліджень. 

Результати та їх обговорення 

Бар’єри для входу на ринок являють собою найважливіші характеристики 

структури ринку, що практикують як фактори об’єктивного чи суб’єктивного 

характеру, через які новим фірмам важко, а подекуди і неможливо розпочати свою 

справу в обраній галузі. Завдяки такого роду перепонам фірми, які вже діють на ринку, 

можуть практично не відчувати конкуренції, в результаті чого такий ринок 

розглядається як ринок недосконалої конкуренції. В теорії організації галузевих ринків 

дослідження бар’єрів входу та їх впливу на поведінку фірм в галузі здійснюється в 

рамках теорії квазіконкурентних ринків, яка розвинена Демзецом,  Баумолем, Віллігом 

та Панзаром.  Під квазіконкурентними тут розуміють ринки, на яких діє декілька фірм, 
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однак реальною залишається загроза входу на ринок потенційних конкурентів. Дана 

теорія розвинена в рамках парадигми, яка досліджує проблему економічного вибору, з 

яким стикаються економічні агенти – виробники та споживачі, і займає одне з вагомих 

місць в економічній науці.  

Як було зазначено, бар’єри можуть бути створені як об’єктивними 

характеристиками ринку, так і стратегічною поведінкою фірм, що вже діють на ньому. 

Так, нестратегічні бар’єри входу на ринок створюються такими факторами, як: 

1. Економія на масштабах виробництва – позитивна віддача від масштабу 

створює об’єктивні бар’єри входу на ринок, виходячи з переваг крупних фірм у 

витратах. При цьому  висота даного бар’єра визначається інформацією про різницю між 

рівнем середніх витрат великих і малих фірм в галузі. Чим вищою буде ця різниця, тим 

істотнішими будуть бар’єри,   викликані економією на масштабах виробництва.  

2. Диференціація продукту – даний фактор спричиняє бар’єри на шляху 

проникнення до ринку, так як забезпечує привабливість деякої конкретної марки 

продукту, що продукується на ринку, для певного сегменту споживачів, тим самим 

змушуючи нові фірми долати стереотипи поведінки споживачів. Іншими словами, 

фірма забезпечує собі імідж на ринку, певну репутацію, яка сприяє утворенню деякої 

групи лояльних споживачів, націлених на споживання товарів  лише даної фірми. 

3. Диверсифікація діяльності – диверсифікована фірма, як правило, 

характеризується більшими розмірами, ніж не диверсифікована, що, в свою чергу, 

підвищує мінімально ефективний об’єм випуску в галузі і ускладнює вхід нових фірм. 

Здатність диверсифікованої фірми вести часто вдало конкурентну боротьбу за рахунок 

можливості компенсувати прибутком від діяльності на одному ринку збитки на 

іншому, насторожує новачків і подекуди відвертає їх увагу від  такого ринку.  

4. Вертикальна інтеграція – в багатьох випадках на ринках діють фірми, які є 

власниками або ранніх, або пізніх стадій виробничого процесу. Даний фактор зміцнює 

ринкову владу суб’єкта ринку та наділяє додатковими конкурентними перевагами. 

Таким чином, виникає можливість зниження витрат завдяки об’єднанню послідовних 

стадій виробництва продукту та витрат, пов’язаних з необхідністю фірми налагодження 

зв’язків при укладанні контрактів та організації роботи самої фірми.  

5. Еластичність та темпи росту попиту – дані характеристики ринкових структур 

можуть створювати бар’єри входу на ринок, так як справляють вплив на поведінку 

фірм, і,  чи не в першу чергу, на здатність їх вільно приймати цінові рішення. Цінова 

еластичність попиту обмежує перевищення цін над граничними витратами, що є 
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доступним для фірм, діючих на ринку, і, чим нижче буде показник еластичності 

попиту, тим складнішим буде процес входження на ринок фірм новачків. 

6. Іноземна конкуренція – лібералізація зовнішньої торгівлі відіграє роль 

фактора, який знижує рівень концентрації в галузі. Низька ставка імпортного тарифу 

свідчить про низькі бар’єри входу на ринок для закордонного конкурента. Однак, тут 

спостерігається суперечливий вплив даного показника на рівень благоустрою 

національної економіки і суспільства в цілому. Так, з точки зору благоустрою в 

національній економіці, суспільство може бути зацікавлене у високих бар’єрах на 

шляху іноземної конкуренції.  

7. Інституційні бар’єри входження на ринок – дані бар’єри є істотними з позиції 

їх подолання, так як передбачають участь в їх створенні держави. Сюди відносять 

систему ліцензування діяльності фірм, систему державного контролю за цінами, за 

рівнем доходності.  Зокрема, останні чинники можуть призводити до появи неявних 

затрат, виражених у втраті частини потенційного прибутку.  

Окрім вище названих факторів, що спричиняють появу бар’єрів при входженні 

новоприбульців на ринки, великий інтерес представляє дослідження тих перешкод , які 

можуть створюватися шляхом стратегічної політики домінуючої фірми на ринку. В 

якості стратегічних бар’єрів можуть використовуватися довгострокові контракти з 

постачальниками ресурсів, потужна інноваційна база, наявність патентів і ліцензій на 

даний вид діяльності, зберігання незавантажених потужностей, а також такі способи 

підвищення мінімально ефективного об’єму, як збільшення витрат на рекламу і 

науково-дослідну та дослідно-конструкторську роботу, витрати на маркетингові 

дослідження. Зокрема, останній фактор виступає одночасно і способом подолання 

невизначеності при просуванні на ринок, а тому набуває особливої ваги при розробці 

стратегії подолання вхідних бар’єрів.  

Вивчення бар’єрів входження на ринок в рамках маркетингових досліджень 

потребує збору попередньої вторинної інформації, яка б дала можливість визначити 

ринок і його межі, коло фірм, які його складають, та показники розміру ринку. Дана 

інформація дасть можливість визначити тип ринку, можливість входження на який 

вивчається в ході таких досліджень. Згідно  класифікації, запропонованої 

основоположником гарвардської традиції в теорії організації промисловості Дж. Бейна, 

розрізняють чотири типи ринків у залежності від висоти бар’єрів входження та їх 

ефективності. Це: 
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• ринки з вільним входом – діючі фірми не володіють особливими перевагами  

поряд з потенційними конкурентами; 

•  ринки з неефективними бар’єрами входження – політиці створення бар’єрів 

входу на ринок, фірмами, які діють в галузі,  не буде віддаватися перевага перед 

політикою отримання прибутку в короткостроковому періоді; 

• ринки з ефективними бар’єрами для входу – в даному випадку якраз політика 

створення бар’єрів входу на ринок буде пріоритетною для фірм, діючих в такій галузі;  

• ринки з заблокованим входом – проникнення на  такий ринок заблоковано 

діючими фірмами як в коротко, так і в довгостроковому періоді. 

На кожному з таких ринків об’єктом маркетингових досліджень буде виступати 

фактор, який є пріоритетним у визначенні типу ринку. Так, на ринках першого типу 

важливо відстежувати обсяги виробництва у конкурентів, появу нових конкурентів, 

оскільки така інформація дасть змогу передбачити динаміку цін. На ринках з 

неефективними бар’єрами входження основна увага повинна приділятися дослідженню 

ринкової сили конкурентів, що виявляється у здатності підприємства примусити ринок 

прийняти ціну, більш високу, ніж у пріоритетних конкурентів. Одним з вимірів цієї 

здатності є  еластичність попиту по ціні для диференційованого товару. Що стосується 

ринків з ефективними бар’єрами входження, то тут маркетингові дослідження будуть 

спрямовані, головним чином, на вивчення та аналіз реакції конкурентів на дії 

підприємства. Це може бути здійснено за допомогою розрахунків коефіцієнтів 

еластичності реакції, запропонованих Войчаком А. В., а саме: 

 

                                             
j

i
р зміниМ

зміниМ
Е

%
%

=       ,                                                    (1) 

 

де і – підприємство-конкурент; 

     j – власне підприємство; 

    М – змінні маркетингу (ціна, реклама, якість тощо). Значення 

інтерпретується так: рЕ

• рЕ близьке до 0 – реакція конкуренті відсутня; 

• рЕ від 0,2 до0,8 – наявність часткової адаптації; 

• рЕ від 0,8 до 0,1 – необхідність повної адаптації до дій конкурентів; 
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• рЕ більше 0,1 - агресивна поведінка конкурентів.  

І, нарешті, на ринках із заблокованим входом дослідженню, головним чином, 

підлягають бар’єри, які заважають появі нових конкурентів. В маркетингових 

дослідженнях  вивчення вказаних проблем може здійснюватися шляхом проведення 

опитувань конкурентів, які складають визначений ринок. Вибіркова сукупність в 

такому випадку буде обмежена товарними та географічними кордонами ринку. До того 

ж, дослідження всієї сукупності конкурентів, якщо такою характеризується ринок, є 

часто неможливою, а тому слід  звузити коло конкурентних сил до числа пріоритетних, 

тобто таких, що справляють найбільший вплив на процес створення бар’єрів 

проникнення на ринок. Інший підхід передбачає дослідження конкурентних сил на 

ринку з позиції визначення та наступного аналізу стратегічних груп, в рамках яких 

члени характеризуються використанням однорідних стратегій поведінки на одному 

цільовому ринку. Ідентифікація таких стратегічних груп дозволяє, окрім визначення 

величини бар’єрів входу, визначити своїх потенційних конкурентів, диференціювати 

свою продукцію від продукції конкурента, визначити можливі напрямки і передумови 

розширення ринку.   Даний підхід є важливим, так як допомагає визначити складові 

стратегій, які виступають джерелами вхідних бар’єрів. Звідси є привід вважати, що 

структура вхідних бар’єрів та їх висота залежать від конкретної стратегічної групи та її 

місця серед інших стратегічних груп на ринку. В такому разі вивченню, в рамках 

маркетингових досліджень, буде підлягати група показників, які визначають 

стратегічні орієнтири тієї чи іншої групи. Такими показниками є рівень витрат, 

вертикальна інтеграція, спеціалізація, цінова політика, ідентифікація марки, якість 

виробу, лідерство в технології та ін. Для фірми кожен з цих показників можна описати 

більш чи менш детально, і шляхом реалізації інструментів експертного опитування 

створити загальну картину стану фірми та зробити висновки щодо належності її до 

складу деякої стратегічної групи. Вибір тих чи інших стратегічних показників у ході 

дослідження диктується особливостями ринку, що вивчається. Так, наприклад, в 

торгівлі хлібобулочними виробами жодна фірма не відрізняється марочною 

ідентифікацією, а якість товару в значній мірі уніфікована. Однак, фірми будуть істотно 

відрізнятися за ступенем зворотної інтеграції, стосунками зі своїми партнерами та ін. 

У цілому слід зауважити, що інструментарій маркетингових досліджень є 

необхідним на кожному етапі ринкового дослідження, як в ході вивчення факторів, що 
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впливають на конкурентне середовище, так і  в процесі визначення стратегій 

входження на ринок виходячи з аналізу існуючих ринкових бар’єрів.  

Висновки 

Отже, на сьогодні існує реальна проблема впровадження маркетингових 

досліджень в діяльність ринкових суб’єктів господарювання, яка викликана різними 

обставинами як суб’єктивного, так і об’єктивного характеру. Однак, розвиток та 

поглиблення конкурентних відносин на ринках різних типів зумовлює необхідність 

використання альтернативних методів вивчення стану галузі, можливостей експансії 

ринку або ж захисту позицій шляхом створення ринкових бар’єрів. З іншого боку, такі 

ж конкурентні відносини сприяють входженню на ринок нових фірм, а отже, постає 

питання про реалізацію такої мети як найкращим способом.  В розрізі даного питання 

маркетингові дослідження забезпечують підприємства інформаційною базою, яка 

слугує ключем до розв’язання поставлених задач.  

В подальшому представляє інтерес розробка інструментарію маркетингових 

досліджень в цьому напрямку з метою формування стратегічних орієнтирів фірм, для 

яких ринок готує перепони на шляху становлення їх діяльності та розвитку. 
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В статті розглядаються проблеми забезпечення підприємств маркетинговою інформацією та 

пропонується їх вирішення шляхом створення регіональних маркетингових інформаційних центрів. 
Розглядаються перешкоди розвитку регіональних маркетингових досліджень в Україні та 
пропонуються шляхи їх подолання. 

 

Розвиток маркетингових досліджень в Україні супроводжується цілим рядом як 

позитивних, так і негативних тенденцій. Позитивними моментами в процесі розвитку 
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маркетингових досліджень можна вважати постійне зростання уваги з боку багатьох 

підприємств і організацій до збору маркетингової інформації та зростання попиту на 

маркетингові послуги в галузі досліджень, поступове підвищення якості досліджень 

шляхом впровадження в практику великих вітчизняних підприємств стандартів 

ESOMAR та УАМ, зростання ринку маркетингових досліджень та вихід вітчизняних 

підприємств в сфері маркетингу на міжнародний ринок.  

Негативні тенденції в сфері маркетингових досліджень в Україні стримують 

розвиток маркетингу та сповільнюють перехід багатьох підприємств на маркетингову 

концепцію підприємницької діяльності. По-перше, по сьогодні в практиці багатьох 

фірм маркетингові дослідження використовуються здебільшого як засіб конвертації 

грошей в готівку; по-друге, існує багато дрібних підприємств, які пропонують послуги 

на ринку маркетингових досліджень більше на теоретичному рівні, що тільки 

загострює цінову конкуренцію в галузі - вартість маркетингових досліджень в Україні 

згідно даних Національного представника ESOMAR в Україні В. Паніотто в 10 разів 

нижча за європейські показники; по-третє, значне відставання регіональних ринків 

маркетингових досліджень.  

Проблема організації маркетингових досліджень на регіональному рівні 

зумовлена низькою маркетинговою активністю малих та середніх підприємств в 

Україні. Актуальність дослідження полягає в необхідності створення ефективних 

методів донесення маркетингової інформації до підприємств з метою підвищення 

конкурентоспроможності вітчизняних компаній. Маркетингові дослідження відіграють 

велике значення при плануванні діяльності фірм в довгостроковій перспективі, 

оскільки за допомогою них підприємство отримує інформацію про потреби споживачів 

і, таким чином, має можливість визначити види товарів і послуг, які повністю можуть 

задовольнити потреби клієнтів. Маркетингові дослідження можуть застосовуватись на 

всіх стадіях процесу управління: від вибору стратегії, розробки плану маркетингу, 

впровадження і до оцінки його ефективності. 

Об’єкти та методи дослідження 

Дослідженню проблем розвитку маркетингу та організації проведення 

маркетингових досліджень присвячено праці як вітчизняних, так і закордонних авторів, 

зокрема А. Старостиної [4], А. Войчака та В. Грамотнєва [2], Г. Черчиля [5], Е. 

Голубкова [3], А. Бернса, Р. Буша [13] та інших. Велику увагу проблемам розвитку 

маркетингових досліджень в Україні приділяє і Українська Асоціація Маркетингу. 

Протягом 2005 року компанія InMind за підтримки Української Асоціації Маркетингу 
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проводить дослідницький проект «MarketView 2010, Україна», який присвячений 

аналізові українського ринку маркетингових досліджень і перспективам його розвитку.  

Враховуючи специфіку сучасного стану ринку в Україні, необхідно відзначити, 

що маркетингові дослідження повинні охоплювати комплекс задач по виявленню 

попиту на товари та послуги в регіоні, наявну пропозицію, об'єми і типи маркетингових 

витрат. В результаті застосування даного підходу можна розробити рекомендації про 

методи посилення економічної віддачі від господарської діяльності на місцевому та 

регіональному рівнях і визначити, які маркетингові програми найбільш сприяють 

економічному добробуту населення регіону. 

Методологія дослідження базується на системному загальнотеоретичному 

осмисленні проблем маркетингових досліджень. При вирішенні поставлених завдань 

використовувались методи аналізу і синтезу, конкретного і абстрактного. За допомогою 

використання принципів історичного і логічного виявлені закономірності виникнення 

необхідності та становлення практики маркетингових досліджень на регіональному 

рівні. 

Постановка задачі 

На регіональному рівні більш ефективними є маркетингові дослідження 

комплексного характеру, в основі яких лежить співпраця кількох підприємств різних 

або суміжних галузей. Це дає змогу мінімізувати витрати на маркетингові дослідження 

і концентрувати зусилля на досягненні поставлених цілей. В організаційному плані така 

співпраця може здійснюватись шляхом утворення маркетингового інформаційного 

центру, який виконує функції збору, узагальнення і систематизації маркетингової 

інформації підприємств регіону з тим, щоб своєчасно здійснювати обмін цією 

інформацією між підприємствами-учасниками і координувати їх дії, а також 

виконувати інформаційно - пропагандистські функції по відношенню до потенційних 

клієнтів з використанням максимально можливого числа інформаційних каналів.  

Метою даного дослідження є обґрунтування доцільності створення 

маркетингових інформаційних центрів у контексті сталого розвитку регіонів та 

поглиблення транскордонних економічних зв’язків, окреслення кола проблем і пошук 

шляхів їх вирішення у сфері організації маркетингових досліджень на регіональному 

рівні. 

Результати та їх обговорення 

Якщо теорія маркетингу та маркетингових досліджень для потреб підприємств і 

організацій набула широкого поширення, то використання маркетингових досліджень в 
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реалізації різних регіональних програм та в процесі планування і здійснення стратегій 

сталого регіонального розвитку потребує додаткового вивчення. В практиці 

вітчизняних підприємств широкого розповсюдження набули «дослідження ринку», хоч 

поняття «маркетингові дослідження» набагато ширше, що багато в чому зумовлено 

ключовими аспектами маркетингової діяльності в цілому. Адже необхідність при 

організації маркетингової діяльності орієнтуватися на вимоги ринку, споживачів, а не 

на продукцію, що вже випускається, визначає логіку організації і проведення 

маркетингових досліджень. 

Потреба використання маркетингових досліджень в регіональному плануванні 

зумовлена глобалізаційними процесами та підвищенням конкуренції. В даний час 

конкурують не лише підприємства, а й регіони та міста – в сфері інвестиції, трудових 

ресурсів, туризму тощо. Регіональні дослідження покликані з'ясувати соціально-

економічний стан в регіоні не тільки за допомогою кількісних, а й якісних оцінок стану 

та тенденцій розвитку, що може допомогти виявити недоліки сучасної стратегії 

розвитку, підказати можливості та шляхи поліпшення, і це тільки частина проблем, які 

можуть вирішуватись в ході маркетингових досліджень в цілому. 

Особливої уваги маркетинговим дослідженням слід приділити в ході 

регіональних інтеграційних процесів. В світлі розширення Європейського Союзу 

зростає увага до проектів прикордонної економічної співпраці з партнерами із сусідніх 

країн. Завданням маркетингових досліджень в даному напрямі є пошук ефективних 

моделей прикордонної співпраці між ЄС і західними регіонами України. Мета 

дослідження - вивчити трансформаційні процеси, що відбуваються в структурах 

управління муніципального і регіонального рівнів та оцінити їх вплив на 

транскордонну співпрацю, створення системи оперативної інформованості інвесторів і 

фахівців про поточну економічну ситуацію в західному регіоні. В рамках 

транскордонних економічних зв’язків виникає необхідність централізованого збору і 

обробки маркетингової інформації з подальшим її розміщенням в зовнішніх джерелах. 

Підприємства, залежно від їх розмірів та сфери діяльності, різною мірою 

залучені в процес дослідження ринку, але всі вони потребують ретельно відібраної і 

проаналізованої інформації, оскільки ціна допущеної помилки може буде занадто 

висока. Існують принаймні три альтернативні підходи до збору даних: проведення 

маркетингових досліджень самостійно, використовуючи ресурси відділів маркетингу, 

здійснювати дослідження шляхом створення спеціальної групи (маркетингового 

інформаційного центру) або шляхом залучення комерційних маркетингових 
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підприємств, що спеціалізуються на зборі даних. 

У першому випадку співробітники маркетингової служби власними силами 

проводять збір та аналіз даних шляхом використання стандартних методів і програм. 

Спеціальна група (маркетинговий інформаційний центр) комплектується з провідних 

фахівців підприємств регіону, представників органів місцевої влади, наукових 

співробітників, а для проведення досліджень може залучатись персонал невисокої 

кваліфікації, наприклад, студенти - для проведення телефонних або персональних 

опитувань, анкетувань чи спостережень. Послуги спеціалізованих компаній, що 

здійснюють маркетингові дослідження, в більшості випадків забезпечують швидке і 

якісне отримання маркетингових даних. Проте вартість таких послуг в кілька разів 

перевищує вартість інших двох підходів до збору даних.  

На регіональному рівні більш ефективними є маркетингові дослідження 

комплексного характеру на основі співпраці кількох підприємств різних або суміжних 

галузей. Це дає змогу мінімізувати витрати на маркетингові дослідження і 

концентрувати зусилля на досягненні поставлених цілей. В організаційному плані така 

співпраця може здійснюватись шляхом утворення маркетингового інформаційного 

координуючого центру, що виконує функції збору, узагальнення і систематизації 

маркетингової інформації від підприємств певного регіону з тим, щоб своєчасно 

здійснювати обмін цією інформацією між підприємствами-учасниками і координувати 

їх дії, а також виконувати пропагандистсько-інформаційні функції по відношенню до 

потенційних клієнтів з використанням максимально можливого числа інформаційних 

каналів. Розповсюдження інформації в такому випадку здійснюється наступним 

шляхом: 

- через «надання інформації», це найпростіший і поширеніший спосіб. Задача 

маркетингового центру – надати замовнику необхідну інформацію. Від дослідника 

потрібен тільки професійний підхід до збору і обробки інформації; 

- «дослідження за поданням інформації», в даний час не набуло значного 

поширення, проте із зростанням рівня професіоналізму маркетологів на підприємствах 

частка даних досліджень буде зростати; 

- «надання висновків і рекомендацій», заснованих на представленій інформації, 

складніший для дослідника варіант, оскільки вимагає не тільки професійного підходу 

до реалізації дослідницьких процедур, але і професійної інтерпретації інформації, що 

може вимагати інших професійних навиків, а також певних знань в конкретній галузі. З 

точки зору реалізації основних функцій маркетингового інформаційного центру це 
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найлогічніший і раціональніший тип відносин, оскільки передбачає надання не тільки 

інформації, але і рекомендацій по її практичному застосуванню; 

- «опис алгоритму (схеми) дій» на конкретному підприємстві по реалізації 

наданих рекомендацій. Такий вид послуг вимагає від дослідників, окрім реалізації 

всього комплексу процедур збору, обробки і аналізу інформації про стан зовнішнього 

середовища, детально вивчити сферу застосування рекомендацій і грамотно 

розібратися зі станом процесів всередині підприємства. Із зростанням професійного 

рівня маркетологи все менше потребуватимуть готових рішень, а більше – розширеної 

інформації про предмет, можливо, у варіантах її інтерпретації; 

- «реалізація рекомендацій», тобто безпосередня участь в процесах управління 

підприємством в частині реалізації «представленої схеми дій». Цей тип зв’язків 

передбачає створення на базі центру групи консультантів, які можуть залучатися до 

участі в практичному впроваджені маркетингових програм на підприємствах.  

Необхідність поєднання маркетингових з консультаційними послугами полягає у 

негативному відношенні до маркетингових досліджень через думку про відірваність 

результатів від дійсності, тобто практично без результативності досліджень. Причини 

формування такої ситуації достатньо складні. По-перше, недостатня кваліфікація та 

відсутність досвіду практики проведення маркетингових досліджень багатьма 

маркетинговими організаціями, які через низький професійний рівень нездатні надати 

ефективні результати, придатні для використання їх на практиці. По-друге, замовники 

через відсутність управлінських навиків або специфіки структури управління не в змозі 

ефективно використати надану інформацію. По-третє, останнім часом з’явилось ряд 

публікацій як вітчизняних, так і закордонних економістів, в яких роль маркетингових 

досліджень зводиться до моніторингу або до джерел допоміжної інформації [12, с. 22]. 

Як наслідок – нездатність ефективно використовувати результати в практичній 

діяльності та формування негативного відношення до маркетингових досліджень як до 

процесу.  

І тому розвиток систем маркетингової інформації пов'язаний, перш за все, із 

зміною ролі маркетингу в діяльності підприємств і розробкою нових інформаційних 

технологій. Якщо на початковому етапі функціонування маркетингових інформаційних 

систем робота ведеться з розрізненими масивами інформації, які надходять із 

зовнішнього середовища нерегулярно, то поступово процес збору і обробки 

маркетингової інформації стає більш систематизованим, а інформація – більш 

інтегрованою, що значно полегшує її аналіз і використання даних на підприємствах 
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регіону, покращується якість маркетингової інформації. Подальше функціонування 

регіональних маркетингових інформаційних центрів передбачає встановлення і 

розвиток міжрегіональних інформаційних зв’язків та оперування інформацією, 

придатною для прийняття стратегічних рішень за межами регіону. Процес інтеграції 

стосується не тільки маркетингових інформаційних центрів, а й інформаційних систем 

всередині підприємств, утворюючи глобальну інформаційну систему.  

Зростання технічних можливостей та розвиток регіональних центрів 

маркетингової інформації, збільшення можливостей обробки і аналізу даних призвели 

до посилення ролі регіональних центрів в інформаційному забезпеченні господарської 

діяльності підприємств. Серед сучасних напрямів у роботі з такими центрами 

маркетингової інформації в зарубіжних країнах можна назвати: по-перше, 

впровадження нових методів збору і аналізу даних, по-друге, формування нових 

підходів до аналізу ринку за допомогою мікромаркетингу і маркетингу баз даних і по-

третє, застосування нововведень у галузі організації наявних маркетингових даних.  

Вдосконалення інструментів роботи з інформацією відбувалося не тільки на 

рівні збору даних, але і на етапі їх обробки. Нові технології в роботі з базами даних, 

завдяки яким з'явилася можливість знизити витрати на зберігання інформації, значно 

збільшити її об'єми і швидкість обробки, створили необхідні умови, без яких 

підприємствам не вдалося б скористатися всіма перевагами маркетингових 

інформаційних центрів. Зокрема, це дало змогу використовувати для збору і обробки 

маркетингової інформації таких складних інструментів, як розподілені обчислення та 

системи обробки інформації в реальному режимі часу, що дозволяє автоматично, на 

основі вхідної інформації, не тільки визначати очевидні взаємозв'язки між 

споживачами, продуктами і ринками, як за стандартними методами аналізу, але і 

розраховувати різні змінні для кожного окремого споживача і, таким чином, 

одержувати точніші дані.  

Сучасні бази даних є не просто набором записів, а являють собою чітко 

структуровану інформацію про споживачів, їх поведінку протягом тривалого періоду 

часу, про ринок та його характеристики, про конкурентів та загальний стан галузі. 

Вміст бази даних обновляється періодично через чітко встановлений проміжок часу, що 

дає можливість відстежувати поведінку кожного окремого покупця, стан ринку чи 

товару на ньому в будь-який момент.  

Перевагою інтерактивного маркетингу також є те, що він дозволяє відстежувати 

дані про споживання окремих покупців і пов'язувати різні ринкові заходи і весь 
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комплекс маркетингу з цими даними, аналізувати реакцію конкретного покупця на ці 

заходи з урахуванням його соціально-демографічних характеристик і, таким чином, 

підвищувати ефективність маркетингових заходів, більш повно задовольняючи існуючі 

потреби ринку.  

Слід зазначити, що проблематика роботи з маркетинговою інформацією на 

вітчизняних підприємствах є достатньо новою внаслідок того, що довгий час вітчизняні 

компанії стикалися з проблемою інформаційного дефіциту: не володіли інформацією 

про ринок або оперували розрізненими даними. Проте актуальність проблеми 

створення регіонального інформаційного центру як ефективної системи маркетингової 

інформації в даний час стає очевидною і на українському ринку. Разом з тим, процеси 

інформаційного забезпечення ухвалення рішень розвиваються в Україні повільнішими 

темпами, ніж в країнах Європейського союзу або в Росії. Наприклад, в Росії 

розпорядження про створення міжрегіональних маркетингових центрів датується ще 1 

серпня 1997 року. Іншою формою створення інформаційних маркетингових центрів є 

створення Інтернет - порталів, які належать маркетинговим підприємствам і на яких за 

певну плату можна отримати результати готових маркетингових досліджень чи 

аналітичних оглядів. Досвід у створенні маркетингових об’єднань є у багатьох інших 

країнах. В Польщі широко поширені так звані «маркетингові групи», які являють 

собою добровільні об’єднання виробників та торговців з метою забезпечення 

максимуму прибутку членам груп через пошук, освоєння та розвиток як внутрішнього, 

так і зовнішнього ринків [1, с. 140]. 

Український ринок має ряд особливостей в порівнянні з ринками розвинутих 

країн, які перешкоджають упровадженню на ньому основних принципів і методів 

маркетингу в повному об'ємі. Специфічні фактори зовнішнього середовища накладають 

тут безліч обмежень на проведення маркетингових досліджень та роботу з 

маркетинговою інформацією усередині підприємства, під впливом яких відбувається 

значна видозміна структури систем маркетингової інформації і відносної цінності 

різних джерел даних.  

Серед всіх факторів, що впливають на формування і розвиток маркетингових 

інформаційних центрів в Україні, можна виділити дві основні групи: нерозвиненість 

ринку і інформаційну непрозорість ринкових операцій. Крім того, до них слід віднести 

бюджетні і внутрішньоорганізаційні обмеження, які є в значній мірі суб'єктивними і 

більшою мірою характерні саме для вітчизняних підприємств, тоді як інші поширюють 

свою дію на всіх учасників на території країни, незалежно від їх розміру, сфери 

 

Науковий вісник Мукачівського технологічного інституту 



Гуманітарні і суспільні науки 175

діяльності, організаційної структури [8, с. 15].  

Під інформаційною непрозорістю ринкового простору мається на увазі 

відсутність інформації про всі операції, що проводяться на ньому як державою, так і 

іншими суб'єктами ринку. Це пов'язано з низьким рівнем культури ведення бізнесу і 

відсутністю у держави здатності контролю в економічній сфері, що приводить до 

практично повної відсутності достовірних даних про виробництво, імпорт, товарообіг, 

рівень життя населення і т.п., тобто до відсутності повної і релевантної інформації про 

ринок. Якщо в розвинених країнах офіційні статистичні довідники про виробництво, 

споживання, експортно-імпортні операції, рівень життя широко використовуються і є 

одним з первинних інструментів аналізу, то в Україні подібні дані або недоступні 

взагалі, або не відображають дійсності через неадекватні методи збору інформації або 

великий часовий розрив між збором даних і їх обробкою.  

Основними недоліками галузевих даних про стан виробництва є їх неповнота і 

ненадійність. Це викликано тим, що більшість українських підприємств занижує 

реальні об’єми свого виробництва і нерегулярно повідомляє ці дані до статистичних 

органів, а основна маса дрібних виробництв взагалі не враховується органами 

державної статистики, оскільки ніяких санкцій за неподання цих відомостей або за 

подання невірної інформації не існує. На відміну від розвинених країн, де інформація 

про оборот компаній і, отже, про їх виробництво є відкритою і публікується в пресі, в 

Україні подібні дані зводяться до комерційної таємниці, яка невідома навіть органам 

державної статистики. 

Відсутність державного контролю поширюється не тільки на сферу виробництва 

і імпорту, але і на сферу товарообігу. Роздрібна торгова мережа є неорганізованою, 

кількість роздрібних торгових точок постійно міняється, велика частка продажу товарів 

припадає на такі стихійні і повністю неконтрольовані канали збуту, як ринки і вулична 

торгівля.  

Серйозним недоліком, що ускладнює роботу з маркетинговою інформацією на 

українському ринку, є відсутність достовірних статистичних даних про рівень життя і 

купівельної спроможності населення. Якщо в економічно розвинених країнах існують 

чіткі і сталі методики оцінки соціальних класів, засновані на рівні річного доходу і 

сфері занять домогосподарств, то в Україні такої класифікації немає. Основним 

показником, що дозволяє оцінити рівень життя населення, є середній дохід, 

достовірність якого сумнівна, оскільки, як і інші суб’єкти ринку, домогосподарства 

занижують свої реальні доходи, декларуючи тільки офіційний заробіток, тоді як велика 
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частина громадян мають більше одного джерела доходів або одержують зарплату, яка 

набагато перевищує офіційні цифри. Нерозвиненість національного ринку, яка 

виявляється в невисокому рівні конкуренції, відсутності платоспроможного попиту, 

нерозвиненості систем дистрибуції і низької ролі маркетингу на багатьох 

підприємствах, також робить серйозний вплив на формування маркетингових 

інформаційних центрів. 

В багатьох країнах маркетингові центри існують не заради збору інформації як 

такої, а заради підвищення ефективності діяльності та конкурентоспроможності 

підприємств регіону. Широке застосування маркетингу і створення маркетингових 

інформаційних центрів в розвинених країнах пояснюється насиченістю і 

диференційованістю ринку. Додаткова інформація про споживачів, їх переваги є 

необхідною умовою успіху на такому ринку, важливою конкурентною перевагою, тому 

для залучення нових покупців підприємства розробляють складні програми досліджень, 

застосовують новітні інформаційні технології.  

В Україні ситуація корінним чином відрізняється від описаної вище. Перш за все 

ринок ще недостатньо розвинений, що виявляється у відсутності сильного 

конкурентного тиску, який ще далекий від насичення. Крім того, низький рівень 

платоспроможного попиту виявляється серйозним обмеженням для розширення 

діяльності більшості підприємств і, отже, для застосування ними складніших методів 

роботи з маркетинговою інформацією.  

Нерозвиненість ринку виявляється також в обмеженості розповсюдження 

системи дистрибуції: в даний час більшість систем сконцентровано у великих містах, 

оскільки, на них, на думку більшості ринкових експертів, доводиться більше половини 

всього платоспроможного попиту, тоді як в невеликих містах і в сільській місцевості, 

де проживає більше половини населення, розподіл товарів відбувається стихійно, без 

жодного контролю з боку виробників. Якщо на Заході існують стійкі канали розподілу 

товарів, що складалися протягом багатьох років, якими може користуватися будь-яка 

компанія, що починає свою діяльність на ринку, в Україні за межами 10-15 великих 

міст виробники вимушені освоювати розповсюдження своєї продукції практично з нуля 

і здійснювати інвестиції в розвиток мережі.  

Крім описаних вище об'єктивних факторів, що обмежують розвиток 

маркетингових інформаційних центрів, існують і інші причини - суб'єктивного і 

внутрішньоорганізаційного характеру, що обмежують розвиток систем маркетингової 

інформації; вони пов'язані з тим, що необхідність впровадження маркетингу дотепер не 
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до кінця усвідомлена більшістю українських підприємств. Низька ціна і структура 

споживчих переваг, що склалися, гарантують цим компаніям стабільний попит на їх 

продукцію. Через високі економічні ризики і нестабільність ринку багато закордонних 

компаній також уникають значних інвестицій в маркетинг, орієнтуючись більшою 

мірою на продаж.  

Ще одними обмеженнями, що стримують розвиток виробників на українському 

ринку, є бюджетні обмеження у сфері маркетингу. Беручи до уваги той факт, що 

більшість підприємств не витрачають кошти на маркетингову інформацію і навіть не 

мають відповідної статті витрат (тоді як закордонні фірми витрачають на маркетинг і 

дослідження значну частину від загального об'єму продажу). Тому в даний час в 

Україні істотні витрати на маркетинг і проведення маркетингових досліджень можуть 

дозволити собі тільки великі підприємства або підприємства з іноземними 

інвестиціями. Згідно прогнозів на 2004 р. ринок маркетингових досліджень оцінювався 

в 17,5 млн. дол., темпи зростання 20%, проте, згідно оцінок УАМ, фактично в 2005 році 

ринок склав 19,5 млн. дол., а оптимістичний прогноз на 2005 рік – 24,4 млн. дол. 

 [9, с. 5].  

Перераховані вище обмеження істотно впливають на якість, зміст і структуру 

даних про ринок, які збирають і обробляють маркетингові інформаційні центри, а 

також на методи збору і аналізу ними маркетингової інформації. Інформаційна 

непрозорість ринку знижує якість даних, які поступають в інформаційний центр, через 

що більшість інформаційних джерел, які використовуються в Україні, в значній мірі 

відстають від аналогів в розвинених країнах. Це змушує підприємства знаходити нові, 

нестандартні шляхи і заповнювати існуючі інформаційні пропуски. Перш за все це 

стосується державної статистики. Виробники не можуть легальними шляхами отримати 

інформацію про об'єм виробництва своїх конкурентів, технічні характеристики 

продукції, що випускається ними, тобто інформація про ринок виявляється закритою 

для більшості його учасників. Дані з вторинних джерел в наших умовах виявляються 

одними з самих ненадійних інформаційних ресурсів через те, що у держави відсутні 

інструменти контролю в економічній сфері і всі учасники ринку приховують один від 

одного і від держави наявну інформацію.  

Інформація про ринок стає доступною саме завдяки маркетинговим 

дослідженням, проте загальний інформаційний дефіцит даних створює безліч проблем 

при проведенні і цих досліджень, роблячи неадекватними широко використовувані в 

світовій практиці методики проведення маркетингових досліджень і змушуючи 
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дослідницькі компанії адаптувати їх до українських реалій.  

При проведенні маркетингових досліджень на українському ринку компанії 

стикаються з проблемами, які пов'язані, з одного боку, з побудовою вибірки, а з другого 

боку – з її реалізацією. Труднощі в реалізації вибірки є загальними для всіх типів 

маркетингових досліджень. Оскільки значна частина населення приховує свої реальні 

доходи від держави, неадекватною виявляється і інформація про споживання, яка може 

служити непрямою оцінкою добробуту громадян. Крім того, ще однією проблемою при 

реалізації вибірки є недооцінка високодохідних груп населення, оскільки таких 

респондентів складно мотивувати до участі в дослідженні. В результаті дві крайні 

групи населення — найбагатші і найбідніші, як правило, виявляються недоступними 

дослідникам, і вибірка стає зміщеною, не відображає реальної структури населення по 

доходах.  

Висновки 

Таким чином, як показав аналіз, більшість підприємств, що працюють на 

національному чи регіональному ринку, опиняються в однаковому становищі і 

стикаються з проблемою браку інформаційних джерел: кількість інформації, що 

одержується більшістю учасників ринку, дуже мала, а та, яка поступає, не відповідає 

критеріям повноти і достовірності. При цьому через відсутність даних про загальний 

бізнес-контекст організації найбільший дефіцит інформації існує на стратегічному 

рівні, тоді як операційні потреби підприємств більш-менш задовольняються. 

Проте, не дивлячись на труднощі реалізації, маркетингові дослідження в Україні 

в останні кілька років розвиваються достатньо активно. При цьому нерозвиненість 

ринку і її прояв – недостатня увага до функції маркетингу - призводять до того, що 

маркетингові інформаційні центри ще недостатньо приваблюють підприємців і за 

рівнем розвитку значно поступаються своїм аналогам в розвинених країнах. Отримання 

даних з різних інформаційних джерел здійснюється нерегулярно, і пріоритети 

зсуваються від постійного моніторингу ринку у бік разових досліджень. Витрати на 

проведення регулярних досліджень ринку знаходяться на низькому рівні у порівнянні з 

середнім показником у розвинених країнах. Відрізняється і структура маркетингових 

досліджень. Підприємства надають перевагу разовим якісним дослідженням, тоді як 

панельні дослідження – аудит роздрібної торгівлі і споживчі панелі, які є основою для 

маркетингового планування, - використовуються дуже рідко.  

Забезпечення підприємств регіону необхідною ринковою інформацією шляхом 

створення маркетингових центрів є нагальною проблемою для успішного здійснення 
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регіональної економічної політики. В свою чергу, створена на основі маркетингових 

інформаційних центрів міжрегіональна система маркетингової інформації та 

маркетингових досліджень є важливою передумовою ефективного формування та 

регулювання соціально-економічного розвитку регіонів.  

Проте, реалізація зазначених положень щодо місця і ролі маркетингових 

досліджень у забезпеченні обробки, аналізу, систематизації та передачі необхідних 

даних на різних рівнях – загальному рівні, комерційному (рівні підприємств та 

організацій) та регіональному – потребує подальшого вивчення. Необхідно розробити 

механізм взаємодії маркетингових центрів з учасниками та джерела їх фінансування. 
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 РЕФОРМУВАННЯ ВИЩОЇ  ОСВІТИ ЯК АСПЕКТ УДОСКОНАЛЕННЯ 

МЕТОДИЧНИХ ПІДХОДІВ ДО ВИКЛАДАННЯ ФІНАНСОВИХ ДИСЦИПЛІН 

М.В.ІГНАТИШИН1 к.е.н. 
1Мукачівський технологічний інститут 

М.М.ТУРЯНИЦЯ2 

2Київський національний університет 
 
Обгрунтовано нові підходи до викладання дисципліни, які сприяють формуванню знань за 

фаховим рівнем. Автори стверджують, що при будь-яких методах і формах вивчення дисциплін  слід 
більше акцентувати увагу на якість навчання. Це вимога теперішнього часу, що супроводжується 
ринковими умовами господарювання, і для усунення дефіциту висококласних фахівців необхідно  в першу 
чергу забезпечити  якісну їх підготовку. 

 
З переходом до ринкової моделі господарювання  одним із основних завдань 

вищих навчальних закладів, які здійснюють підготовку спеціалістів економічного 

профілю, є виховання фахівців нової генерації, здатної розуміти особливості 

теперішнього і майбутнього соціально-економічного розвитку України. 

Нова економічна епоха – епоха інформації, яка базується на знаннях. Саме 

потреба в знаннях зумовлює зростаючу роль освіти в розвитку соціально-економічного 

прогресу суспільства. Зі зміною приорітетів в економіці змінились вимоги до змісту 

фінансово-економічної роботи. Як результат - підвищились вимоги до підготовки 

фахівців з економіки і підприємництва. 

Аналізуючи соціально - економічні трансформації в економіці України, слід 

відмітити, що вони  відбувалися одночасно з руйнацією теоретичної платформи, на якій 

будувалась вся система фінансово-господарських відносин централізованої планово - 

адміністративної економіки. За відсутності нових науково обґрунтованих теорій і 

концепцій, вивірених практикою і відповідаючих сучасним умовам господарювання, 

вітчизняні підприємства вимушені хаотично реагувати на нестабільність соціально-

економічного середовища та оперативно знаходити адекватні шляхи вирішення 

нетрадиційних господарських проблем. В перехідний період до ринкових методів 

господарювання ускладнення економічного характеру набули таких масштабів і 

глибини, що більшість раніше успішно функціонуючих підприємств опинилась у 

кризовому стані.  

Вихід економіки України з кризового стану неможливий без розуміння 

керівниками та працівниками фінансових служб і установ особливостей 

функціонування фінансової системи держави і фінансового механізму господарюючих 
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суб’єктів. Адже фінанси підприємств перебувають у тісному контакті з фінансами 

національної економічної системи як єдиного цілого. Разом з тим фінанси підприємств 

характеризуються певними особливостями та специфікою, які необхідно врахувати при 

здійсненні структурних перетворень в Україні. 

Тому на сьогодні структурна перебудова економіки держави та прискорення 

темпів її зростання значною мірою залежать від досконалості системи управління 

фінансовими ресурсами як на макро-, так і  на мікроекономічному рівні. 

Об’єкти та методи дослідження 

Об’єктом нашого дослідження  є навчальний процес, в межах якого знаходиться 

предмет дослідження - альтернативні методи та моделі, які спрямовані на 

стимулювання пізнавальної діяльності за рахунок впровадження проблемного навчання 

і розв’язання навчальних задач.  
Проблемам викладання  дисциплін присвячені  праці провідних науковців, які 

акцентують увагу на різних підходах щодо методів і методик їх викладання [3,4,5].  

Постановка  задачі 

Мета нашого дослідження полягає в обґрунтуванні нових підходів до викладання 

дисципліни, які суттєво сприяють формуванню знань за фаховим рівнем. 

Результати дослідження 

Якщо проаналізувати в цілому фінансову систему країни і окремо взяте 

підприємство при  адміністративно - командній системі економіки, то слід відмітити, 

що вона докорінно відрізняється від фінансової структури суб'єктів господарської 

діяльності за ринкової економіки. Однією з причин тривалого спаду економіки 

України та розвалу підприємств була відсутність кваліфікованих фінансистів, які 

вкрай необхідні для вирішення  управлінських, стратегічних, тактичних та поточних 

питань як на державному рівні, так і на рівні окремо взятого підприємства.  

           В умовах переходу до ринкової економіки надзвичайно актуальним стала 

проблема підготовки фахівців – фінансистів з розумінням функціонування ринкового 

механізму.  Тим більше, що навіть у високо розвинутих країнах ця спеціальність 

є традиційно престижною, а фахівці постійно мають попит на ринку праці. І не 

можна сьогодні не погодитись з висловом: “Хто володіє фінансами - той володіє 

світом”. 

         Згідно з галузевими стандартами вищої освіти України  навчальний курс 

“Фінанси підприємств” є однією із нормативних дисциплін, що вивчається студентами 

економічних спеціальностей. Необхідність вивчення такої дисципліни зумовлена  
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трансформаційними процесами в Україні й переходом до ринкової економіки, що 

вимагає від фахівців у галузі економіки знання та розуміння теоретичних засад і 

практичних аспектів  функціонування та розвитку фінансової системи, розподілу та 

перерозподілу ВВП, формування та використання фінансових ресурсів як  державою в 

цілому, так  і її  адміністративно-територіальними одиницями,  функціонування 

різноманітних ринків, серед  яких  одним із найважливіших є ринок фінансових 

ресурсів.   

Схематично таку послідовність можна простежити на  рис.1. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
            
      
 
 
            

 
Рис. 1. Схема комплексного забезпечення вивчення дисципліни 

           
Вивчення дисципліни “Фінанси підприємств” складається із таких основних 

етапів:    

НАВЧАЛЬНО – 

МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС  
ВИВЧЕННЯ ДИСЦІПЛІНИ 

Конспект-лекцій  основних тем 
теоретичного курсу 

Теми індивідуальних занять 

Теми контрольних  робіт 

Система оцінювання  знань студентів 

 Методи активізації: 
• наскрізні ситуаційні завдання;  
• задачі, кейс-методи, ділові ігри, 
тести, мозгові атаки 

Конспект-лекцій  проблемних тем 

Перелік тем і завдань винесених на   
самостійну роботу студентів 

Інформаційно-методичне 
забезпечення 

Методичне забезпечення 
дисцппліни 

Навчальна програма та її 
основні складові 

Методичні вказівки до проведення  орієнтаційно - 
рольових ділових  ігор, мозгових атак 

 Методичні вказівки до виконання СРС 

Методичні вказівки до виконання 
контрольних робіт та комплексних 
контрольних завдань

Логічно – структурна схема між 
предметних зв’язків 

Методичні вказівки до вивчення 
теоретичних розділів дисципліни 

НАВЧАЛЬНО – 

МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС  
ВИВЧЕННЯ ДИСЦІПЛІНИ 
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• на першому етапі здійснюється створення навчальної програми у відповідності 

до вимог освітньо - кваліфікаційного рівня “ Бакалавр”, яка відображає логіку 

засвоєння, послідовність та зв’язок її з іншими елементами навчального процесу. 

• на другому  етапі  здійснюється розробка методичного забезпечення 

дисципліни, яке використовується  студентам  денної  та  заочної форми, що дає 

можливість опанувати складні питаннях та наочно побачити  методику розв’язку 

типових ситуаційних наскрізних завдань, які доводяться студентам для самостійного 

виконання.  

• на третьому етапі уточнюється  засвоєння бази знань з тієї чи іншої  навчальної 

теми,  мета якої в процесі викладення досягається  через нижченаведений 

взаємопов’язуючий  зміст   дисципліни, що сприяє засвоєнню елементів бази знань. 

Наведений рис.2 дає можливість наочно побачити схему засвоєння студентами  бази 

знань. 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    
 
 
 
 
 
 
 
 
                       
           

 
Рис. 2. Структурно - логічна схема засвоєння бази знань з  дисципліни 
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Проблемність 
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зв’язків через організаційні 
форми та методи роботи 
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“ФІНАНСИ 

ПІДПРИЄМСТВ” 

(зміст) 

Форми та методи контролю 
рівня сформованості знань 
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засвоєння елементів бази 

знань 
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Для того, щоб знання студента були мобільними, він повинен вміти 
опрацювувати знання, здобувати нові знання і використовувати їх у своїй практичній 
діяльності. 

Отже, формула знань, умінь, навичок (компетентність) може мати такий вигляд:       
 
 
 
                            =                                         +                                  + 
  
 
            
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 

Рис.3. Структура компетентності (знання уміння, навички) 

 
В процесі вивчення наведеної дисципліни значна увага приділяється самостійній 

роботі студентів, і це передбачено Положенням про організацію навчального процесу у 

вищих навчальних закладах, де самостійна робота студентів  має становити не менше 

1/3 і не більше 2/3 загального обсягу часу, відведеного для вивчення конкретної 

дисципліни. Самостійну роботу студентів можна класифікувати за ознаками, які 

відображають, на наш погляд, загальноприйняті підходи [2] : 

• місцем у навчальному процесі; 

• ступенем самостійної роботи; 

• видами діяльності для набуття знань; 

• обов’язковістю самостійності; 

• проявом у формах навчання; 

• методами та методиками їх закріплення. 

Високий рівень виконання самостійної роботи забезпечується завдяки введенню 

індивідуальних занять з використанням комп’ютерних технологій, віртуально - 

тренінгових систем, і, як показує практика, їх використання для самостійної роботи є 

достатньо простим, а її  інтерфейс є інтуїтивно зрозумілий. 

Методика викладання  всіх дисциплін, зокрема фінансів підприємств, 

забезпечується потенційними можливостями нашого закладу – наявною  навчальною  

Компетентність Мобільність Критичність 
мислення 

Гнучкість 
методу 

Рівень 
мінімальної 

компетентності 

               Рівень медіальної  
компетентності                   

Рівень повної компетентності 
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літературою, кваліфікацією викладацького персоналу, технічним, організаційним, 

фінансовим забезпеченням. На сьогодні вже не є достатнім  традиційне  викладання 

дисципліни – лекції чи семінару. Умови жорсткого ринкового середовища вимагають 

від фахівців вміння оперативно орієнтуватися в складних і непередбачуваних 

ситуаціях. 

Тому завдання викладачів полягає не лише в передачі необхідних теоретичних і 

практичних знань, а й в озброєнні майбутнього фахівця вмінням самостійно приймати 

оптимальні рішення.  Методика викладання включає  обов'язкову перевірку цього 

вміння у студента. Об'єктивна оцінка щодо вмінь студентів забезпечується фахівцями 

комерційних банків, податкових інспекцій та  державних фінансових служб, які 

залучаються до співпраці на засадах  сумісництва. 

На сьогодні  актуальною проблемою є перехід на нові форми і методи навчання, 

які супроводжуються можливостями інформаційного навантаження навчального 

процесу. Дедалі більшого значення набувають методи активізації: електронні 

підручники, мультимедійні засоби, дистанційне навчання, тренінги, ділові ситуаційні 

завдання,  кейс- методи тощо. 

Серед різновиду методик активізації викладання досить ефективною є кейс-

технологія, яка оптимально поєднує теоретичні знання з умінням самостійно 

орієнтуватися в ситуації. Кейс-метод (метод аналізу ситуацій) на основі використання 

теоретичних знань дає змогу оволодіти методологією з одночасним набуттям досвіду, 

чого інші методики не дають змоги зробити так само ефективно. До речі, він уже кілька 

десятиліть широко використовується в провідних університетах світу. Процес роботи 

за кейс-технологією показано в табл.1. [5]. 

Висновки 

На сьогодні значна увага приділяється організації навчального процесу. 

Ефективність навчання як цілеспрямованого, систематичного й організованого процесу 

“ведення студентів від незнання до знань” зумовлена багатьма чинниками, зокрема, 

ставленням студентів до навчання, рівнем розвитку їх здібностей, здатністю до 

самоорганізації, саморегуляції тощо.  

В цілому навчання – складний багатогранний процес взаємодії таких основних 

компонентів: викладачі – студенти - навчальні предмети (зміст навчання) - засоби 

навчання. 
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На сьогодні у вищій школі відбуваються інтеграційні процеси, які полягають у 

нових підходах до формування знань і набуття практичних навичок ( вмінь) за фаховим 

рівнем. 
Таблиця 1 

Процес роботи за кейс-технологією 
 

Етапи роботи Завдання Методологія 
Вид 
робот
и 

Частка,
% 

Розуміння 
ситуації 
 

Уважно прочитати 
кейс; ознайомитися 
із ситуацією 

Робити помітки на полях, 
підкреслювати 
 

Постановка діагнозу, 
з'ясування можливих 
причин 
появи  симптомів 
 
 

Виявити проблему; 
узагальнити і проана-
лізувати інформацію 
 
 
 

а) зовнішній аналіз: 
   - галузевий аналіз; 
   -аналіз тенденцій; 
   - аналіз “вузьких місць"; 
    - аналіз портфеля; 
б) внутрішній аналіз: 
    -  коефіцієнтний аналіз; 
    -  аналіз банкрутства; 
    - організаційний аналіз 

Ін
ди
ві
ду
ал
ьн
ий

 

 
30 

 
 
 
 

Визначення 
стратегічних питань і 
ключових проблем 
(виявлення 
справжньої причини) 

Розвинути гіпотези; 
уточнити проблеми 
їхньої ієрархії 

Мозковий штурм 
 
 

Вироблення стра-
тегічних альтернатив 
(пошук варіантів 
рішень) 

Сформулювати 
альтернативні рішення 
 

Досвід, дослідження, 
творчість, стратегічне 
планування 

Оцінювання і вибір 
альтернатив (вибір 
оптимального 
рішення) 
 

Оцінити альтернативи;  
 скласти перелік переваг 
і недоліків кожної з 
альтернатив;  
рекомендувати 
льтернативне рішення, 
якому надається 
перевага 

 
     SWOT-аналіз 
 
 
 
 

Гр
уп
ов
ий

 

 
 
 
 
 

50 
 
 
 
 
 
 

Захист, 
обґрунтування 
рішення 
 
 

Підтвердити 
продуктивність рішення;
 розробити захист 
 
 

Розрахунок наслідків 
результатів реалізації 
альтернативи і пропозиції з 
контролю за нею; 
 підготовка звіту і 
презентація 
результатів аналізу 

 
Ін
ди
ві
ду
ал
ьн
ий

, 
гр
уп
ов
ий

 

20 

 
В ринкових умовах господарювання вимоги до фахівців економічних 

спеціальностей постійно зростають, і для усунення дефіциту висококласних фахівців 

необхідно забезпечити перш за все  їх якісну  підготовку. 
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Підсумовуючи викладене, автори стверджують, що запропоновані методи і 

форми вивчення дисципліни суттєво впливають на якість освіти. Стара істина, що 

навчання - це двохсторонній процес, актуальна і нині. Саме мотивація студента і якість 

подання викладачем матеріалу з курсу є гарантією  його засвоєння  та практичного 

використання.  

Запропоновані методичні підходи до викладання дисципліни мають перспективу 

вдосконалення і цьому сприяє  Болонський процес. 
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КРЕДИТНІ ВІДНОСИНИ В АПК: ПРОБЛЕМИ УДОСКОНАЛЕННЯ 
М.І. СТЕГНЕЙ, С.В. НЕСТЕРОВА к.е.н. 

Мукачівський технологічний інститут 
 

Стаття присвячена процесу удосконалення кредитних відносин в аграрному секторі України. 
Охарактеризовані організаційна структура, специфічні особливості кредитної системи аграрного 
сектору та причини його недостатнього кредитного забезпечення. Розглянуто сутність і роль 
лізингового кредиту та умови пільгового кредитування АПК. 

 
В Україні політика уряду спрямована на розвиток кредитних відносин 

відповідно до ринкових умов, проте рівень кредитного забезпечення 

сільськогосподарського виробництва поки що досить низький, і це вимагає 

удосконалення кредитної політики, забезпечення такого її стану, який би сприяв 

створенню економічних умов для більш ефективного використання кредитних ресурсів, 

зокрема в аграрному секторі економіки.  Крім іншого, це сприятиме прискоренню 

структурної перебудови економіки в цілому, її соціальної орієнтації. 
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Досягнення конкурентного рівня виробництва сільськогосподарської продукції 

на внутрішньому і міжнародному рівнях – пріоритетна мета розвитку АПК. Для 

забезпечення сприятливих умов виробничо-фінансової діяльності 

сільськогосподарських товаровиробників необхідно сформувати дієву економічну 

систему форм і методів управління виробництвом на основі нормативної бази. Кожен 

елемент такої системи повинен виконувати окремі функції, а сукупний їх вплив буде 

забезпечувати ефективне і стабільне підвищення результатів господарювання.  

Об’єкти та методи дослідження 

Проблемі удосконалення кредитних відносин в аграрному секторі присвячено 

багато наукових праць. Фундаментальними теоретичними засадами функціонування 

ринку капіталів, що можуть бути використані у сфері АПК, вважаємо роботи 

Дж.Кейнса, Д.Рікардо, А.Сміта. Серед сучасних досліджень проблем кредитування слід 

відмітити праці Алексійчука В.М., Березовика В., Дем’яненка М.Я., Крисального О.В., 

Молдаван Л.В., Геєця В., Лютого І.  та інших. Огляд наукових джерел вказує на 

доцільність поглибленого моніторингу теоретико-практичних аспектів даного питання 

на основі загальнонаукових методів дослідження, таких як: аналіз, синтез, наукова 

дедукція та конкретно-наукових, зокрема, групування.  

Постановка задачі 

Кредитні відносини – одна з найважливіших складових економічної системи 

розвитку аграрної сфери. Необхідність використання кредитних відносин в аграрному 

секторі пояснюється особливостями сільськогосподарського виробництва, серед яких 

можна виділити нерівномірність руху оборотних фондів підприємств та значні 

відхилення між потребою та наявністю оборотних коштів. 

Існуючий механізм системи кредитного обслуговування аграрного сектора не 

дозволяє задовольнити всі потреби аграріїв через наступні недоліки: 

• відсутність реальної можливості використання землі як застави для отримання 

банківського кредиту; 

• відносно високі відсоткові ставки за кредитами на ринку капіталів; 

• тривала процедура отримання банківського кредиту; 

• суттєвий знос основних засобів підприємств АПК; 

• висока ступінь ризику через залежність результатів виробництва від 

природнокліматичних умов; 
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• обмежений доступ малих і середніх сільськогосподарських підприємств до 

банківських послуг. 

 Отже, постає об’єктивна необхідність в усуненні означених недоліків та 

визначенні шляхів подолання суперечливостей між кредитним ринком і 

сільськогосподарськими товаровиробниками. 

Результати та їх обговорення 

У процесі організації фінансово-кредитного обслуговування аграрного сектора 

як основи агропромислового комплексу слід враховувати природнокліматичні, 

соціально-економічні та політичні фактори, результати впливу яких висвітлено у 

таблиці 1. 

Недостатнє вирішення питань фінансово-кредитного забезпечення 

сільськогосподарських товаровиробників призводить до напруги із продовольчою 

безпекою держави, до втрати конкурентоспроможності вітчизняної продукції, 

поглиблює соціальні проблеми села. 

Крім перерахованих вище недоліків існуючої системи кредитного забезпечення 

аграрного сектору, можна виділити такі причини недостатнього фінансування:  

• відсутність паритету цін між продукцією АПК та матеріально-технічними 

ресурсами, які надходять від підприємств інших галузей народного господарства; 

• недостатня відрегульованість відносин сільськогосподарських 

товаровиробників із державою, що проявляється через відсутність гнучкості у системі 

оподаткування, орієнтованої на створення комфортного податкового середовища 

підприємствам АПК; 

• високий рівень виробничих витрат, які виникають через технічну і 

технологічну відсталість галузі; 

• висока частка витрат обігу в ціні реалізації товарів, яка формується через 

діяльність великої кількості комерційних, у тому числі і фінансових посередників; 

• недоліки в законодавчій та нормативній базі, яка недостатньо враховує 

специфіку виробництва АПК та його місце у міжгалузевих відносинах. 

Усунення цих причин неможливе без створення ефективної системи фінансово-

кредитного забезпечення агропромислового виробництва. І перш за все, важливо 

проаналізувати сутність, структуру і механізм функціонування її складових елементів. 

Як засвідчує світова практика, система кредитування сільськогосподарських 

товаровиробників складається із державних, кооперативних і приватних кредитних 
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інституцій, які відрізняються функціями, схемами надання кредиту, принципами 

роботи з позичальником, кредитуванням фінансово неспроможних підприємств, 

кредитними пільгами, механізмами застави, тощо. Діяльність кожної окремої інституції 

повинна доповнювати іншу, а разом вони утворюватимуть єдину інтегровану систему, 

в середині якої практично виключається конкуренція. 

Перспективною ланкою у кредитному механізмі  в сфері АПК можна розглядати 

кооперативний банк. Кооперативний банк – це фінансова кредитна установа, яка надає 

такі ж послуги, що й комерційний банк, але має принципово іншу економічну природу 

та мету діяльності. Кооперативний банк створюється групою фізичних і юридичних 

осіб для самозабезпечення фінансовими послугами. У зв’язку з цим метою діяльності 

такого банку є не отримання максимального прибутку, а створення засновникам і всім, 

хто виявить бажання приєднатись до них, вигідніших умов отримання банківських 

послуг порівняно з тими, які пропонують комерційні банки на фінансовому ринку. 

Такий банк виступає організаційною формою фінансової взаємодопомоги 

сільськогосподарських товаровиробників і сільського населення [3, С. 14]. 
 

Таблиця 1 
Характеристика факторів і результатів впливу 

на фінансово-кредитну систему аграрного сектору 
 

Фактори 
впливу Результати впливу 

Природно-
кліматичні 

• неможливість (за окремими винятками) організації поточного виробництва, що 
потребує значних обсягів кредитів, з різними термінами погашення; 
• наявність сезонного розриву між вкладенням коштів та їх надходженням від 
реалізації виробленої продукції, з терміном погашення до півтора року; 
• безперервність процесів відтворення в агропромисловому виробництві, які не 
можуть бути зупинені і тому потребують постійного та своєчасного вкладення коштів і 
своєчасного надання кредитів; 
• необхідність тримати в обороті значний запас сировини та матеріалів, що 
уповільнює швидкість обігу коштів і потребує відповідних форм кредитного 
забезпечення необхідного обсягу оборотних засобів; 
• використання значної частки продукції як сировини для продовження процесу 
виробництва, що потребує специфічного кредитного забезпечення як за формою, так і 
за терміном; 
• потреба в швидкій переробці або реалізації виробленої продукції, яка не може 
тривалий час зберігатись, що потребує гарантованих видів оплати. 

Соціально-
економічні 

• відставання агропромислового виробництва від інших галузей народного 
господарства за рівнем фондоозброєності праці, що потребує значного обсягу 
інвестиційного забезпечення галузі, в тому числі кредитного характеру; 
• моральний і фізичний знос засобів виробництва, що викликає потребу у значних 
довгострокових вкладеннях; 
• недостатній рівень забезпечення аграрного сектора авансованими платежами, що 
збільшує потребу в кредитному забезпеченні галузі; 
• випередження темпів росту витрат виробництва над темпами зростання 
реалізаційних цін на вироблену продукцію, в результаті чого виник диспаритет цін, 
ліквідація якого потребує фінансової підтримки галузі з боку держави; 
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Продовження таблиці 1 

Політичні 

• вилучення значної частини доходів сільського господарства платежами в бюджеті 
особливо в позабюджетні фонди; зростання заборгованості за реалізовану 
сільськогосподарську продукцію, що потребує вдосконалення системи розрахунків та 
збільшує потребу в додатковому фінансовому забезпеченні галузі; 
• відмову переробників сільськогосподарської продукції брати участь у формуванні 
фінансових ресурсів підприємств аграрного сектора економіки, що викликає додаткову 
потребу в фінансовій підтримці товаровиробників аграрного сектора, в тому числі 
кредитного та безоплатного характеру; 
• висока ризикованість діяльності у аграрному секторі. 

 На жаль, в Україні поки що не створено жодного сільськогосподарського 

місцевого кооперативного банку. І основною причиною цього можна вважати велику 

суму статутного пайового фонду – 1 млн. євро для місцевого і 5 млн. євро для 

центрального банків. Таким чином, доцільно змінити чинне законодавство у напрямку 

зменшення розмірів статутного пайового фонду. Інший шлях -  участь держави у їх 

формуванні. 

Разом з тим, в Україні вже створена нормативна база, на основі якої можуть 

функціонувати кооперативні кредитні формування. Зокрема, це Закон України „Про 

кредитні спілки” [2]. Окремі положення діяльності кооперативних банків можуть 

регламентуватися іншими нормативними актами. Так, у Законі „Про банки і банківську 

діяльність” говориться, що на кооперативні банки, що створюватимуться в Україні, 

поширюється все законодавство про кооперацію в частині, що не суперечить 

зазначеному закону. Таким чином, наявність вищезгаданих законів та Закону України 

„Про сільськогосподарську кооперацію”, який в основному відповідає 

загальноприйнятим у світовому законодавстві кооперативним принципам, дозволяє 

створити місцеві та центральний сільськогосподарські кооперативні банки. 

Частину бюджетних коштів, які щорічно виділяються на компенсацію частини 

процентних ставок за виданими комерційними банками кредитами сільському 

господарству, доцільно було б використати для створення Сільськогосподарського 

гарантійного фонду (з юридичним статусом банку). Такий підхід дав би можливість 

комерційним банкам заповнити частину кредитного портфелю шляхом кредитування 

сільського господарства і зменшити та диверсифікувати банківський ризик, адже 

капітал, яким розпоряджатиметься фонд, може гарантувати набагато більший розмір 

банківських кредитів. 

Іншою ефективною формою вкладення капіталу, цілком придатною та 

перспективною для агропромислового комплексу,  є лізинг машин і устаткування. При 

лізингових операціях складаються специфічні відносини в яких вдало поєднуються 

кредитні та орендні аспекти. Світовий обіг коштів за лізинговим операціям досягає 
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декількох сотень мільярдів доларів. Позитивний вплив лізингу на процес ефективного 

розвитку аграрного сектору пояснюється тими потенційними можливостями, які 

закладені в лізинговій формі підприємницької діяльності, а саме: в праві володіння і 

користування майном. Лізинг дає можливість сільськогосподарським 

товаровиробникам використовувати передову техніку і технології не володіючи правом 

власності на них.  

Згідно з нормативно-правовою базою України виділено два основні види 

лізингових операцій: оперативний та фінансовий лізинг. Оперативний представляє 

собою господарську операцію, яка передбачає передавання прав користування 

основними фондами на строк, який не перевищує термін амортизації 90% їх вартості. 

Після чого договір оперативного лізингу може бути продовжений або об’єкт лізингу 

повертається лізингодавцю і може знову бути переданий у користування іншому 

лізингоодержувачу. Фінансовий лізинг представляє собою оренду майна з повною 

виплатою його вартості. Характерним для нього є те, що термін, на який передається 

майно в тимчасове користування, майже співпадає за тривалістю з строком 

експлуатації і амортизації всього майна або більшої його частини, і лізингодавець 

впродовж періоду договору повертає собі вартість майна за рахунок лізингових 

платежів та отримує прибуток від здійснення лізингової операції. Українські банки 

використовують фінансовий лізинг як послугу, яка передбачає сплату банком 

постачальнику вартості устаткування замовленого клієнтом. Банк передає майно в 

оренду на строк, який наближається до передбачуваного нормативного строку 

користування, а за допомогою лізингових платежів повертає витрачені кошти і 

забезпечує тим самим певний рівень доходності. 

Заохочення з боку держави лізингу для аграрного сектору - це засіб постійного 

прискорення процесу оновлення виробничих фондів, інтенсифікації розвитку 

сільського господарства та підвищення конкурентоспроможності його продукції на 

світовому ринку, а також додаткова можливість стимулювання продажу нової техніки.  

Окремою складовою системи кредитування аграрного сектору слід виділити 

Державний лізинговий фонд. Проте для забезпечення розширених умов кредитування 

аграрного сектору доцільно переорієнтувати роботу цього фонду виключно на 

обслуговування сільськогосподарських товаровиробників та їх кооперативних 

формувань, а також змінити умови надання товарного кредиту на лізингових засадах 

адекватно до умов грошового кредиту, тобто необхідно зменшити до 10-20% початкову 

величину сплати вартості. 
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Можна стверджувати, що державна політика України спрямована на підтримку 

аграріїв. Про це свідчить Закон України „Про державну підтримку сільського 

господарства України” №1877-IV. Цей закон визначає основи державної політики у 

бюджетній, кредитній, ціновій, страховій, регуляторній та інших сферах державного 

управління щодо стимулювання виробництва сільськогосподарської продукції та 

розвитку аграрного ринку, а також забезпечення продовольчої безпеки населення. 

Даним законодавчим актом передбачено спрямування коштів державного бюджету на 

фінансову підтримку підприємств агропромислового комплексу через механізм 

здешевлення кредитів комерційних банків шляхом визначення часткової компенсації 

ставки за кредитами комерційних банків.  

Серед комерційних банків, які підтримують підприємства агропромислового 

комплексу шляхом надання їм пільгових кредитів, одне з провідних місць займає 

Промінвестбанк. За 1999-2004 рр. на потреби агропромислового комплексу 

Промінвестбанк спрямував понад 3 мільярди гривень, з них тільки у 2004 році – понад 

1 мільярд. З початку року підприємствам галузі банк надав понад 170 млн. гривень 

кредитів та розглядає звернення ще 770 позичальників на суму більше ніж 500 

мільйонів гривень [4, с. 3]. Нині банк надає пільгові кредити платоспроможним 

сільгоспвиробникам під процентну ставку 17% річних під „тверду” заставу, що 

перевищує суму кредиту і відсотків у 1,25 разу. При кредитуванні на придбання 

сільгосптехніки під заставу цієї ж техніки позичальнику достатньо сплатити власними 

коштами лише п’яту частину її вартості. Вагомою допомогою для селян є також діючий 

механізм пільгового кредитування через компенсацію з бюджету процентних ставок від 

8% до 14% річних у національній валюті та від 6% до 9% річних в іноземній. Таким 

чином, реальні витрати позичальників за кредитами становлять від 3% до 9% річних у 

національній валюті. 

Висновки 

Для створення ефективних умов виробничо-фінансової діяльності аграрних 

підприємств необхідно сформувати дієвий економічний механізм із розвиненою 

системою кредитних відносин, що дасть змогу забезпечити сталі темпи економічного 

зростання результативності сільськогосподарських товаровиробників. 

Удосконалення кредитних відносин аграрного сектора – це новий рівень 

розвитку економіки, коли виробничому процесу передує кредитна операція, яка 

дозволяє передбачувати обсяги виробництва, величину фінансових результатів та 

особливості реалізації продукції на певному ринку. Особливе місце у системі 
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кредитних відносин повинні зайняти кооперативні банки, кредитні кооперативи, 

державні іпотечні та сільськогосподарські банки, лізингові компанії та фонди 

державної підтримки.  

Правильно побудована інтегрована система кредитних відносин аграрного 

сектора  буде активно сприяти підвищенню ефективності сільськогосподарського 

виробництва і зміцненню взаємовигідних договірних ринкових зв’язків між всіма 

виробничими і господарськими підрозділами АПК: аграрними товаровиробниками, 

сервісними та переробними підприємствами, іншими організаціями.   

Спільні зусилля Уряду, комерційних банків та наполеглива праця підприємств 

агропромислового комплексу дозволять наповнити внутрішній ринок дешевими і 

високоякісними вітчизняними продовольчими товарами та досягти добробуту в нашій 

державі. Науковці ж повинні докласти зусиль до вирішення проблеми подальшої 

оптимізації кредитних відносин в аграрному секторі економіки України. 
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У статті проаналізовані механізми реалізації нових умов господарювання через кластерні 
моделі регіонального розвитку. Узагальнено світовий досвід розвитку кластерних систем. 
Запропоновано шляхи розширення практики кластеризації. Описано проблеми розвитку екотуризму і 
формування екотуристичних кластерів. Проаналізовані основні напрямки маркетингової діяльності у 
кластерних структурах. 

 
В сучасних умовах господарювання відбуваються значні зміни в організації 

виробництва, які викликають створення нових територіально-галузевих та 
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інтеграційних об’єднань. Найважливішим показником їх діяльності є висока 

конкурентоспроможність на ринку, що зумовлює їх високу стійкість. Саме теорія 

кластерів на сьогодні знаходить широке застосування в Україні, так як  є оптимальною 

формою організації виробництва, прикладом швидкого економічного зростання 

регіонів та ефективним способом залучення програмних іноземних інвестицій. 

Туристична індустрія України належить до привабливих сфер прикладання 

кластерних технологій. Світовий досвід переконує, що туризм є повноправним і 

надприбутковим компонентом ринкової економіки. Відносно новим видом туристичної 

діяльності є екотуризм, який здатний забезпечувати максимальну віддачу вкладених 

коштів. 

Об’єкти та методи дослідження 

Утвердження туризму як масового соціального явища поклало початок 

формуванню відповідної сфери економіки. На сьогодні в достатній кількості відсутні 

інноваційні механізми розвитку існуючої системи туризму, найслабкішою ланкою 

організаційно-економічного механізму управління економікою є управління 

інноваціями. Проблеми розвитку екотуризму і формування екотуристичних кластерів 

поки що мало досліджені. Екотуризм заснований на туристичному попиті і пов’язаний 

із туристичними потребами у пізнанні природи, збереження екосистем при врахуванні 

інтересів місцевого населення. Його метою, поряд із відновленням психофізичної 

енергії людини, є практичне ознайомлення із здобутками екологічної культури, головні 

надбання якої закладені у способах та формах природокористування.  

Маркетингова інформаційна система туристичного підприємства при створенні 

кластерних структур стала об’єктом уваги науковців порівняно недавно, і тому є 

малодослідженою. Окремі питання проблематики розглядаються в наукових працях 

таких зарубіжних вчених, як: Ф.Котлера, У.Бреддика, Р.Маклеода, Дж. Роджерса. 

Вагомий внесок у розробку проблем туристичного маркетингу та управління 

інформаційними системами внесли такі вітчизняні вчені, як: І.О.Бланк, А.О.Старостіна, 

А.В.Вовчак, О.Д.Василик, А.А.Мазаракі та інші.       

Слід відзначити, що саме  М.П Войнаренко одним із перших в Україні висловив 

ідею щодо відродження виробництва на регіональному рівні через формування 

кластерів на різних локалізованих територіях [1; с.10]. На думку В.К. Хаустова, 

незважаючи на певні зусилля щодо розвитку ринкових відносин у вітчизняній 

економіці, їхній слабкий вплив на інноваційну активність збережеться до того моменту, 

коли почне діяти внутрішня мотивація до нарощування випуску конкурентоспроможної 
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продукції і структурних змін виробництва, адекватних ринковому попиту [2; с.102]. 

Тому на регіональному рівні в туристичній індустрії необхідно приділяти значну увагу 

створенню та функціонування екотуристичних кластерних систем. Дану думку 

підтримав й О.Ю.Дмитрик, який відзначив, що саме ця система має стати інтегруючим 

напрямом у туристичній діяльності [3;с7]. Питанням розкриття ролі екологічного 

туризму при створенні кластерних структур присв’ячені також роботи І.В. Смаль, 

В.В.Смаль В.В [4;с.107-108]. 

Постановка задачі 

Головною метою є дослідження формування екотуристичних кластерів на 

регіональному рівні. Виходячи із зазначеної мети, визначено наступні завдання: 

• виявити доцільність створення кластерних структур в умовах становлення 

ринкових відносин; 

• визначити особливості формування екотуристичних кластерів на 

регіональному рівні; 

• визначити основні напрямки маркетингової діяльності в кластерних 

структурах; 

• запропонувати методологію конкурентного аналізу маркетингового потенціалу 

туристичного підприємства. 

 Для вирішення основних теоретичних і методологічних завдань 

використовувалися прийоми і засоби теоретичного узагальнення, поєднання 

історичного та логічного, порівняльний, статистичний аналіз, системний і структурно-

функціональний підходи. 

Результати та їх обговорення 

Закарпатська область має унікальне економіко-географічне положення, що 

впливає на формування природно-ресурсного потенціалу, господарську спеціалізацію і 

сучасне місце в зв’язках з європейськими державами. До найважливіших напрямів 

розвитку Закарпатської області можна віднести: соціально-економічну і екологічну 

збалансованість розвитку продуктивних сил; удосконалення територіальної організації 

господарства, зокрема за рахунок розвитку прикордонних виробничих комплексів, 

існуючих і нових центрів росту; підвищення рівнів соціально-економічного розвитку 

шляхом покращення соціально-інфраструктурного забезпечення гірської місцевості; 

пріоритетність розвитку рекреаційного комплексу. На початок 2004 року в області 

функціонувало 607 рекреаційних об’єктів, загальною місткістю близько 82 тис. місць. 
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Закарпаття володіє унікальним рекреаційним, соціокультурним, історичним 

потенціалом, має відносно розгалужену туристичну і транспортну інфраструктуру, 

володіє багатьма порівняльними перевагами, які роблять цей регіон особливо 

привабливим для здійснення підприємницької діяльності. Закарпатська область володіє 

потужним природно-рекреаційним потенціалом, а її природно-рекреаційні можливості 

оцінюються в 5,2% об’ємного і 5,1% вартісного потенціалу природних ресурсів 

України. На сьогодні мережа  санаторно-курортних та туристично-рекреаційних 

закладів в Закарпатській області  нараховує 171 об’єкт, серед яких 36 санаторіїв та 

санаторіїв-профілакторіїв, 87 туристичних  баз та баз відпочинку. Крім цього, в регіоні 

є 48 готелів (мотелів) та 57 суб’єктів  підприємницької діяльності, які одночасно 

спроможні прийняти на відпочинок та оздоровлення понад 9 тисяч осіб.  

До того ж, Закарпатська область має високорозвинену диверсифіковану харчову, 

меблеву, легку промисловість, відповідну навчально-методичну базу, що здатні 

забезпечити сучасні стандарти рекреаційного обслуговування. Завдяки цьому 

Закарпаття може розглядатися як край міжнародного туризму, в якому багатство 

ландшафтів із потужними рекреаційними ресурсами поєднується з безпосереднім 

виходом до країн Європи. 

За рахунок коштів місцевого бюджету місцеві органи повинні підтримувати такі 

напрямки розвитку підприємництва в туристичній сфері:  

1) інформаційно-методичне забезпечення підприємницьких структур; 

2) надання інформаційних і консалтингових послуг новоствореним; 

3) створення і забезпечення з боку місцевих органів функціонування бізнес-

центрів, кластерних структур. 

На сьогодні домінуючим принципом регіональної політики має стає принцип 

„кластерності”, який дає можливість активізувати діяльність регіональної ланки 

управління із залученням місцевих фінансів. Необхідно розробити новітні стандарти 

формування туристичних кластерів, залучення внутрішніх та зовнішніх інвестицій у 

кластери; створення локальних інвестиційних фондів; покращення транспортних умов 

регіону, комунікацій, ліній зв’язку, природозахисних споруд; стимулювання зв’язків 

типу „наука–бізнес”, формування освітніх спеціалізованих програм, зорієнтованих на 

обслуговування туристичних кластерів, що утворюються. Необхідно також 

популяризувати ідеї кластерів широкому залу населення, організовувати форуми, 

зустрічі та інші організаційних заходи  для учасників кластерів. 
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Ідея створення екотуристичних кластерів на території Закарпатської області 

передбачає організацію комбінованих еколого-історичних турів та впровадження 

індивідуального підходу до задоволення запитів споживачів екотуристичних послуг. 

Паралельно з розробкою еколого-історичних турів у межах кластерів може 

впроваджуватися проект розвитку наукового туризму. З одного боку, парково-плацові 

комплекси, міста з їх архітектурними ансамблями мають всі необхідні передумови і 

можливості, аби перетворитися у центри проведення наукових конференцій,  

симпозіумів, семінарів, з’їздів та інших заходів, а з іншого боку – сама територія 

області, її населення, природа й господарство є об’єктами наукових чи навчальних 

досліджень, місцями проведення студентських практик. Впровадженню подібного 

проекту сприяє потужний науковий потенціал вузів Ужгорода і Мукачева. До того ж, 

випущено компакт-диск з історією Закарпаття, який дозволяє користувачам мережі 

Internet вибирати маршрути туристичних подорожей. 

При створенні екотуристичних кластерів важливо враховувати розвиток 

соціально-побутової та соціально-духовної інфраструктури. Вони мають виражений 

територіальний характер, пов'язані з обслуговуванням людей, які проживають у 

населених пунктах. Їх розвиток впливає на відтворення робочої сили, темпи розвитку 

та ефективність функціонування суспільного виробництва, підвищення продуктивності 

праці, подовження періоду працездатності, формування висококваліфікованих кадрів. 

Закарпатська область може стати регіоном розвитку сільського або „зеленого 

туризму”. Саме цей вид туризму базується на використанні як існуючого, так і 

спеціально створеного сільського житлового фонду і природних або природно-

антропогенних рекреаційних угідь. Історичний розвиток сільського туризму в області  

розпочався ще у 30 роки ХХ століття, коли любителі сільської екзотики приїжджали на 

відпочинок у сім’ї заможних селян з Праги, Братислави, Будапешта та інших 

європейських міст. Сьогодні великий досвід організації відпочинку на селі мають 

садиби Рахівщини, Перечинщини, Виноградівщини, Берегівщини, Міжгірщини та 

інших районів області. Періодично приймають відпочиваючих у своїх оселях близько 

600 господарств. У Виноградівському, Берегівському, Великоберезнянському, 

Міжгірському, Рахівському, Хустському та Ужгородському районах створені районні 

спілки сприяння розвитку сільського туризму, які організовують та координують 

роботу господарів сільських садиб, створюють регіональні банки даних умов 

проживання та кількості вільних місць, розробляють проекти для подання їх на участь у 

тендерах для отримання грандів та пільгових кредитів.  
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Але для того, щоб сільський (зелений) туризм на Закарпатті стабільно 

розвивався, необхідно формувати його господарський механізм: організаційні, 

економічні та правові аспекти діяльності. Найбільше уваги потрібно приділяти 

організації скоординованих стосунків між учасниками (суб'єктами) зеленого туризму, 

що потребують вирішення питання оподаткування, тарифів на житло і послуги, 

системи маркетингу, гарантій щодо прийому обслуговування гостей, певних стандартів 

обслуговування і тому подібне; законодавчому і правовому оформленню та підтримці 

сільського (зеленого) туризму на рівні держави. 

Кластерна модель економічного розвитку і є якраз тією схемою, яка найкраще 

відповідає особливостям організації і специфіці туристичного продукту, що можна 

умовно назвати "Відпочинок на селі". Якщо до затишної сільської садиби додати 

організовану і змістовну програму оздоровлення, навчання українським традиціям, 

участь у фольклорних святах і таке інше, то "Відпочинок на селі" зможе достойно 

конкурувати наприклад з "Відпочинком на морі" і дасть неабиякий вклад у розвиток 

українського села. Крім економічного розвитку, сільський туризм відкриває перед 

сільською місцевістю широкі перспективи соціально-культурного розвитку, несе нову 

інформацію, дає можливість ознайомитися з іншими традиціями та культурами. 

На сьогодні успішно будуть функціонувати лише ті туристичні підприємства, які 

здатні накопичувати, переробляти і використовувати інформацію про ринки, нові 

продукти, пропозиції стосовно постачальників і виробників кінцевої продукції, а також 

про новий попит зі сторони потенціальних споживачів. Це особливо стосується малих і 

середніх підприємств, яким слід підключатися до різних сіток, у т.ч. інформаційних і 

консалтингових. Ділові зв’язки на базі суміщених сітьових систем з крупними 

підприємствами і адміністративними сітками укріплюють їх конкурентноздатність, 

забезпечують контакти із дослідними інститутами. Велике значення мають соціальні 

аспекти об’єднання сіток, вплив цього процесу на політику зайнятості, зміст 

професійного навчання і підвищення кваліфікації, якості життя суб’єктів ринку праці. 

Структури, які формують кластерну політику, намагаються комбінувати діючі 

системи з новими стратегіями, але найбільш загальні підходи проявляються у 

проведенні маркетингу регіону, залученню різних видів бізнесу, високоосвічених 

спеціалістів. Можливість даної роботи підтверджується участю в ній керівників 

регіонів і створенню умов для залучення інвестицій. Важливим є створення ради 

кластера, яка виконує функції інструктора. Завданням ради є зміцнення соціального 

капіталу регіону і розвиток партнерських норм поведінки, а також зростання членів 
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кластера на основі умов кластерних внесків. Кластерна організація дозволяє 

забезпечити учасників централізованою сферою послуг, як правило, розкиданою по 

багаточисленних службах: маркетингу, фінансових послуг, техдопомоги і т.д. Все це 

можна інтегрувати у сервісний кластер чи створити кластерний центр, чи сітку 

спеціалізованих посередників по територіях, які об’єднані єдиними зв’язками. 

Важливим є використання технології „клієнт-сервер”, яка побудована на базі передачі 

протоколів TCP/IP  [5; с.52]. 

На сьогодні важливо проаналізувати внутрішні можливості регіональних 

структур і господарських одиниць (підприємств) з точки зору їх відповідності 

зовнішнім вимогам і стратегічним завданням кластерної структури в цілому. В цьому 

плані широко використовуються маркетингові дослідження. Основна ідея маркетингу 

полягає в тому, щоб досягти найбільшого успіху, оптимально сполучивши всі 

продуктивні дії компанії, з тим, аби виправдати очікування споживачів. Основними 

напрямами маркетингової діяльності у кластерних структурах мають бути: виявлення 

цільових ринків і визначення їхньої ємності; формування пропозиції відповідно до 

потреб цільового ринку; інформування ринку про свою продукцію чи послуги; вчасне 

реагування на зміни у маркетинговому середовищі. Необхідно провести моніторинг 

поведінки споживчих товарів з урахуванням динаміки ринку і діяльності конкурентів. 

Для оцінки місткості, структури і динаміки розвитку ринку слід використати 

методологію вибіркового дослідження, яка дає змогу гнучко реагувати на запити 

клієнтів і надавати дані необхідного рівня точності, необхідного територіального 

розрізу, належної сегментації та найменшого рівня помилковості [6; с.12]. 

При створенні кластерної структури необхідно врахувати бюджет маркетингу, 

тобто  витрати на дослідження ринків, на обґрунтування конкурентоспроможності 

товару, на інформаційний зв'язок з покупцями (реклама, участь у виставках, ярмарках і 

т.д.), на організацію товароруху і збутової мережі. У визначенні бюджету маркетингу 

велику частку займає встановлення маркетингових стратегій тих структур, які входять 

у кластер; співставлення цілей і задач у довгостроковому і короткостроковому періоді; 

облік фінансових можливостей.  

Щоб оцінити порядок величини витрат на маркетинг, можна використовувати 

рівняння прибутку: 

                                     ( )[ ]МПУДТ SSSSVVЦП +++−=    ,                            (1) 

де  П - прибуток; 
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V - обсяг продажів, шт.;  

Ц - прейскурантна ціна; 

Sг - транспортні, комісійні або інші витрати на продаж одиниці товару;  

Sп - витрати на виробництво одиниці товару, не зв'язані з маркетингом, але які 

залежать від обсягу виробництва;  

SМ - постійні витрати на виробництво, не зв'язані з маркетингом і не залежать від 

обсягу виробництва і продажу;  

Sп - витрати на маркетинг:  

       - дослідження і розробку;  

         - організацію каналів збуту; 

       - реклама;  

       - управління персоналом сфери маркетингу. 

Загальновідомо, що в практичній діяльності туристичних підприємств 

застосовуються такі підходи до управління кластерним розвитком: 

• екстраполяція, що припускає використання в перспективі тенденцій розвитку, 

властивих минулим періодам. При цьому складаються поточні й інвестиційні бюджети, 

здійснюється довгострокове планування інноваційної діяльності складових кластерної 

структури; 

• розробка принципово нових стратегій у ситуації, коли встановлені нові 

тенденції розвитку, що вимагають використання нових принципів і техніки управління, 

методів і форм організації інноваційного процесу; 

• прийняття оперативних рішень у випадку виникнення непередбачуваних 

тенденцій розвитку. 

Конкурентний аналіз є одним із ключових етапів процесу управління 

конкурентоспроможністю маркетингового потенціалу туристичного підприємства. 

Важливим є врахування методики конкурентоспроможності продукту при створенні 

кластерної структури: 

1) Рейтингове оцінювання. Це найпростіший різновид комплексної оцінки 

якості на основі  параметрів наданої послуги. 

2) За обсягом продажу. Суть цього методу ґрунтується на непрямому 

вимірюванні конкурентоспроможності за обсягом продажу. При цьому припускається, 

що обсяг продажу конкурентних товарів свідчить про споживчі переваги і тому може 

служити критерієм конкурентоспроможності.  
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3) Методика визначення комплексного показника конкурентоспроможності 

здійснюється кількома послідовними операціями: а) визначення одиничних показників 

конкурентоспроможності як відношення величини параметра для аналізованого товару 

до величини параметра базового зразка; б) з попередньої операції вибирається той 

результат, відповідно до якого зростання показника відповідає поліпшенню параметра 

показників. Далі розраховують групові показники (індекси) конкурентоспроможності, 

що характеризують відповідність товару потребі в ньому; в) розрахунок рівня 

конкурентоспроможності за допомогою групових показників за однією групою 

параметрів; г) розрахунок групових показників конкурентоспроможності за 

економічними критеріями, що характеризуються витратами споживача на придбання і 

експлуатацію товару протягом усього терміну ЖЦТ; д) визначення інтегрального 

показника конкурентоспроможності товару стосовно зразка-конкурента. 

4) Методика оцінки інтеграційного показника рівня 

конкурентоспроможності з урахуванням ціни споживання передбачає такі операції: а) 

розрахунок ціни споживання, що склалася з ціни ринку і витрат, пов’язаних з 

експлуатацією виробу в період його життєдіяльності (враховуючи ринкову ціну, 

транспортування, монтаж); б) розрахунок показника конкурентоспроможності через 

відношення якості товару і якості післяпродажного обслуговування чи сервісу до ціни 

споживання. 

     При оцінюванні конкурентоспроможності проводиться аналіз 

регламентованих показників якості, до яких належать: безпека, екологічність, 

взаємозамінність і сумісність, патентно-правові умови.    

Доцільно запропонувати декілька прикладів застосування 

факторного/кластерного аналізу в маркетингових дослідженнях туристичного бізнесу: 

1. Сегментування ринку. Сегментація ринку є найбільш критичним елементом в 

маркетинговій стратегії, являє собою основу розробки комплексу маркетингу та 

виступає як один з головних методів конкурентної боротьби. На нашу думку, 

сегментування ринку туристичних послуг при формуванні екотуристичних кластерів 

має передбачати визначення принципів сегментування, виділення із загальної маси 

потенційних споживачів окремих груп, що висувають однакові вимоги до конкретної 

послуги, реклами, засоби стимулювання збуту, тобто груп з ідентичними споживчими 

мотиваціями, перевагами і поведінкою.  

2. Вивчення туристичного продукту і бенчмаркетинг конкуруючих продуктів.  

3. Рекламні та медіадослідження.  
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4. Ціноутворення.  

Для підприємств, які входять у кластерну структуру, базовою стратегією 

маркетингу є стратегія концентрації, або фокусування. За стратегією концентрації  

підприємство виділяє сегменти ринку завдяки унікальній пропозиції, контролю за 

витратами, і концентрації зусиль на одному або двох ключових товарах, призначених 

для нової групи споживачів. При формуванні збутової мережі, підприємству доцільно 

орієнтуватися на селективну та ексклюзивну системи збуту. Доцільніше  здійснювати 

прямий маркетинг, використовуючи пошту, телебачення та Інтернет. З впровадженням 

сучасних технологій баз даних, а також нових мультимедійних комп’ютерів, модемів, 

факсів, електронної пошти та інтерактивних послуг можливі дедалі витонченіші методи 

прямого маркетингу. 

Висновки 

1. Перехід економіки до ринкових відносин обумовлює необхідність формування 

адекватних їм форм господарювання, тобто кластерних структур.  

2. Важливим є формування екотуристичних кластерів як однієї із привабливих 

форм організації продуктивних сил регіону. Вони стають дійовим засобом формування 

ринкового механізму господарювання, джерелом надходження значних коштів, 

залучення широких верств населення до пізнання історико-культурної спадщини.  

3. Подальший розвиток Закарпатської області пов'язаний, переважно, з двома 

моментами: удосконаленням технологій взаємодії і трансформацією структури 

господарства з помітним підсиленням його інноваційного комплексу, невиробничих 

функцій, значним зміцненням ринкової, виробничої і соціальної інфраструктури.  
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