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ТЕХНОЛОГІЯ ТЕРМІТНОГО СИНТЕЗУ ЧАВУНІВ ДЛЯ ГАЛЬМІВНИХ 
МЕХАНІЗМІВ 

 
Ю.Ю. ЖИГУЦ1, В.Ф. ЛАЗАР2, Д.Ф. ЧЕРНЕГА3 
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2 Мукачівський державний університет 

3 Національний технічний університет України «КПІ» 
 

Застосування металотермічних способів синтезу матеріалів для термінового отримання 
виливків з термітних чавунів і оперативної заміни відпрацьованих деталей дозволяє частково вирішити 
проблему ремонту гальмівних пар. Для використання термітного матеріалу необхідно дослідити вплив 
металотермічного методу синтезу на хімічний склад, структуру і властивості чавуна, а після цього 
вибрати той матеріал, який забезпечить оптимальну структуру і найкращі властивості. В результаті 
теоретичних та експериментальних робіт встановлено склад шихти і хімічний склад синтезованого 
термітного чавуну для роботи в умовах сухого тертя, його структура, механічні і частку службових 
властивостей. 

Ключові слова: металотермія, синтез, гальмівні механізми, термітний чавун, властивості. 
 
Металотермічні процеси почали досліджуватися і використовуватися вже з 

позаминулого століття. У 1855 році французький хімік Анрі Етьєн Сент-Клер Девіль − 
автор першого промислового способу отримання алюмінію, запропонував 
використання металотермічних реакцій [1], а в 1901 році опубліковано Петровим І.В. 
[2] одну з перших робіт, де проведено дослідження алюмінотермічного процесу, що ви-
користовувався для плавлення маловуглецевої сталі. З кінця 70-х років XX століття ро-
боти цього напрямку набувають нового розвитку завдяки широкому застосуванню по-
рошкових алюмінієвих матеріалів. Використання термітних реакцій для синтезу мате-
ріалів, відкриває можливість отримання литих сплавів практично любого хімічного 
складу і структури. 

Одночасно відомо, що у практиці сучасного виробництва поширено 
використання дешевих матеріалів (наприклад, чавунів) для гальмівних і фрикційних 
пристроїв, гальмівних колодок, гальмівних барабанів, дисків зчеплення та інших 
деталей, що входять у склад машинобудівної продукції пар зчеплення [3]. Важливо 
також і те, що перлітні чавуни дешевші (за виключенням гуми) кольорових та інших 
видів матеріалів для пар тертя в 3,3...18 разів.  

Аналіз останніх досліджень 
Для гальмівних пар тертя існують головні і додаткові вимоги при їх 

експлуатації. До головних вимог відносять фрикційну теплостійкість, тобто здатність 
пари тертя зберігати по можливості стале значення коефіцієнта тертя і мале 
зношування у широкому діапазоні температур [3,4]. 

Крім головних вимог до чавуну, що працює в умовах сухого тертя, висуваються 
додаткові вимоги: 
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1. Достатня величина і стабільність коефіцієнта тертя, який повинен 
знаходитись у межах 0,2...0,5, а його зміна у процесі гальмування повинна коливатись 
не більше ніж на 20%. 

2. Елементи фрикційної пари повинні припрацьовуватися швидко, а саме так, 
щоб при першому гальмуванні тормозний момент мав відхилення не більше ±20% від 
розрахункової величини. 

3. Пара тертя не повинна «зварюватися» у процесі гальмування або, інакше 
кажучи, адгезійно зчіплюватися. 

4. Міцність на розтяг при граничній температурі, що розвивається у гальмах, 
повинна складати не менше 15 МПа. 

Найчастіше для фрикційних пар використовують гетинакс, феррадо, асбокаучук, 
металокераміку та інші матеріали, які працюють у парі з контртілом з сірого чавуну 
[3,4]. 

Постановка проблеми і задач дослідження 
Серед найбільш серйозних проблем, що становлять основну причину виходу з 

ладу гальмівних барабанів, дисків зчеплення, вважаються тріщини на робочій поверхні. 
Як правило, вони утворюються за рахунок короткочасних місцевих перегрівів у момент 
гальмування і локальних теплових деформацій чавунів [2]. Тому актуальною є потреба 
у ремонті або заміні деталей гальмівних пар через певний період експлуатації. При 
необхідності екстреного ремонту механізму виникає необхідність у застосуванні 
металотермічних методів синтезу чавунів [3]. Методи металотермії дозволяють при 
відсутності сировинної бази, промислових джерел електроенергії, синтезувати 
залізовуглецеві матеріали без складного обладнання (достатньо у найпростішому 
варіанті ливарний ківш) з високою продуктивністю за надзвичайно короткий проміжок 
часу (час горіння суміші від декількох десяток секунд до декількох хвилин). Ці методи 
придатні і для зварювання і наплавлення термітних залізовуглецевих сплавів [4,5]. 
Крім перерахованого слід звернути увагу і на те, що для компонування 
металотермічної шихти можна використовувати відходи металообробного и термічного 
виробництв, а саме залізну окалину, алюмінієву стружку і недопалки промислових 
графітових електродів та ін. 

Застосування металотермічних способів синтезу матеріалів для термінового 
отримання виливків з термітних чавунів і швидкої заміни відпрацьованих деталей 
дозволить частково вирішити вказану вище проблему. Саме з цією метою потрібно 
дослідити вплив металотермічного способу синтезу на хімічний склад, структуру та 
властивості термітних чавунів та вибрати хімічний склад, що забезпечить оптимальну 
структуру чавуну при отриманні найкращих властивостей. 
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Вихідні матеріали, методика приготування металотермічної шихти та 
технологія синтезу 

Матеріали використані для компонування металотермічної суміші: хром 
металічний ГОСТ5905-79; ферохром ФХ65-7А ГОСТ 4757079; силікомарганець СМн26 
ГОСТ 4756-77; феросиліцій ФС65АлЗ,5 ГОСТ 1415-78; порошок алюмінієвий ПА-3-
ПА-6 ГОСТ 6058-73 та просіяне мливо алюмінієвої стружки; феромарганець ФМн70 
ГОСТ 4761-80;  феротитан  ФТиЗОА ГОСТ 4761-80; порошок титановий хімічний 
ПТХ-2 ТУ 48-10-78-83; порошок хрому ПХ-1, ПХ-2 ТУ 14-1-14-77-75; залізна окалина 
(ковальського і прокатного виробництв) з середнім хімічним складом (% за масою): 
0,05 С; 0,10-0,35 Sі; 0,10-0,35 Mn; 0,01-0,03 S; 0,01-0,03 Р; 40-50 Fе203; 50-60 FеО та ін. 

Для визначення маси металевого зливка і виходу металу з шихти були проведені 
мікроплавлення при масі шихти 350 г у металотермічному реакторі діаметром 80 мм з 
різним процентним співвідношенням компонентів у суміші. Ініціювання процесу 
горіння проводилося спеціальним титановим запалом виготовленим з порошку 
титанового хімічного ПТХ-2. 

Шихта попередньо розраховувалася за стехіометричним співвідношенням 
компонентів реакції [6], а у наступному враховували засвоєння окремих компонентів 
реакції за допомогою коефіцієнтів [3]. Порошкову шихту попередньо просушували при 
температурі 150-180°С, перемішували і ущільнювали, а після цього розміщували у 
камеру металотермічного реактора. Для покращення шлаковідділення у шихту 
додавали польовий шпат (СаF2). 

Після плавлення відділяли метал від шлаку, оцінюючи структуру шлаку, і 
проводили контрольне зважування та встановлення величини виходу металу з шихти, 
досліджувався синтезований зливок. Третій етап [6] полягав у корекції складу шихти за 
рахунок внесення відповідних феродомішків (феромарганцю, ферохрому та ін.), які 
дозволяють отримати необхідний хімічний склад сплаву. Для регулювання 
температури горіння у склад шихти вводилися також інертні домішки. Розроблена 
конструкція металотермічного реактора з економною системою використання 
легуючих елементів, яка придатна як для процесу синтезу сплаву, так і для зварювання 
термітного матеріалу [4]. 

Методика термохімічних розрахунків та теоретичні дослідження 
Після встановлення складу шихти за стехіометричними коефіцієнтами хімічної 

реакції та корекції її коефіцієнтами засвоєння компонентів шихти, проводився 
розрахунок адіабатичної температури горіння металотермічної реакції [6]. При 
проведенні розрахунків з встановлення адіабатичної температури горіння шихти за 
існуючими методиками не враховувалася сублімація алюмінію, що дає несуттєву 
похибку встановлення Та та Qр. Температури реагування суміші повинні бути із 
врахуванням тепловідводу достатні для плавлення складових реакції і її продуктів 
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( KT FeOпл 1640)( = ; KT OFeпл 1810)( 43
= ; KT Feпл 1800)( = ; KT Al 830)( = ; 

KT OAl 2320)( 32
= ). 

Основний критерій отримання зливків – Та повинна для всіх реакцій бути вище 
Тпл продуктів реакції. Розрахунок Та зрозуміло не враховує тепловтрати у процесі 
горіння, а також повноту перетворення реагентів у продукти реакції. Умова 
адіабатичного розрахунку – все тепло витрачається на нагрівання шихти, тобто 
ентальпії вихідних і кінцевих продуктів одинакові. Зрозуміло, з причин відсутності 
повної таблиці даних залежностей С від Т при високих температурах [7], проводилася 
екстраполяція значень у відповідності із розрахунком [6]: 

,7n·k =Ств(Тпл)  (Дж/моль·град),                            (1) 

де k – перехідний коефіцієнт від кал до Дж; Ств(Тпл) – теплоємність продукту при 
температурі плавлення; n – число атомів у молекулі утвореного продукту. 

 
При спрощеній схемі розрахунку Та визначалася без врахування точних значень 

теплоємностей, а тепловий ефект встановлювався при середній температурі 
(наприклад, 2500 К). Зміною ж теплового ефекту, коли продукти реакції знаходяться у 
рідкому стані, можна знехтувати. 

Для лінійної залежності теплоємності від температури для Трідк<T<Tпл: 

( ) ( ),∗
∗

∗
∗ −

−

−
+= ТТ

ТТ
СCCTC

пл

пл                                        (2) 

де С* – експериментальне значення теплоємності при Т=Т*; Т* – найбільша 
температура у експерименті при визначенні С(Т). 

 
При встановлених значеннях ентальпій продукту горіння Та розраховується за 

формулою (3): 
( )

рідк

пл
пла С

TLQТT ΔΗ−−
+= .                                     (3) 

Помилку, пов'язану із екстраполяцією, оцінюють у сто градусів. 
Результати експериментальних досліджень 
В результаті теоретичних розрахунків і проведення процесу горіння 

металотермічної суміші отримано 12 виливків гальмівних колодок з сірих термітних 
чавунів – аналогів марок СЧ15, СЧ18, перлітного, голчастого та гальмівного чавунів, 
хімічний склад яких показано у табл. 
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Таблиця 
Хімічний склад синтезованих термітних чавунів1, що використовуються в умовах сухого 

зношування 
№ 
з/
п 

Марка 
чавуну C Si Mn 

S 
мен
-ше 

P 
менше Cr Ni 

Ti 
або 
W 

Cu Mo 

1 СЧ18 4,32,3
4,32,3

−
−

1,29,1
0,27,1

−
−

8,05,0
8,05,0

−
−

12,0
10,0

80,015,0
20,015,0

−
−

35,025,0
33,023,0

−
−

35,025,0
33,023,0

−
−

 
– – – 

2 СЧ15 4,32,3
5,32,3

−
−  

6,23,2
3,21,2

−
−

8,05,0
7,05,0

−
−

12,0
10,0

20,015,0
20,015,0

−
−

2,05,0
25,015,0

−
−

1,005,0
1,005,0

−
−

 
– – – 

3 Перлітний 0,35,2
8,23,2

−
−

– 8,15,1
7,15,1

−
−

12,0
10,0

8,06,0
6,05,0

−
−  

3,01,0
3,02,0

−
−

–
 

8,01,0
5,02,0

−
−

5,10,1
2,10,1

−
−

– 

4 Голчастий 0,35,2
8,23,2

−
−

– 8,15,1
7,15,1

−
−

12,0
10,0

3,02,0
3,02,0

−
−

3,02,0
3,02,0

−
−

5,25,1
0,25,1

−
−

 
W

5,1
5,1

 5,10,1
2,10,1

−
−

8,05,0
7,05,0

−
−

5 Гальмівний 5,32,3
8,32,3

−
−

1,27,1
0,27,1

−
−

7,05,0
5,0
− 12,0

10,0
15,0
15,0  

5,03,0
3,0
−  

–
 

– – 7,03,0
5,03,0

−
−

1У чисельнику вказано хімічний склад термітного чавуна, у знаменнику хімічний склад 
промислового аналога. 

 
В результаті експериментальних досліджень встановлено: збільшення кількості 

вуглецю при збереженні вмісту Si (не менше 1,2%) забезпечує отримання перлітної 
структури. 

Проведені мікроструктурні дослідження термітних чавунів показали, що при 
дотриманні умов охолодження у футерованому магнезитом тиглі вдається стабільно 
отримувати перлітну, а на периферії зливка троститну структуру. 

При проведенні експериментальних робіт з оптимізації структури та 
властивостей чавунів для роботи в умовах сухого гальмування виявлено, що вміст 
вуглецю слід утримувати вище існуючих стандартів і доводити його до рівня 3,8%, 
одночасно для підвищення міцності у чавун необхідно вводити 0,7% Мо. 

Експериментальні дані свідчать, що при перлітній або бейнітній структурі 
термітних чавунів суттєво збільшується міцність і майже в 2 рази збільшується 
кількість гальмувань до появи перших тріщин. 

Висновки та практичні рекомендації 
1. Встановлено склад шихти та хімічний склад термітних чавунів для роботи в 

умовах сухого тертя. 2. Розроблено технологію синтезу термітних чавунів та отримано 
термітні  чавуни  від  марок  СЧ15,  СЧ18  до  гальмівних,  встановлено їх властивості. 
3. Виявлено, що найоптимальнішою для регламентованих умов роботи термітних 
чавунів є перлітна або троститна структура. 4. Для отримання потрібної структури і 
необхідних механічних та службових властивостей необхідно збільшити у складі 
термітного чавуну вміст вуглецю до 3,6…3,8%, та додатково вводити 0,7% молібдену. 
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5. Застосування перлітних чавунів дозволяє заміняти кольорові та інші види матеріалів, 
для пар тертя, які дорожчі за термітний сплав в 3,3…18 разів. 
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АННОТАЦИЯ 

 
ТЕХНОЛОГИЯ ТЕРМИТНОГО СИНТЕЗА ЧУГУНОВ ДЛЯ ТОРМОЗНЫХ МЕХАНИ3МОВ 

Применение металлотермических способов синтеза материалов для экстренного получения 
оливок из термитных чугунов и оперативной замены изношенных деталей позволяет частично решить 
проблему ремонта тормозных пар. Для использования термитного материала необходимо исследовать 
влияние металлотермического метода синтеза на химический состав, структуру и свойства чугуна и 
после этого выбрать тот материал, который обеспечит оптимальную структуру і наилучшиее 
свойства. В результате теоретических и экспериментальных работ установлено состав шихты, 
химический состав синтезированного термитного чугуна для работы в условиях сухого трения, его 
механические и основные служебные свойства. 

Ключевые слова: металлотермия, синтез, тормозные механизмы, термитный чугун, свойства. 
 

THE SUMMARY 
 

THE TECHNOLOGY OF THERMITE SYNTHESIS OF CAST IRONS FOR DRAKE MECHANISMS 
The application metallothermic synthesis methods of obtaining material for extra olives of thermite iron 

and prompt replacement of worn parts can partially solve the problem of brake repair steam. Thermite material 
using necessary to investigate the influence of metallothermic synthesis method on the chemical composition, 
structure and properties of cast iron, and then select the material that will provide the best structure for the best 
properties. As a result of theoretical and experimental work established the composition of the charge and the 
chemical composition of the synthesized iron thermite to work in conditions of dry friction and the mechanical 
properties of the in-house. 

Key words: metallothermy, synthesis, the brake mechanisms thermite iron, properties. 
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AGRICULTURE, THE BASIS OF THE LIFE SUSTAINABILITY IN THE NORTH 

PART OF THE PANONIA 
 

JOZEF TEREK 
Department of Environmental Management, Faculty of Management,  

Presov University in Presov, 17th November 1, 08116 Presov, 
 
Agricultural production in Tisa region lasts over 5 thousand years and during it´s history it was able to 

earn for living of inhabitans living there. 
Based on the agrar development for the last milleniums and based on documents in forms of 

topographical maps within the last 225 years we can create a development study of the agricultural production. 
The actual unfavourable status of the agriculture land is not bearable anymore and that is why there is big 
demand on searching for a new amendments. This study offers several solutions.  

Key words: Medzibodrozie region, landscape elemens, agrar culture, land cover, plough farming 
 
Introduction 
The development of northern part of the Panonia lowland, the agricultural 

Medzibodrozie region, was similar to ones in other parts of Europe. After the Ice Age 
regression, there were finaly conditions for an agricultural activities (Ex. Terek, 1997). 

Since the prehistorical period there have been several etnical and cultural changes in 
the area. Most of them vanished or merged with immigrants of the later stage. Except for few 
archeological titles or topographical names there are almost no landmarks and reliques 
preserved. Gradual settlement of the region either in form of big vawes or small cultural 
groups left within the history some archeological and written documents. Slavonians were 
inhabiting the area since the 5th – 6th century A.C. (Col., 2004), latest since the 8th century 
when we can trace back a continual settlement (Konya, 2009 in Terek, 2009). 

The life of people living until the begining of the 18th century was affected by natural 
conditions much more than manufacturing experience. In the whole complex of manufactural 
conditions, the very important role plays the climate which comparing with the today’s 
climate had higher temparatures and profusing rains causing spring and autumn floods. 
Agriculturaly the most rich were the heights and loess dunes with elevation of 100-200 
meters above level near the river basins, but places where there was no impact of the 
underground water. The key position in agricultural activities is displayed by Great Moravian 
farmers enriched by the experience of romanised settlement groups dispersed along the whole 
Panonia (Ratkoš,1990). 

Material and methodology 
Several thousands years of history of the countryside can be reconstructed by using 

paleontological and geoecological methods. 
Based on sedimentological analysis of the pollen and seeds, the process of floristic 

changes within the last 16 thousands years was reconstructed, mainly last thousand years 
when there were anthropological impacts on the countryside. There were several written and 
natural scientific data. 
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For the comparing of the landscape development and land cover changes in 
consecutive time, we have used historical military mapping from the year 1783-4, II. survey 
from the year 1858-61, III. survey from the year 1884-87 and the new one from the mapping 
of the recent years. 

Results 
Based on the archeological research, the first agricultural groups could have been 

detected at the end of VIth and begining of the Vth millenium B.C.  
The proof of it is occurence of cereals (wheat, barley), legumens (lentil, field pea), 

oilers and flax (Hajnalová, 1999) and accession of poisonous thistles as a consequence of the 
pastoralism. 

Based on the numerous presence of wheat pollen (Triticum) in the Bronze Age, in the 
period of 3300 years ago (last for over 2000 years and in our area there had been over 20 
different archeological cultures), we suppose there had been an plough agriculture. In the 
fields and gardens corny crops, legumens and oilers from the former milleniums were mostly 
growing  (Hajnalová, 1999). 

Massive expansion of plough farming depends on forest uprooting by Romans and 
starts the peak of the European agriculture of the Romans (Sumegi, 1998 in Col., 2008). 

A huge expansion of the plough farming system was the reflection of the forest 
uprooting by Romans and Slavonians at a later stage. 

The place near the dominant wheat (Triticum) and rye (Secale) take in the modern 
times cultural plants from the American continent (strawberries, potatoes, tomtoes, pepper, 
bean, tobacco, corn, sunflower). 

Slavonians were comming between 6th till 8th century most likely not continuously but 
in vawes and they were spreading the agricultural exploitation of the landscape.  

In the period of 8th - 10th century, the time of Great Moravia Empire, not only plough 
agriculture but also firing one was used. It affected the formation of the early feudal society. 
The ability of this society was to form some social  superproduct needed for the origination of 
the class society and the actual state. The most common crop used those days was millet and 
wheat, less used were oat and barley which were resulting from livery. After the 
disintegration of the Great Moravia Empire, Medzibodrožie became a part of the Hungarian 
state. Nomadic Magyars picked over from the Slavonians the settled style of life associated 
with farming system. In this process of a cultural transmission, a lot of signes including 
relevant terminology of agrar culture of the Slavonic population were preserved  (Slavkovský, 
1998).  This  upheaval in the style of farming system, called by many European historians as 
revolutionary changeover from Europe of forests to Europe of fields, meant change in a diet 
and cereals became a base of the nutrition system. Their sufficiency enabled rise of the 
population. This period was dated from the end of the 10th up to begining of the 13th century. 
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From the agrar culture point of view the mediaeval period was a time of consistent plough 
farming. The agriculture was naturally changing but conservatism was of still very typical. 

In the period of 15th century and another some 200 years there wasn’t any fundamental 
agricultural development which was related to relatively insignificant and slow civilization 
changes. There weren’t any drastic modifications after the teresian reforms of Josef II. 
Plenitude of the land in devastated areas, lack of draft animals and needed tools were forcing 
the farmers as well as feudal squirarchy to come back to two-field farming system. This status 
was changing through anguillyform three-field farming to rotational one. That meant to 
introduce the industrial and fodder crops to the seeding procedures and transform to intensive 
stall farming of animal husbandry. 

Today we can contend that within the last 225 years the natural or balanced landscape 
has changed to intensively exploited agricultural countryside. 

The bigest changes in the landscape development were noticed within the last 150 
years. There were noticed three most important impacts on the landscape structure.  The first 
one was regulation of the rivers´ and melioration started in mid 19th century.  The second one 
was the extensive land use after the second world war. 

The third one was land privatization as well as integration to the European Union 
when big amount of the fields stopped being used for the agricultural purposes. This process 
was connected with several social and economic establishments. Addaptation to them was 
extremly difficult for society and for landscape itself because of the relatively sudden changes 
developing to a recession. As there has been insufficient support from the side of the 
European Union, there hasn´t been given big attention to the cultural landscape.  

System of agricultural production is based on carbon material  transformation from 
polygstric animals. Change of the animal density per one hectare (Graph nr.XX ) is in relation 
with the crop achievment. (Toth,1998) 

Socio economic features and it´s impact 
In this studied region there used to be „successfull“ squirarchal farming system in the 

past. The major employers were/has been disestablished and emigration senescence and 
poverty became dominant. All these changed the cultural country. Considerable part of the 
land is not cultivated. In some of the places pastoralism as well as drainage system are almost 
completely vanished. Due to nowadays existing drainage system, not only summer, but also 
spring drought appears and this causes social scepticism and despair. From the social point of 
view the very important factor becomes reverence to lasting values, e.g. reverence to the soil, 
God, prosperity, heritage, pride and other virtousneses that are generally considered to be 
important. Very important was also broken connection between inhabitants and a soil as the 
major way of subsistence. This distribution factor may cause a damage on the mental health, 
economy and can affect long term or even persistent negative effects. This fenomenon could 
be seen in several areas of postsocialistic countries.  
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Donor politics from EU  for meadows and pastures preservation can be in practical 
life rather speculative as the aim of many is to receive big dotations but from the short term it 
does not bring needed effect. For effective pastures usage there is a need to increase the 
amount of livestock units (one per hectare) that will help to conserve the structure of 
agriculture landscape.  

The demand of agriculture areas decrease from 63% to 14% as needed crops and 
groceries can be imported are precipitant opinions because from the long term perspective, 
after certain stabilization, we can expect increase of the prices for agricultural products. 

Deprived ecosystem of agricultural soil does not fulfill other functions. Culture 
landscape is dependent on supplementary energy. It is on it´s place to discuss sustainability 
also from the groceries/foodstuffs perspective for future generations. Here come the terms: 
bio-centrical and anthropo-centrical conception (sustainability development) with their 
dimensions of socio-economical relations, preservation and management of natural sources 
and their further development, politics and ethics.  

In economy, ecosystems are considered to be a natural capital in cotrast with the 
capital created by human. In case of agriculture land/country, there is an intersection between 
ecology and economy.  

Sustainability development is understood as development producing all needs of 
human society with no further negative effect for future generations.  

Propozitions 
In our suggestions, we were respecting specific features of the landscape in 

Medzibodrozie region and also global changes which appear in studied area. We do keep in 
mind that even in market economy we need to use the land effectivelly, to use the natural 
sources of the land with the help of multifunctional technical equipemnt which are the least 
harmfull for the environment.  

Medzibodrozie region is considered to be very anthropogenic. For sustaining of 
precious natural sources and natural elements there need to be added supplementary energy 
which could help to restore the original natural status of the environment, mostly hydrological 
regime.  

Part of the country/landscape reinstatement are needed changes in animal husbandry 
structure (increase of the amount of livestock units, sheepfarming, fishery, bee-hiving) and 
aso expansion of fruit cultivating, truck farming and gardening. Change of land structure 
seems to be effective tool for solving ecological problems. Increasing of carbon circulation in 
terms of reinforcement could increase stability of highly productive meadow overgrow and 
improve features of areas where traditional agriculture was exposed to high cultivating risk.  

Very efficient could be to build polyfunctional reservoirs to create stabile complex of 
ecosystems that could interconnect in efficient energy economy, nutrition re-circulation and 
elimination of possible pollution by overpopulating of pests. In the area in between 
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reservoires there could be pastures with high trophic potential plus livestok could take part in 
underscrub sanitation which are ineligible from hydrological poit of view. On the other side it 
requires detail planning and hydrological arrangements.  

Conclusinon 
The topic of the author´s elaboration is development of agriculture in the northern part 

of Panonia lowland, specifically Medzibodrozie. Author grants with the data of longer (16 
thousands years B.C. – 1000 years A.C.) and shorter (225 years ago) time perspective. The 
biggest attention is to actual todays problems as results of mostly two decades lasting socio-
economical changes. Part of elaboraion are also propositions for improvement of agricultural 
production´s unfauvorable status. 
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ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА МАРКУВАННЯ ВЗУТТЯ - 
НОРМАТИВНО ПРАВОВІ АСПЕКТИ 

 
С. С. ЧУБІРКА, Ю. І. ФОРДЗЮН 
Мукачівський державний університет 

 
У статті проаналізовано та систематизовано маркування та інформаційне забезпечення 

взуття з огляду законодавчих актів, галузевих нормативних документів та європейських стандартів. 
Обґрунтовано основні принципи щодо інформаційного забезпечення та відповідного маркування 
взуттєвої продукції. Створено методичні основи для обов’язкового інформаційного забезпечення та 
маркування взуття, що дозволить підвищити рівень інформованості споживачів та врегулювати 
проблемні питання в цій сфері. Розглянуто на конкретних прикладах відповідність маркування вимогам. 

 
У розробку та вивчення інформаційного забезпечення непродовольчих товарів 

значний внесок зробили українські вчені Т.М. Коломієць, Г.М. Михайлова, Т.Г. 
Глушкова, Б. А. Гільман, на чолі з віце-президентом IGWT, професором  КНТЕУ Г.Ф. 
Пугачевським[1]. 

Однією з причин незадовільної конкурентоспроможності вітчизняної взуттєвої 
продукції є недостатнє інформаційне забезпечення взуття, як товару, на споживчому 
ринку, низький рівень політики консюмеризму, а також випадки порушення та 
недотримання законодавства в даній сфері[2]. 

Всю інформацію про товар поділяють на основну, комерційну, споживчу та 
іншу… Інформація — це відомості про товарну продукцію, які повинні бути 
доступними, корисними, зрозумілими, та направленими на забезпечення та захист 
прав споживача[3]. 

Інформаційне забезпечення товарної продукції, в тому числі взуття, постійно 
вдосконалюється. Однак, існуюча практика системи штрихового кодування ще не 
знаходить широкого застосування, вона не дає необхідну інформацію про товар, 
відповідно, не може гарантувати його якість та не забезпечує потрібного захисту. Це 
призводить до негативних тенденцій на споживчому ринку взуття, сприяє 
фальсифікації товарної продукції, тому потрібно впроваджувати нові, більш досконалі 
системи кодування та зчитування інформації. 

Натомість, в зарубіжній практиці розроблені концепції про необхідність 
інформаційного забезпечення взуттєвої продукції та її захисту, зокрема нових моделей, 
виготовлених з новаційних матеріалів, за новітніми технологіями, процесами; товарних 
знаків, промислових зразків, з використанням інноваційних, інформаційних 
технологій[4]. 

Об’єкти та методи дослідження  
В роботі використовувались такі методи досліджень, як збір, систематизація та 

аналіз інформації з засобів і носіїв маркування з огляду нормативно-правових 
документів. 
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З розвитком товарних відносин, включаючи виробництво та продаж взуття, 
виникла потреба в забезпеченні, як якості, так і відповідної інформації про товар. 
Спочатку це компенсували усним інформуванням, але з розвитком науково-технічного 
прогресу та товарно-посередницьких відносин це стало вимогою часу. В період 
становлення ринкових відносин, виникла потреба розмежування інформації на: 

- функціональну ( про товар); 
- атрибутивну (про виробника, продавця). 
Тому розрізняють виробничу — інформація про товаровиробника, продавця та 

споживчу — інформація для споживача, які повинні забезпечуватись відповідним 
маркуванням[5].  

Маркування взуття це частина інформації про товарну продукцію, яка 
повинна відповідати певним умовам та наноситься на взуття (включаючи 
комплектність), пакувальну тару чи інші носії виробничого маркування. 
Очевидно, маркування слід розділяти на обов’язкове та добровільне. 

Спершу до взуття додавали ярлик, де розміщували основну інформацію про 
взуття, пізніше стали додавати інформацію, щодо умов експлуатації та догляду за 
взуттям - інструкція по експлуатації, паспорт на виріб (вкладиш). 

Згодом виробники почали наносити на упаковках свого взуття штрих-коди, які 
замінили заводські номери, але потім з’явилась проблема захисту продукції від 
неякісних підробок. 

Тому, об’єктом дослідження є нормативно-правові акти, історія їх розвитку та 
вдосконалення щодо інформаційного забезпечення взуттєвих товарів, що 
регламентується законодавством України та гармонізується з документами Всесвітньої 
торгової організації (ВТО).  

Предметом дослідження — є маркування товару-взуття, включаючи всі 
можливі засоби маркування та інші носії інформації (етикетки, кол’єретки, вкладиші, 
бірки, контрольні стрічки, клейма та штампи, коробки, пакети, маркування допоміжних 
матеріалів, фурнітури…). 

Постановка задачі  
Питання захисту прав споживачів є складовою частиною захисту прав людини. 

Процес становлення та формування системи захисту прав громадянина гарантується 
статтею 42 Конституції України, згідно з якою «Держава захищає права споживачів, 
здійснює контроль за якістю і безпечністю продукції та всіх видів послуг і робіт»[6].  

Тому метою роботи є систематизація інформаційного забезпечення взуття, 
визначення якості і відповідності інформаційного забезпечення з огляду 
нормативно правових документів:  

• нормативно-правові документи України : 
1. Закон України № 2408-III  «Про стандартизацію » від 01. 12. 2005; 
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2. Закон України № 1024-XII «Про захист прав споживачів» від 12. 05. 1991; 
3. Постанова Кабінету Міністрів України № 632 від 09.06.2011 «Про 

затвердження технічного регламенту маркування матеріалів, що використовуються для 
виготовлення основних складових взуття, яке надходить для продажу»; 

4. Стандарти галузі стосовно повноти та правомірності інформаційного 
забезпечення:  ДСТУ 4519:2006 Непродовольчі товари. Споживче маркування товарів 
легкої промисловості. Загальні правила[7]; ГОСТ 7296-81 «Обувь. Маркировка, 
упаковка, транспортирование и хранение» [8]; 

5. Наказ Міністерства економіки України від 25.10.2007 № 355 «Про внесення 
змін до Положення про штрихове кодування товарів, затвердженого наказом 
Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 20.08.2002 № 
255»[9]; 

• законодавчі акти Європейського Союзу: 
1. Директива Європейського Парламенту та Ради ЄС 94/11/ЄС від 23 березня 

1994 р. «Про наближення законів, підзаконних актів та адміністративних положень 
держав-членів про маркування матеріалів, що використовуються для виготовлення 
основних складових взуття, що надходить до продажу споживачам» ( Directive 
94\11\EC of 23 march 1994); 

2. ISO 9407:1991 Розміри взуття - система розмірів і маркування. 
За результатами досліджень планується створити методичні основи для 

інформаційного забезпечення та маркування взуття, що дозволить підвищити рівень 
інформованості споживачів та врегулювати проблемні питання на споживчому ринку 
взуття, що в кінцевому рахунку повинно сприяти поліпшенню якості взуття. 

Результати та їх обговорення 
Проаналізувавши Закон України «Про захист прав споживачів », можна 

виділити основі гарантії споживача з боку держави: 
• захист прав споживача державою; 
• належну якість продукції та обслуговування; 
• безпеку продукції; 
• необхідну, доступну, достовірну та своєчасну інформацію про 

продукцію, її якість, асортимент, виробника; 
• відшкодування збитків, завданих дефектною чи фальсифікованою 

продукцією або продукцією неналежної якості; 
• звернення до суду та інших уповноважених органів державної влади для 

захисту порушених прав; 
• об'єднання споживачів в громадські організації (об'єднання споживачів). 
Основними принципами, з перерахованих вище гарантій, є: якість, безпечність 

(особистості та середовища) товару та відповідна інформованість про товар. Тому 
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інформація повинна бути доступна, зрозуміла, своєчасна та представлена державною 
мовою. 

Згідно нормативного документу ГОСТ 7296-81 «Обувь. Маркировка, упаковка, 
транспортирование и хранение», передбачено наступну інформацію, яка повинна бути 
на взутті та пакуванні (тарі), як обов’язкова («в обов’язковому порядку»):  

1. назва товару - вид взуття; 
2. найменування країни —  виробника;  
3. найменування фірми — виробника;  
4. основне призначення, сфера застосування; родове і вікове призначення 

взуття; 
5. правила та умови безпечного зберігання, транспортування, безпечного і 

ефективного використання;  
6. основні споживчі властивості або характеристики — вид матеріалів верху, 

підошви і підкладки; колір матеріалу верху; розмір і повнота; інформація про захисні 
властивості (для спеціального взуття);  

7. інформація про обов'язкову сертифікацію, яку вказує виробник або 
продавець тільки на товари, що підлягають обов'язковій сертифікації, у вигляді знака 
відповідності; 

8. юридична адреса виробника або продавця. 
Та інша інформація, а саме: 
9. позначення нормативного документа, за яким виготовлялося взуття (ДСТУ, 

ТУ, ГОСТ);  
10.  товарний знак виробника (за наявності такого);  
11. дата випуску (місяць і дві останні цифри року наносяться арабськими 

цифрами через крапку — 12.99);  
12. позначення фасону колодки і (або) номера моделі;  
13. клеймо «СТ »; 
14. інформація про добровільну сертифікацію (при її наявності);  
15.  інформація про знак відповідності взуття державним стандартам (на 

добровільній основі); 
16. штриховий код товару,  
17. гарантійний термін експлуатації взуття;  
18.  інша інформація, необхідна і цікава для споживача. 
Очевидно, всі 18 пунктів  переліку є відповідною інформацією про взуття з 

точки зору розглянутих документів — галузевих стандартів (нормативів, технічних 
умов) та закону про захист прав споживача. В своїй сукупності даний перелік складає 
методичну основу обов'язкового інформаційного забезпечення, яка повинна бути 
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нанесена на виріб відповідним маркуванням та в місцях, зазначених нормативними 
документами [7,8]. 

В подальшому нами вивчався конкретний досвід маркування взуття, як товарної 
продукції. На прикладі взуття вітчизняного товаровиробника Inblu (м. Київ) Мал. 1, 
зокрема, на пакувальній тарі (коробці), було вказано: штрих-код товару; види 
використаних матеріалів (верху, підкладки, низу); артикул; колір моделі; розмір взуття 
у штих-масовій системі; ескіз моделі. Маркування нанесено у вигляді наклейки-
стікера[9]. (Стікер (від англ. Stick- липкий) — це наклейка, що використовується для 
розміщення відповідної інформації або для товарної персоналізації — щоб здійснювати 
контроль якості конкретного виробу для конкретної партії товару), що говорить про 
відповідність інформаційного забезпечення та відсутність ознак фальсифікації.  

 
Мал. 1. Маркування взуттєвої коробки взуття вітчизняного виробника Inblu (м. Київ) 

 
Однак слід зауважити, що дана модель «Мокасини чоловічі» (вказана назва в 

пункті «Article» на коробці), не відповідає зображенню, за зовнішнім виглядом — це 
півчеревики. Вказана інформація є неповною, з точки зору ГОСТ 7296-81 «Взуття. 
Маркування, пакування, транспортування та зберігання», потрібно додатково вказати: 
найменування країни-виробника (Україна); основне призначення товару, чи область 
застосування; вікове призначення взуття; правила та умови безпечного зберігання, 
транспортування, безпечного і ефективного використання; повноту взуття; юридичну 
адресу виробника та продавця (остання може бути вказана на товарному чеку). 

На прикладі зразку імпортного взуття фірми Nike, Мал. 2, на коробці якого 
зазначено: логотип; країну виробника; рід взуття; колір виробу та його торгову назву; 
розмір згідно чотирьох різних систем (SIZE MARK); код виробника (KEYCODE); код 
моделі згідно міжнародної класифікації товарів. 
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Мал. 2. Маркування взуттєвої коробки взуття імпортного виробництва фірми Nike 

 
Дана інформація є більш повною, однак, не вказано: основне призначення 

товару, юридичну адресу виробника; рік і дату виготовлення взуття; повноту взуття; 
область застосування; вікове призначення взуття; правила та умови безпечного 
зберігання, транспортування, безпечного і ефективного використання. Слід зауважити, 
що дана інформація не представлена зрозумілою для пересічного українця державною 
мовою. 

На досліджуваному зразку (етикетка–стікер), взуття фірми Puma Мал. 3, 
вказано: логотип виробника – зображення тварини( Пума); торгова марка — Puma; 
позначка ®, що засвідчує реєстрацію торгової марки, робить її більш відомою, а 
продукцію – дорощую та конкурентоспроможною; а також матеріали верху; підкладки; 
підошви[10]. Слід зазначити наявність позначки про екологічну безпечність продукції 
– PVC Free (відсутність матеріалів на основі полівінілхлориду (ПВХ ) у виробі), що 
відповідає чинному законодавству в країнах ЄС.  

  
Мал. 3. Етикетка-стікер з взуття фірми Puma з присутніми піктограмами 
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Зазначимо, що лише зібравши всі вихідні дані з виробу, коробки, бірок, 
етикеток, вкладишів, ми взмозі проводи аналіз, щодо повноти інформації про виріб. 

Поряд з обов’язковою, є інші види інформації, включаючи різноманітні види 
маркування необхідні, як для споживача, так і для виробника чи торгової організації, 
які загалом сприяють просуванню товарної продукції на ринку. В умовах конкуренції 
виникає питання її достовірності, екологічної чистоти продукції, біологічної безпеки 
виробу для споживача і навколишнього середовища[11].  

Висновки 
Проаналізувавши державні законодавчі акти, галузеві нормативні документи та 

європейське законодавство були створені методологічні основи, щодо інформаційного 
забезпечення та маркування взуття, основними принципами яких є якість, безпечність 
товару та відповідна — необхідна інформативність (якість інформації, яка виражається 
її доступністю, достовірністю, простотою,  лаконічністю та своєчасністю). Вони 
передбачають: 

1. Маркуванння, як частина інформаційного забезпечення взуття включає:  
назву товару - вид взуття; найменування країни-виробника; найменування 

фірми - виробника; основне призначення, область застосування; родове і вікове 
призначення взуття; правила та умови безпечного зберігання, транспортування, 
безпечного і ефективного використання; основні споживчі властивості або 
характеристики - вид матеріалів верху, підошви і підкладки; колір матеріалу верху; 
розмір і повнота; інформація про захисні властивості (для спеціального взуття); 
інформацію про обов'язкову сертифікацію вказує виробник або продавець тільки на 
товари, що підлягають обов'язковій сертифікації, у вигляді знака відповідності; 
юридична адреса виробника або продавця; позначенням нормативного документа, за 
яким виготовлялася взуття (ДСТУ, ТУ); товарним знаком виробника (за наявності 
такого); датою випуску (місяць і дві останні цифри року наносяться арабськими 
цифрами через крапку - 12.99); позначенням фасону колодки і (або) номера моделі; 
клеймом «СТ»; інформацією про добровільну сертифікацію (при її наявності); 
інформацією про знак відповідності взуття державними стандартами (на 
добровільній основі); штриховим кодом товару, гарантійним строком носіння взуття; 
іншою інформацією, необхідною і цікавою для споживача.  

2. Повноту інформації слід розглядати, проаналізувавши все маркування в 
ряду:  

взуття — упаковка — бірка( етикетка) — тара. Недостатність інформації чи її 
невідповідність можуть бути причиною неправомірної комерційної діяльності чи 
недобросовісної конкуренції. 

3. Інші види інформації, очевидно, можуть мати комерційний зміст, служать 
для просування продукції на ринку, а тому є різновидом маркетингової інформації, що 



Науковий вісник Мукачівського державного університету 
Природничі і технічні науки 

 

Журнал наукових праць №13(8)’2012 
 

23

представляє інтереси лише однієї сторони — виробника. Тому актуальним залишається 
питання достовірності цієї інформації, яке може бути вирішене шляхом відповідної 
експертизи чи сертифікації продукції. 

Результати дослідження дають можливість зробити наступні висновки: 
1. Інформаційне забезпечення взуття необхідне, як для споживача, так і для 

виробника, торгової організації.  
2. Удосконалення технології інформаційного забезпечення взуття є важелем 

конкурентоспроможності взуттєвої продукції, гарантуванням її якості та може сприяти 
захисту вітчизняного виробника. 

3. Для захисту інформації взуттєвої продукції, необхідно використовувати  
більш досконалі методи нанесення маркування, які базуються на інноваційних, 
інформаційних технологіях.  
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АННОТАЦИЯ 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И МАРКИРОВКА ОБУВИ - НОРМАТИВНО 
ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ 

В статье проанализированы и систематизированы маркировки и информационное обеспечение 
обуви учитывая законодательные акты, отраслевых нормативных документов и европейских 
стандартов. Обоснованы основные принципы по информационному обеспечению и соответствующей 
маркировки обувной продукции. Созданы методические основы для обязательного информационного 
обеспечения и маркировки обуви, позволит повысить уровень информированности потребителей и 
урегулировать проблемные вопросы в этой сфере. Рассмотрен на конкретных примерах соответствие 
маркировки требованиям. 

 
 

THE SUMMARY 
 

INFORMATION FOR MARKING AND SHOES - NORMATIVE LEGAL ASPECTS 
The paper analyzed and systematized labeling and information provision shoes given laws, industry 

regulations and European standards. The basic principles on providing information and appropriate labeling of 
footwear. A methodological framework for mandatory information provision and marking shoes that will 
enhance consumer awareness and resolve problems in this area. We consider specific examples compliance 
labeling requirements. 
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ВИРОБИ ІЗ ШКІРИ - СУВЕНІРНА ПРОДУКЦІЯ, ОБ’ЄКТИ ПРОМИСЛУ ТА 

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО МИСТЕЦТВА 
 

І.М. ШКВАРОК, Ю.І. ФОРДЗЮН, Т.Р. ІВАНЧО  
Мукачівський державний університет 

 
У статті проаналізовано стан сучасного ринку сувенірної продукції, здійснено класифікацію та 

систематизацію сувенірних виробів. Проаналізовано систему «сувенір-людина-середовище» з її 
елементами: ознаками, зв’язками, образами з метою створення якісного українського сувеніру. Для 
створення нових конструкторсько-художніх рішень запропоновано алгоритм образ – виріб – сувенір, 
що дозволить встановити істинний зв'язок сувеніру з витоками української культури. В якості образів 
запропоновано такі об’єкти: капелюх, чоботи, пояс, вишивку, слід босої ноги, силует взуття, вінок, 
кочерга, мітла, вила, хрест, підкова, гаманець, батіг, торба, пазуха і інші. Показано, що досвід ремесла 
при роботі з натуральною шкірою через декоративно-прикладне мистецтво, допоможе максимально 
реалізувати цікаві ідеї у готових виробах. 

Ключові слова: декоративно-прикладне мистецтво, шкіряні вироби, ремесло. 
 
З давніх часів існував звичай залишати яку-небудь річ в якості атрибуту, знаку, 

реліквії, яка здатна створювати певні спогади. Ці традиції у кожного народу та в 
кожній країні отримали своє неповторне забарвлення та зміст, а відповідні предмети в 
європейських країнах та країнах старого світу в XVIII ст. стали називати сувенірами. Їх 
стали продавати, дарити, отримувати в якості подарунку… Від французького 
«souvenir» - подарунок, знак, спогад, пам'ять, тобто предмет, призначений 
нагадувати про відвідування певних місць, подій [1]. Відповідно, сувеніри несуть 
колорит місця в якому вони були придбані і виготовлені, та позитивні емоції, пов’язані 
з певними подіями, свідками яких була та чи інша людина. Тому сувенір, в нинішньому 
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розумінні його призначення, давно вийшов за рамки туризму, який виник і 
сформувався в кінці XIX століття. 

З подальшим розвитком масового туризму все більша кількість людей купують 
сувеніри не тільки на пам'ять собі, але і для того, щоб дарувати їх близьким людям на 
знак уваги. Тому появилась потреба для ремесла та промислу сувенірів, які є 
найкращим нагадуванням про чужу країну, оскільки найбільш яскраво передають її 
культурні особливості [2]. З поступовим покращенням життєвого рівня населення 
туризм стає дедалі популярним, особливо в країнах старого світу. Привозити з собою 
сувеніри з далеких поїздок стало традицією, що переросло, в так зване паломництво, 
яке стало ефективним способом зацікавлення людей етносом і колоритом інших країн 
та сприяло задоволенню їхніх духовних та суспільних потреб. 

Показовим є той факт, що разом із становленням туризму почалося відродження 
давно забутих або згасаючих народних художніх промислів, які стали фундаментом 
сувенірної галузі. Сувенірна торгівля є важливою частиною індустрії туризму, вона 
відіграє важливу роль для народного господарства багатьох держав, в тому числі 
України, тому що: по-перше, сприяє збільшенню кількості туристів, як в середині 
країни так і за її межами; по-друге, допомагає розвитку місцевої економіки [2,3]. 

В нинішньому розумінні, сувенір - це художній або художньо оформлений 
виріб, як правило, невеликих розмірів, що відображає місцеві особливості, 
визначні пам'ятки, події та досягнення, який купується туристом на згадку про 
подорож або для подарунку іншій особі. Він може бути, як продуктом масового 
виробництва, так і витвором декоративно - прикладного мистецтва [3]. 

В останні роки з’явилося таке поняття, як бізнес-сувеніри або корпоративні 
сувеніри. Це продукція масового виробництва, яка зазвичай, може виготовлятись за 
межами України, є результатом глобалізації світової економіки та інформаційних 
ресурсів. Такі вироби заповнили значний сегмент ринку сувенірів, тому в нинішніх 
умовах, важко знайти гарну річ - сувенір, який є витвором мистецтва, і в той же час є 
неповторним, простим, оригінальним та за розумну ціну [4]. 

На жаль, наше суспільство недостатньо дбає про національну свідомість і 
самобутність, а тому дана сфера в Україні не до кінця досліджена та вивчена і, 
відповідно, представлена сувенірною продукцією. Слід також відмітити відсутність 
спеціальних досліджень в цій сфері. Галузь розвивається, однак стихійно, тому дана 
проблематика є актуальною, а її вивчення має практичне значення. Зазвичай є 
література технологічного та конструкторського характеру, в якій описано, як та з чого 
можна виготовити ту чи іншу продукцію [5]. 

Об’єкти та методи дослідження 
Сувенір - це частка культури народу, тому цілком справедливо сувеніри 

називають візитними картками країни. Вони виконують пізнавальну роль, сприяють 
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духовному збагаченню людей, відображаючи життя і культуру країни, місцевості, яку 
вони представляють [6]. 

Ринок сувенірної продукції в Україні ще дуже молодий, а тому знаходиться на 
стадії становлення. Сформована інфраструктура продажу сувенірної продукції, однак 
представлений асортимент не розширяється і недостатньо задовольняє зростаючі 
потреби. Сьогодні багато хто цікавиться витворами декоративно-прикладного 
мистецтва, країною-виробником. Тому є серйозні підстави, як для вивчення цього 
сегменту ринку, його розвитку та регулювання, так і для сфери пов’язаної з 
виготовленням даної продукції. 

Представляє інтерес вивчити промисел української сувенірної продукції в 
рамках системи «сувенір-людина-середовище», яка визначається впливом 
різноманітних факторів. Кожен сувенір повинен виконувати рекламну, пізнавальну, 
асоціативну, психологічну та інші функції, тому вимоги до сувенірної продукції 
особливі, адже ознаки та функції сувеніру повинні відтворюватись в своїй 
індивідуальній манері, доступно, зрозуміло і ненав’язливо. Ці обставини та вимоги є 
необхідними для створення якісної української сувенірної продукції. Тому очевидною 
є гіпотеза, згідно якої для створення вдалого сувеніру потрібно знайти якісний зв'язок 
між середовищем та людиною, відобразивши його в образі та відповідному виробі. Для 
цього необхідно сформулювати номенклатуру ознак і встановити зв’язки сувенірної 
продукції з українським середовищем, яке є неповторним та самобутнім; та 
психологією людини – гостя, туриста і, врешті, будь-якого пересічного громадянина, 
що подорожує незнайомими місцями України. 

Тому об’єктом дослідження є українські сувенірні вироби. Завданням роботи 
є встановлення зв’язків-асоціацій, які потрібно відобразити в виробі – сувенірі, для 
того, щоб він краще продавався та продовжував виконувати свої функції. 

На наш погляд, представляє інтерес створення сувенірної продукція 
виготовленої з натуральної шкіри. Ця сировина, техніка та технологія роботи з нею, 
мають довгу історію, еволюцію та традиції і, очевидно, нерозкриті творчі можливості 
для реалізації нових ідей та задумів. Як показує аналіз літературних даних, сувенірна 
продукція зі шкіри недостатньо вивчена та досліджена, не проведений аналіз щодо 
мотивації, як вибору матеріалів для сувеніру виробником, так і вибору самого сувеніру  
покупцем [4-6]. 

Предметом дослідження є сувенірні вироби із шкіри, як витвори декоративно-
прикладного мистецтва, тобто складова комплексу народних, художніх промислів та 
ремесел. 

В роботі використовувались наступні методи дослідження: збір інформації, 
аналіз інформації та її систематизація. 
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Постановка задачі 
Попри глобальні процеси, що мають місце, в індустрії туризму та промислу, 

спостерігається інтерес до самобутнього, неповторного та українського, що має 
більший зв'язок з природою, простотою душі українського народу, багатством його 
культури, етносу, традицій, натуральним господарством тощо… 

Виявлено, що запропонований алгоритм образ – виріб - сувенір дозволить 
встановити істинний зв'язок з витоками нашої культури, а досвід ремесла при роботі з 
натуральною шкірою через декоративно-прикладне мистецтво, допоможе максимально 
реалізувати запропоновані ідеї у готових виробах. 

Метою дослідження є: 
- вивчення класифікації та систематизації сувенірних виробів; 
- встановлення критеріїв і обґрунтування зв’язків між сувеніром та середовищем 

в системі «сувенір-людина-середовище»; 
- створення образів сувенірної продукції, де джерелом творчості є українська 

культура. 
Результати і їх обговорення 
Властиве людині прагнення до краси повинно відображатись та втілюватись у 

сувенірних виробах через прийоми та засоби декоративно-прикладного мистецтва. У 
сфері виготовлення сувенірів поєднується висока техніка виконання, творча фантазія, 
сучасні форми, нетрадиційні підходи та матеріали. Вони являються важливим 
фактором при формуванні споживчих властивостей та якості сувенірних виробів. 
Споживчими називаються такі властивості сувенірних товарів, які виявляються 
безпосередньо при їх використанні, вони повинні задовольняти відповідні (найчастіше 
естетичні) потреби людини у процесі їх експлуатації. Нами виділені наступні споживчі 
властивості сувенірів, які охоплюють: соціальні, функціональні, ергономічні, естетичні 
та психологічні потреби,а також безпечність та надійність споживання… 

Соціальна властивість товару – це його відповідність потребам певних груп 
населення, що обумовлюють доцільність виробництва, збуту та споживання 
сувенірного виробу. 

Функціональні властивості – обумовлюють відповідність товару його 
цільовому призначенню, як предмету споживання. Це стосується як форми, так і 
конструкції виробу, які повинні відповідати його призначенню. 

Ергономічні властивості – забезпечують зручність та комфорт використання 
виробу споживачем. Це стосується предметів побуту, інтер’єру, аксесуарів, особистих 
прикрас та інших груп сувенірів, конструкція і форма яких повинна забезпечувати 
зручність користування. 

Гігієнічні властивості – обумовлюють сприятливі умови для організму і 
працездатності людини при взаємодії з виробом. 
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Естетичні властивості – можуть виражатись декількома ознаками товару. Ця 
властивість виробу може охоплювати красу, новизну, раціональність і лаконізм форми 
та розмірів; відповідність пластики – властивостям матеріалів, фактурі поверхні, якості 
обробки матеріалів і технології виробництва. 

Психологічні властивості – характеризують здатність сувеніру виражати 
зовнішній вигляд, форму, свою суспільну цінність і соціально-культурну значущість 
через чуттєво-сприйнятливі ознаки. 

Надійність споживання товарів – це властивість, що обумовлює зберігання 
основних параметрів виробу, його функціонування в часі та просторі, які відповідають 
заданим умовам споживання. 

Безпечність споживання – забезпечує захист людини від небезпечних та 
шкідливих впливів, які виникають при користуванні товаром. Усі сувеніри в процесі 
користування не повинні травмувати людину чи наносити шкоду її здоров’ю. 

Очевидно, деякі властивості не є обов’язковими для певних груп сувенірів та 
залежать від їх функціонального призначення, оскільки виконують тільки конкретний 
спектр функцій. 

Проаналізувавши джерела інформації, можна сказати, що широкий асортимент 
сувенірної продукції, виготовленої як кустарним, так і промисловим способом, вимагає 
створення класифікації, необхідної для найбільш ефективного обслуговування туристів 
і задоволення їх потреб [7]. Основними критеріями поділу цієї класифікації є наступні: 
поділ за тематикою, за призначенням, по домінуючому матеріалу, за промислово-
галузевою приналежністю, які представлені у вигляді схеми 1. 

Крім даних критеріїв, існує також класифікація сувенірів за: 
- використанням: утилітарні та декоративні; 
- способом виробництва: масові, серійні, одиночні, авторські вироби; 
- ціновою категорією: дешеві, недорогі, дорогі; 
- образним рішенням: у вигляді брелків, аксесуарів, предметів побуту і інші. 
Однак, в цій класифікації відсутній взаємний зв’язок сувеніру з елементами 

системи «сувенір – людина – середовище». Для створення сувенірної продукції, яка б 
користувалась гарантованим попитом на українському ринку потрібно розвивати 
український сувенір , що створений на архетипах народного декоративно-прикладного 
мистецтва.  
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Схема 1. Класифікація сувенірів. 

 
Тому, класична сувенірна продукція поступово вичерпує свої можливості та 

"сходить нанівець", це, зазвичай, товари масового виробництва такі, як одяг: футболки, 

Сувенір

За тематикою За призначенням По домінуючому 
матеріалу 

За промислово-
галузевою 

приналежністю

1) сувеніри з дерева 
різних порід, кори, 
лози; 
2) сувеніри з паперу, 
картону, пап’є-маше; 
3) сувеніри з 
кераміки; 
4) сувеніри з 
ювелірних каменів, 
бурштину; 
5) сувеніри зі скла; 
6) сувеніри з металу; 
7) сувеніри з 
пластмас; 
8) сувеніри з гуми й 
каучуку; 
9) сувеніри з шкіри, 
шкірозамінників, 
хутра; 
10) сувеніри з ниток, 
тканини, пряжі; 
11) сувеніри з кістки, 
рогу, перламутру; 
12) сувеніри, 
виготовлені з 
декількох матеріалів. 
 

1) особисті 
прикраси; 
2) аксесуари: 
жіночі, 
чоловічі; 
3) інтер’єрні 
прилади; 
4) предмети 
для 
сервірування 
столу; 
5) письмове 
приладдя; 
6) приладдя 
для 
годинників; 
7) предмети 
для куріння; 
8) церковно-
культові 
вироби тощо. 

1) сувеніри 
народних 
художніх 
промислів; 
2) сувеніри 
художньої 
промисловості; 
3) сувеніри легкої 
промисловості; 
4) сувеніри 
поліграфічної 
промисловості; 
5) сувеніри 
харчової 
промисловості:  
- сувеніри 
кондитерської 
промисловості; 
- сувеніри лікеро-
горілчаної 
промисловості;  
- сувеніри 
тютюнової 
промисловості; 
- інші; 
6) сувеніри 
парфюмерно - 
косметичної 
промисловості; 
7) інші. 
 

1) сувеніри, 
пов'язані з певним 
місцем, що 
відображають 
природу, 
національні і 
місцеві 
особливості; 
2) сувеніри, 
пов'язані з якою-
небудь датою або 
певною подією; 
3) сувеніри, 
пов'язані з якою-
небудь видатною 
особистістю; 
4) комбіновані. 
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капелюхи; колекційні листівки, магніти на холодильник, мініатюрні фігурки; предмети 
побуту: миски, тарілки, попільнички, ложки, блокноти і багато інших[8]. Певною 
мірою, це стосується традиційних українських сувенірів[9]: писанок, дерев’яних булав, 
ляльок у національних строях, а також предметів традиційного вжитку: рушників, 
глиняних глечиків, козацьких куманців, предметів одягу: солом’яних капелюхів, 
вишивок, вінків… 

Для створення нових ідей, конструкторських рішень, технологічних прийомів, 
оригінальних та креативних задумів потрібно шукати нові асоціативні зв’язки та 
втілювати їх у виробах. Тому, для створення українського сувеніру з якісним зв’язком 
було проаналізовано наступні ознаки сувеніру: знак, жетон, символ, прикмета, 
пам’ятка, реліквія, пережиток, слід, подарунок на згадку, тлумачення яких 
дозволило встановити кращий асоціативний зв'язок в системі «сувенір-людина-
середовище» та допомогло пошуку архетипів, образів українського сувеніру. Це можна 
відобразити наступною номенклатурою ознак сувенірів, наведеною в табл. 1. 

Таблиця 1 
Номенклатура ознак сувенірів 

Іменник ознаки Визначення Іншомовна вимова 
Знак 

Знак 
Матеріальний об’єкт, який виступає як 
носій певного смислу, значення, 
інформації 

Sign, mark, symbol, 
signal, seal 

Жетон  
Знак,який вказує на приналежність до 
певного суспільства, культури, або на 
пам'ять якоїсь події 

Сounter, slug, token 

Символ Умовне позначення якого-небудь 
предмета, події, явища 

Symbol, tipe, badge, 
attribute 

Прикмета 
Це те, що характеризує 
щось,особливість, відмінна ознака 
чогось 

Sign, omen, foretoken, 
prognostic 

Пам’ятка Предмет на згадку, на пам'ять чогось Monument, memorial, 
keepsake 

Реліквія  
Релікт Предмет, який зберігся як пережиток 

від стародавніх епох Relic  

Реліквія 
Річ, яку зберігають в зв’язку з 
історичними і релігійними подіями 
минулого 

Relic  

Пережиток Річ, що зберігається з минулого і не 
відповідає сучасному 

Relic, survival, 
hangover, leftover 

Слід Міра впливу сувеніру на середовище і 
людину Trace, trial, mark, track 

Сувенір 
подарунок, знак, спогад, пам'ять, тобто 
предмет, призначений нагадувати про 
щось 

Souvenir, memento, 
relic 

Подарунок на згадку 
Подарунок на згадку Річ на згадку про когось або чогось keepsake 
Пам’ятка Предмет на пам'ять певних подій Monument, memorial, 

keepsake 
Приведені ознаки можуть бути трансформовані в відповідні зв’язки та 

відображені в образах. Пошук образів, які будуть відрізнятися від інших виробів своїм 
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оригінальним виконанням і технікою оздоблення, виконувався в наступних 
інформаційних джерелах: українській історії та міфології, в багатстві нашої мови, 
елементах певних обрядів, символіці української культури, її предметів побуту. 

В українській історії існує маса обрядів і прикмет, пов’язаних з взуттям. Так, 
особливе значення має символічний подарунок від зятя тещі – чоботи. Вважалося, що у 
такий спосіб зять «протоптує» дорогу в будинок тещі, сподівається побудувати хороші 
з нею відносини. Також популярним було святкове ворожіння: кидати черевика через 
огорожу будинку і вгадувати ім’я судженого [10]. 

В українській міфології символіка чобота визначається тим магічним значенням, 
яке з давнини надається в міфологічному світогляді нозі, взуттю, сліду. У своїй будові 
людина є малим аналогом космосу, який існує в межах просторових координат: верху-
низу, правого-лівого. Нога людини співвідноситься з "низом" антропоморфної моделі 
світу. А "низ" несе в собі ідею зачаття, народження. Тому невипадково подарунковий 
чобіток у багатьох обрядах виконував помітну роль - нагадував людям про першоподію 
(народження світу, Бога, людини); чимало повір’їв стосувалося і носіння взуття, воно в 
давнину вважалося дорогим подарунком. Чоботи як символ (а відтак і показник) 
достатку, родинної злагоди, могутності, волі, став об'єктом притч і казок. Відомий 
такий міф, що ногами людина торкається Землі-Матері, яка, за давніми уявленнями, 
дає всьому життя, а через деякий час знову забирає його у своє лоно. Отже, ноги, за 
віруваннями, мають зв'язок і з життям, і зі смертю. Обряди зі старим, поношеним  
взуттям мали інше значення: побажання доброї дороги, удачі, здоров’я та всякого 
благополуччя [11]. 

Наша українська мова багата на різноманітні прислів’я, приказки, епітети, 
порівняння, синоніми і багато інших фразеологічних зворотів. Ці мовні зв’язки у 
кожній місцевості проявляються по-різному, оскільки носять історичний характер і 
залежать від місця їхнього походження. Тому сувенірні вироби, які зв’язані з тим чи 
іншим місцем виробництва будуть носити в собі національні мотиви певного краю і 
відображають життя і культуру країни або конкретної місцевості. Також можливі і такі 
зв’язки, як історичні, хронологічні, природні, геральдичні… Історичні зв’язки пов’язані 
з певними історіями місцевої культури, її розвитку. Хронологічні зв’язки відображають 
окремі події у хронологічному порядку, пов’язані з виникненням тих чи інших явищ, 
ситуацій, історичних відомостей. Природні зв’язки пов’язані з географічним 
положенням, місцем знаходження пам’яток природи і інших знахідок людства. 
Геральдичний зв'язок пов'язаний з виникненням символіки нашої країни та її регіонів. 

Символічний зміст в українській культурі має одяг і взуття запорозького козака, 
в якому стереотипно кристалізується образ українця, та притаманних йому зовнішніх 
атрибутів (одяг запорожця, зачіска — «оселедець», червоні чоботи, довгі вуса, люлька, 
бандура, кінь, шабля…). Українська народна культура, з її глибинним прагненням до 
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естетизації, знайшла своє яскраве втілення в народному образотворчому мистецтві, у 
якому стійко зберігається етнічна специфіка. Художня етнокультура українців бере 
свої витоки з міфології, ритуалістики та космологічних уявлень [10 -14]. 

Елементи певних обрядів та побуту дають широкий спектр естетичних основ, 
які закладені в тканих і вишитих узорах декоративних тканин, килимів, одягу. У 
вишивці генетично закладена символіка оберегів, а пізніше — обряду, почуттів, 
художньої образності. В оздобленні тканин різних місцевостей України відбивається 
оригінальне трактування різноманітних кольорів. Величезну роль у художній 
виразності народного мистецтва відігравали колір, візерунки та різноманітні мотиви: 
геометричні (трикутники, ромби, квадрати), солярні (зірки, хрести, кола), рослинні 
(в’юнки, гілки, квіти, вазони), зооморфні (силуети кінських голів, птахів тощо) [12,15]. 

Таким чином, в якості образів сувенірних виробів слід використовувати 
об’єкти, як загального українського костюму, так і фольклорні об’єкти, українські 
символи, геральдику: солом’яна шляпа, чоботи, пояс, вишивка, слід босої ноги, 
силует взуття, вінок, різні обереги (у вигляді кочерги, мітли, вил), хрест, підкова, 
куманці, батіг, торба, пазуха…  

Запропоновані образи потрібно розвивати на основі декоративно-прикладного 
мистецтва, враховуючи, що сувеніри мають бути витонченими, стильними, 
ненав'язливими, сприйнятливими... Декоративно-прикладне мистецтво - розділ 
мистецтва, що охоплює ряд галузей творчості, які присвячені створенню художніх 
виробів, призначених головним чином для побуту. Нерідко в декоративно-
прикладному мистецтві краса матеріалу, пропорційні співвідношення частин, ритмічна 
структура служать єдиними засобами втілення емоційно-образного змісту виробу. 
Саме цими властивостями володіє натуральна шкіри, вироби з якої різняться своєю 
оригінальністю, фактурою поверхні, різноманітними техніками оздоблення [13,16, 17]. 

Найбільш перспективними напрямками та прийомами втілення образу у виріб 
(сувенір) є виробництво сувенірної продукції за індивідуальним дизайном, тобто 
створення авторських сувенірів. Індивідуальний дизайн передбачає створення виробів 
одиничного екземпляру - сувеніру, образ якого в подальшому можна удосконалювати 
за певним напрямком, що зумовить створення цілої серії сувенірних виробів – 
колекції. 

Це можливо завдяки технології «handе made», що в перекладі з англійської 
означає «ручна робота». Тому під цим терміном мається на увазі продукція, 
виготовлена руками людини. Майстри так називають свої творіння ручної роботи. 
Сьогодні «handе made» - це мистецтво, творча реалізація, спосіб і унікальна можливість 
виразити себе, свою індивідуальність, саме тому речі ручної роботи цінуються дуже 
високо, адже майстер вкладає в них не тільки свою майстерність і фантазію, а й душу. 
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А колективне виготовлення сувенірів з певними традиціями – це технологія «hоmе 
made». 

Безумовно, такі сувеніри будуть коштувати дорожче традиційних, але вони 
будуть оригінальними і креативними. Ручна праця, властива гнучким, мало витратним 
технологіям, дозволяє виробляти широкий асортимент якісної продукції в стислі 
терміни, не наносить шкоду довкіллю та гарантує неповторність сувеніру та постійний 
попит у споживача. 

Кожен сувенір несе в собі тепло людських рук, що вигідно відрізняє його від 
масових, серійних виробів, хоча й не може скласти їм конкуренцію. Авторські сувеніри 
характеризуються індивідуальністю, представлення їх на споживчому ринку повинно 
викликати ланцюговий ефект у споживача (туриста) обумовлений колекціонуванням. 
Адже авторська сувенірна продукція має ряд переваг: 

• неповторність і оригінальність; 
• можливість максимально врахувати характер споживача, для якого 

призначаються сувеніри, що зумовить збільшення попиту; 
• можливість надання сувеніру того чи іншого емоційного відтінку, який можна 

відобразити за допомогою прийомів декоративно-прикладного мистецтва; 
• можливість відобразити у виробі індивідуальний стиль, а з допомогою знаку, 

логотипу виробника, захистити свої майнові права. 
Висновки 
Проведені дослідження показують, що виробництво сувенірів не стоїть на місці, 

змінюється асортимент сувенірних товарів та змінюються уподобання споживачів, 
оскільки попит на продукцію постійно зростає; сувенірна продукція підпорядкована 
модним тенденціям, а споживчий ринок – умовам конкурентоспроможності (попиту та 
пропозиції). 

Для створення цікавого, перспективного, конкурентоспроможного українського 
сувеніру було проаналізовано систему «сувенір-людина-середовище» з її елементами: 
ознаками, зв’язками були встановлені наступні закономірності та рекомендації: 

1. Виявлено, що український сувенір повинен мати відношення до історії 
України, її символіки, відображати багатство мовних, етнічних особливостей, 
поширювати пропаганду української культури та етносу, як в середині країн, так і за її 
межами. 

2. Показано, що досвід ремесла при роботі з натуральною шкірою через 
декоративно-прикладне мистецтво, допоможе максимально реалізувати запропоновані 
ідеї у готових виробах. Запропоновано алгоритм створення виробу «образ - виріб - 
сувенір», що дозволив встановити істинний зв'язок з витоками нашої культури.  

4. Визначено образи українського сувеніру: солом’яну шляпу, чоботи, пояс, 
вишивку, слід босої ноги, силует взуття, вінок, різні обереги (кочерга, мітла, вила), 
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хрест, підкову, батіг, торбу, на основі яких буде розроблятись колекція сувенірів за 
даною тематикою. 

5. Запропоновані образи в майбутньому можна буде удосконалювати і розвивати 
за технологією «hande made», «hоmе made». Тому цінним буде виріб, який є продуктом 
ручної праці та декоративно-прикладного мистецтва, елементами якого з одної сторони 
є - новизна (індивідуальність, оригінальність, емоційна виразність); та з іншої - фахові 
знання, навички, досвід, вміння. Адже чим оригінальнішими, різноманітнішими і 
незвичними будуть українські сувеніри та подарунки, тим більше шансів, що їх 
придбають покупці. Тому, саме сувенір, як витвір промислу та декоративно-
прикладного мистецтва, неодмінно впишеться, як аксесуар, в образ кожної людини. 
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АННОТАЦИЯ 

 
ИЗДЕЛИЯ ИЗ КОЖИ - СУВЕНИРНАЯ ПРОДУКЦИЯ, ОБЪЕКТЫ ПРОМЫСЛОВ И 

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА 
В статье проанализировано состояние современного рынка сувенирной продукции, осуществлена 

классификация и систематизация сувенирных изделий. Проанализирована система «сувенир-человек-
среда» с ее элементами: признаками, связями, образами, с целью создания качественного украинского 
сувенира. Для создания новых конструкторско-художественных решений предложен алгоритм образ - 
изделие - сувенир, что позволит установить истинную связь сувенира с истоками украинской культуры. 
В качестве образов предложены следующие объекты: шляпа, сапоги, пояс, вышивка, след босой ноги, 
силуэт обуви, венок, кочерга, метла, вилы, крест, подкова, кошельок, кнут, сумка, пазуха и другие. 
Показано, что опыт ремесла при работе с натуральной кожей через декоративно-прикладное 
искусство, поможет максимально реализовать интересные идеи в готовых изделиях. 

 Ключевые слова: декоративно-прикладное искусство, кожаные изделия, ремесло. 
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THE SUMMARY 
 

LEATHER GOODS – PROMOTION MERCHANDISE, CRAFT ITEMS AND DECORATIVE AND 
ORNAMENTAL ARTS 

The present state of modern market of promotion merchandise has been analysed as well as classification 
and systematisation of the promotion merchandise goods have been made in the article. The system “Souvenir – 
Human being - environment” with its elements has been analysed: features, connections, images aiming to 
create Ukrainian souvenir of a high quality. The algorithm “Image – goods - souvenir” has been suggested for 
creation of new technological and artistic solutions, which in its turn can ascertain real connection between 
souvenir and Ukrainian culture sources. The following objects has been chosen as images: hat, boots, belt, 
embroidery, bare-foot trace, footwear silhouette, wreath, poker, broom, pitchfork, cross, horseshoe, kumanec, 
whip, feedbag, bosom etc. It has been illustrated that experience of handicraftsmanship in work with genuine 
leather through decorative and ornamental art will maximally help to realise interesting ideas in finished goods. 

Key words: decorative and ornamental arts, leather goods, handicraftsmanship. 
 
 
 

УДК 685.34; 620.2(075.8) 
 
 
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ БЕЗПЕЧНОСТІ ТА ЕКОЛОГІЧНОСТІ ВЗУТТЯ, ОДЯГУ 

ТА АКСЕСУАРІВ 
 

С.І. ХИМИНЕЦЬ, І.М. ТРОЯН, Ю.І. ФОРДЗЮН   
Мукачівський державний університет 

 
Стаття окреслює основні перспективи розвитку екологічно чистої та безпечної продукції в 

Україні на основі законодавства про захист прав споживача. Дана характеристика основних чинників, 
які визначають рівень екологічної безпеки як матеріалів, так і готових виробів:одягу,  взуття, 
аксесуарів. Досліджуються питання мотивації споживача при виборі товару та прав споживача на 
безпеку, якість та інформацію про товар. Обгрунтована важливість екомаркуванння товарів на 
споживчому ринку. 

 

Світова економіка характеризується величезною кількістю різноманітних 
товарів, асортимент яких постійно розширюється, оновлюється та поповнюється. 
Однак актуальним залишається питання захисту прав споживачів, адже політика 
консюмеризму є складовою частиною захисту прав людини, що гарантуються, 
наприклад, громадянам України -статтею 42 Конституції України, Законом України 
«Про захист прав споживачів»[1]. Основними елементами захисту та гарантій 
споживачам є: якість, безпечність товару та відповідна інформованість про товар [1,2]. 

Глобалізація світової економіки та інформаційних ресурсів закономірно 
обумовлює насичення ринку традиційними товарами (послугами) та сприяє зростанню 
гостроти конкурентної боротьби на споживчому ринку. Однак тенденції щодо 
підвищення суспільної екологічної свідомості споживачів, створюють умови для 
попиту на продукцію, яка характеризується покращеними екологічними 
характеристиками та показниками безпечності [3,4], адже в світі постійно зростає 
кількість прихильників здорового, екологічного способу життя.  

Ці обставини спонукали до виникнення сегменту безпечних та екологічно 
привабливих товарів на споживчому ринку . Сформувалася відповідна стратегія та 



Науковий вісник Мукачівського державного університету 
Природничі і технічні науки 

 

Журнал наукових праць №13(8)’2012 
 

36

політика маркетингу, як виробників, так і продавців, щодо просування нових товарів на 
споживчому ринку. Виникли відповідні специфічні інструменти реалізації цих 
стратегій та засоби маркування. Однак, гостро виникла потреба регулювання якості та 
інформаційного забезпечення відповідної групи товарів. Дана проблема є особливо 
актуальна для України, зокрема, для одягу, взуття, дитячих товарів, адже з однієї 
сторони має місце становлення ринку відповідних товарів, зростає попит на них, а з 
іншої сторони має місце відсутність належної об’єктивної інформації про дану 
продукцію [4]. 

У розробку та вивчення інформаційного забезпечення екологічно чистих товарів 
значний внесок зробили українські вчені Б.Б. Семак, Т.В.Маланчук, Л.К.Гліненко, Ю.А 
Дайновський.  

Обєкти і методи досліджень 
Еко- , біо-, органічні товари – це товари в яких використовуються натуральні 

матеріали, безпечні домішки, компоненти, наповнювачі тощо… Ці товари не 
викликають алергій, є багатофункціональними, їх не тестують на тваринах, вони не 
повинні забруднювати навколишнє середовище при утилізації. Дане питання особливо 
актуальне для одягу та взуття, але є недостатньо висвітлене в фаховій літературі [5].  

Тому, об’єктом дослідження є показники якості взуття, що відповідають 
номенклатурі вимог до Еко-взуття, Біо-взуття, та забезпечуються нормативно-
правовими актами, технічними умовами та регламентами. Представляє інтерес 
вивчення інформаційного забезпечення екологічно безпечних товарів, що 
регламентується законодавством України, а також розвиток та вдосконаленням 
законодавства в даній сфері,що гармонізується з досвідом розвинутих країн та 
документами Всесвітньої торгової організації (ВТО).  

Предметом дослідження є маркування товару-взуття позначками: Еко-взуття, 
Біо-взуття, включаючи всі можливі засоби маркування та інші носії інформації у 
відповідності до існуючих нормативних документів. 

Постановка задачі 
Тренд не шкодити собі та довкіллю стає загальноєвропейським. Цей тренд 

активно підтримує медіа- простір, засоби масової інформації та інтернет. Все частіше 
на сайтах, провідні медіа –гіганти в розділі «навколишнє середовище» розміщують 
каталоги екологічно безпечної продукції. Тому натуральний одяг, взуття, галантерейні 
вироби, які не шкодять людині та навколишньому середовищу набирають популярності 
в Україні.  

Позначка (приставка) «еко» означає, що товари складаються винятково з 
натуральних матеріалів. Позначка «біо» означає, що сировина не просто натуральна, а 
виготовлена в екологічно чистій місцевості, випадку рослинного походження - 
вирощена без використання хімікатів, гербіцидів; тваринного походження, відповідно, 
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- генно-модифікованих організмів, біологічно активних добавок, дії радіації тощо… 
Відповідні товари є дорожчими, тому справедливим є питання: можливо це вдалий 
бізнес, чи виправдана висока ціна на відповідну продукцію?  

Поки ж українці роблять перші кроки в переході до натуральних товарів, 
екологи запевняють, що дружнім до природи можна стати і без значних витрат. 
Наприклад, купуючи менше,але якісного взуття, одягу, людина, з однієї сторони не 
призводить до необхідності утилізації продукції та відповідно зменшує екологічне 
навантаження на навколишнє середовище, а з іншої сторони ефективніше використовує 
власні та природні ресурси [6].  

Тому метою роботи є вивчення мотивації, потреби українського споживача 
щодо вибору одягу, взуття на основі чинників безпеки для людини та 
навколишнього середовища, систематизація інформаційного забезпечення та 
маркування відповідної продукції.  

Результати та їх обговорення 
Якість продукції, зокрема її безпечність, повинна відповідати вимогам та 

потребам усіх суб'єктів ринку товарів та послуг: споживачам, виробникам, та 
посередникам. Екологічно чистим можна назвати товар, який відповідає наступним 
вимогам: 

По-перше, він не повинен містити шкідливих для людини і довкілля речовин, 
по-друге, під час виробництва й утилізації самого товару та його упаковки не повинна 
завдаватись шкода навколишньому середовищу. Однак це малоімовірно, оскільки будь-
яке виробництво, транспортування, утилізація продукту мають певну негативну дію на 
довкілля. Тому екологічне маркування – один з інструментів екологічної політики 
держави та товаровиробника. Саме така інформація повинна бути об’єктивною, 
своєчасною, нанесеною в вигляді маркування на кожен виріб (пакувальну тару) та 
доступною для будь-якого пересічного громадянина України (споживача).  

Нами проводилось опитування споживачів щодо актуальності питання безпеки, 
комфорту, екологічності взуття (одягу, аксесуарів). Для вивчення даної проблематики 
здійснювалось як опитування, так і інтерв’ювання респондентів. При підготовці питань 
для опитування нами враховувались фактори безпеки в системі «споживач -
середовище», які сьогодні недостатньо висвітлені в інформаційному просторі [5,7]. 
Були підготовлені відповідні анкети для для опитування (див додаток). Кількість 
респондентів становила 80 чол., які умовно були розділені на 4 вікові групи: до 18 р., 
18-35 р., 35-55 р., більше 55 р., відповідно, по 20 чол. по підгрупах. 

Аналіз результатів опитування по визначенню думок респондентів щодо 
безпеки, комфорту та екологічності взуття показує наступні закономірності. На 
питання «Якими чинниками Ви керуєтесь при виборі взуття?» було встановлено, що з 
віком споживачі надають перевагу комфортності та безпечності (10 та 7 респондентів 
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віком більше 55 р дали стверджуючі відповіді, щодо комфортності та безпечності 
(див.рис.1.)), натомість, респонденти до 18 р. надають перевагу зовнішньому вигляду 
взуття, нехтуючи комфортністю (5 чол.), та безпечністю (4 чол.). Слід зауважити, що 
всі групи опитаних при виборі взуття звертають увагу на ціну (відповідно по підгрупах 
12 чол., 8 чол., 8 чол., 7 чол.) та нехтують екологічністю, яка складає відповідно від 2 
до 4 чол. і є найвищою для літніх людей. 

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18
20

Кі
ль
кі
ст
ь 

   
 о
пи
та
ни
х 
сн
их

 р

До 18 18-35 35-55 Від55
Вік 

комфортність

Гарний зовнішній
вигляд
Ціна 

Безпечність

Екологічність

 
Рис.1 Чинники, які впливають на вибір взуття при купівлі 

 
Комфортність взуття при експлуатації, як відомо, є одним з елементів безпеки 

споживача від факторів зовнішнього середовища (холод, тепло, волога, пил , бруд…), 
яка є запорукою хорошого самопочуття та загалом здоров’я людини. Дослідження 
думок респондентів щодо впливу підвищення чи пониження температури на комфорт, 
показало, що більше половини респондентів краще переносять підвищення 
температури (відповідно 12 чол., 10 чол., 12 чол., 14 чол. з числа 20 чол. опитаних по 
підгрупах див. рис.2.).   
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Рис. 2 Чинники, які впливають на комфортність людини при експлуатації взуття 
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Вплив зайвої вологи в середині взуття, що обумовлений фізіологічним 
потовиділенням та факторами навколишнього середовища неприйнятний для більшості 
респондентів (відповідно 16 чол., 14 чол., 18 чол., 16 чол. по підгрупах опитаних див. 
рис.3.).   

Рис.3 Чинники, які впливають на комфортність взуття, що пов’язані з зайвою  

 
Переважна більшість опитаних розуміють негативний вплив вологи (води), як на 

комфортність, так і екологічну безпечність людини та середовища, адже при дії вологи 
має місце міграція шкідливих речовин різної природи та походження з матеріалів 
взуття. Цей вплив не завжди відчутний для людини, однак шкідлива дія, може 
проявлятися в часі, завдаючи шкоду здоров’ю людини. Ці обставини змушують 
створювати певні регламенти для утилізації та знешкодження взуття, незавдаючи 
шкоди навколишньому середовищу. Респонденти на відповідні запитання (питання 7, 
14) дали стверджуючі відповіді про необхідність вибору комфортного, безпечного 
взуття та матеріалів, як для людини, так і навколишнього середовища в рамках системи 
«взуття –споживач -середовище» . 

Слід зауважити, що опитані підтвердили необхідність забезпечення рівня 
екологічної інформаційності, пов’язаної з споживанням взуття, одягу та аксесуарів 
(питання 4). Ці обставини обумовлюють необхідність підняття рівня екологічної 
свідомості споживачів та запровадження відповідного маркування щодо екологічної 
безпеки. 

Маркування взуття – це частина інформації про товарну продукцію, яка 
повинна відповідати певним умовам та наноситься на взуття (включаючи 
комплектність), пакувальну тару чи інші носії виробничого маркування. Очевидно, 
маркування слід розділяти на обов’язкове та добровільне. В Україні працює такий 
механізм визначення та контролю належної якості товарів і послуг, як система 
державної (обов'язкової) та недержавно (добровільної) сертифікації. 
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В Україні екологічне маркування, яке ґрунтується на якісних перевагах 
продукції стосовно негативних впливів на стан здоров'я людини та довкілля, 
закріплено міжнародним стандартом ISO 14024 (з 2002 року запроваджено до 
державної системи стандартизації - ДСТУ ISO 14024) і відноситься до категорії 
«добровільних». З 2004 року знак екологічного маркування "Екологічно чисто та 
безпечно" внесено до міжнародного реєстру Глобальної Мережі Екологічного 
маркування - Global Ecolabelling Network (GEN) та визнано 59 країнами світу, зокрема 
Європейським Союзом. Метою екологічного маркування товарів є інформування 
споживачів про екологічну пріоритетність маркованої продукції порівняно з 
аналогічною немаркованою продукцією. Для отримання знаку екологічного 
маркування продукції необхідно пройти процедуру сертифікації на відповідність 
додатковим екологічним вимогам – екологічним критеріям.  

Зображення зеленого журавлика (див. рис. 4.) та напис «Екологічно чисто та 
безпечно», окрім належних якісних характеристик маркованої продукції, свідчить про 
відповідність до критеріїв екологічності на протязі всього життєвого циклу продукції: 
від заготівлі сировини до утилізації, а також гарантує споживачеві екологічну якість.  

 
Рис 4. Знак екомаркування в Україні "Зелений журавлик". 

 
З 2004 року знак «Екологічно чисто та безпечно» представляє Україну в 

Глобальній Мережі Екологічного Маркування – Global Ecolabelling Network (GЕN) – 
незалежної асоціації організацій, в яку входять 36 країн світу, що впроваджують 
системи екологічного маркування відповідно до добровільного міжнародного 
стандарту ІSО 14024. Основними завданнями діяльності GEN є координація 
національних систем екологічного маркування, інтеграція критеріїв оцінки життєвого 
циклу. Асоціація (GЕN) тісно співпрацює з Світовою Організацією Торгівлі та одним з 
її членів є Комісія Євросоюзу (ЄС)з питань екологічної сертифікації та маркування 
(98/34/ЄС). 

Сертифікована продукція отримує право відтворення знаку екологічного 
маркування на етикетці, а також на документації та рекламних матеріалах 
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підприємства–виробника даної продукції, що підтверджується міжнародним 
сертифікатом відповідності (див.рис.5.). Цей  знак, відомий, як значок “зелена 
крапка”, прийнятий в країнах ЄС, часто зустрічається на упаковці товарів, означає, що 
виробник заплатив за переробку упаковки та самого товару, коли той відслужить свій 
термін і перетвориться на відходи. 

  
Рис 5. Знак "Зелена крапка"  

Багато виробників товарів, зокрема, косметики і парфумерії, запроваджують 
позначки -  “вільно від жорстокості”, які означають, що даний товар не випробовувався 
на тваринах та не мало місце жорстоке поводження з ними (див.рис.6.).  

 
Рис 6. Різні варіанти знаку  "Не тестувалось на тваринах". 

Широко запроваджуються позначки про можливість повторної переробки 
картону та паперу –“три зелені стрілки” (див.рис.7.) та вказується інформація про 
кількість вторинної сировини в готовому продукті.  

 
Рис 7. Міжнародний знак вторинної переробки (стрічка Мьобіуса) 
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Висновки 
Проведені дослідження дозволили зробити наступні висновки та рекомендації: 
1. Ринок безпечного та екологічно – чистого взуття, одягу та аксесуарів 

України знаходиться на стадій становлення, тому існує проблема якості та 
достовірності відповідної продукції. 

2. Потрібно запроваджувати систему державного регулювання та сертифікації 
відповідної продукції. 

3. Український споживач позитивно відноситься до вирішення питань безпеки 
екологічної чистоти відповідної продукції в рамках системи «споживач – товар – 
середовмище». 

4. Існує потреба для широкого запровадження інформаційної підтримки та 
відповідного маркуваня про безпеку, екологічну та біологічну чистоту взуття, одягу та 
аксесуарів. 

5. Потрібно підвищувати рівень самосвідомості українського споживача щодо 
використання та утилізації товарів першої необхідності, зокрема , одягу, взуття та 
аксесуарів шляхом, як інформаційної підтримки, так і виховною, просвітницькою та 
навчальною діяльністю.  
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УДК 372.881.111.1 
 
 

ГРА ЯК ОДИН З ЕФЕКТИВНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ МОВИ  
 

М.В. БЕДЕВЕЛЬСЬКА  
Мукачівський державний університет 

 
В статті розглянуто гру, як необхідний вид діяльності на уроці англійської мови, розкрито 

значення, функції і місце гри в процесі вивчення іноземної мови. Встановлено вимоги до ігор на уроках 
англійської мови. Визначено основні види ігор та їх класифікація. Проаналізовано ігри, які сприяють 
розвитку різних видів мовлення учнів. 

Ключові слова: засоби навчання, гра, ігрова діяльність, засіб вивчення мови, рухомі ігри, 
сюжетно-рольові ігри, комп’ютерні ігри, дидактичні ігри, елементи гри, правила гри, вимоги до ігор, 
ігрові прийоми, технології навчання. 

 
У глибоку давнину дитячі ігри виникли, як стихійне наслідування дій дорослих 

в ігрових вправах і завданнях. Підростаюче покоління готувалося до праці, полювання, 
війни, виконання норм поведінки, тобто гра мала важливі соціальні функції. 

З розвитком людства, нагромадженням знань, засобів матеріальної і духовної 
культури, прискоренням темпів життя, гра поступово втратила свою навчальну 
функцію. Універсальний  засіб народної педагогіки,  вона починає вважатися 
«несерйозним» заняттям, стає переважно привілеєм дітей із заможних класів, 
обслуговує лише довкілля.  У школі, з її традиційним бажанням уникати будь-якої 
стихійності, з поглядами на учня як на слухняного виконавця, аж до тепер для гри не 
було місця. 

Розкриваючи роль гри, як великого виховного фактора, А.С. Макаренко 
підкреслював, що «гра  привчає людину до тих фізичних і психічних зусиль, які будуть 
потрібними для праці» [2: 14].     

Гра поряд із працею й навчанням – один з основних видів діяльності людини, 
дивний феномен нашого існування. Гра як феномен культури навчає, виховує, 
розвиває, соціалізує, розважає, дає відпочинок, вносячи в зміст дозвілля нескінченності 
сюжети і тези. 

Російський письменник Ю.Нагибін в праці «Використання рольової гри при 
навчанні іншомовного спілкування» так оцінює значення гри в дитинстві: «У грі 
виявляється характер дитини, її погляди на життя, його ідеали. Самі того не 
усвідомлюючи, діти в процесі гри наближаються до рішення складних життєвих 
проблем». К.Д. Ушинський стверджував, що в грі з’єднується одночасне прагнення, 
відчування і представлення. 

У людській практиці гра виконує такі функції: 
- розважальну: це основна функція гри – розважити, надихнути, розбудити 

інтерес; 
- комунікативну: освоєння діалектики спілкування;  
- самореалізацію в грі; 
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- терапевтичну: подолання різних труднощів, що виникають в інших видах 
життєдіяльності; 

- діагностичному: виявлення відхилень від  нормативної поведінки, 
самопізнання в процесі гри; 

- коригуючу: внесення позитивних змін у структуру особистісних показників;  
- міжнаціональної комунікації: засвоєння єдиних для всіх людей соціально-

культурних цінностей;  
Згідно сучасних методичних засад основний методичний акцент у викладанні 

іноземних мов має бути зроблений на особистісно-орієнтованому та комунікативному 
підходах,  основні засади якого сформульовано в працях Л.С. Виготського, П. Я. 
Гальперіна, В. В. Давидова, О. К. Запорожця, І. О. Зимньої, А. К. Маркової та ін.  

   Якість оволодіння учнем іншомовною діяльністю значною мірою зумовлена і 
мотивацією,  яка викликає цілеспрямовану активність, стимулює вибір засобів та 
прийомів для досягнення мети. За наявності в учнів інтересу до мови,  вивчена мова не 
забувається учнями, навіть якщо знання цієї мови не буде  використовуватись протягом 
довгого  часу. Одним з основних стимулів є гра. Відомо, що основним видом діяльності 
дитини є гра. 

Використання ігор на уроках іноземної мови ефективно  впливають на засвоєння 
учнями матеріалу. Деякі учителі зазначають, що проведення ігор  на уроках порушує 
дисципліну. Проте правильно підготовлені і організовані ігри на уроках іноземної мови 
стимулюють учнів до вивчення даного предмету. В учнів пробуджується інтерес до 
вивчення  іноземної мови,  учні з нетерпінням чекають наступного уроку. Ушинський 
К.Д. зазначав, що не потрібно перетворювати весь урок в гру. Але він відстоював 
застосування на уроках ігор,  як засіб для розвитку уваги і пам’яті, як одного із засобів 
підвищення зацікавленості до вивчення іноземної мови. 

У методичній літературі є цілий ряд робіт, присвячених використанню ігор (Т.У. 
Олійник, О.О. Колеснікова, Р.С. Аппатова, В.М. Філатов, А.А. Санько, Т.Є. Duff, T. 
Debyser, M.Finocchiaro та ін). однак вирішити проблему навчання іншомовного 
спілкування неможливо, використовуючи лише окремі види ігор. 

На значення ігрової діяльності в процесі навчанні іноземної мови вказують  
відомі методисти, такі як Е. И. Пассов, М. Н. Скаткин. Гра – це лише оболонка, форма, 
змістом якої повинно бути навчання, оволодіння видами мовної діяльності. Е. И. 
Пассов відзначає наступні риси ігрової діяльності як засобу навчання: вмотивованість, 
відсутність примушення; діяльність, що індивідуалізувалась, глибоко особиста; 
навчання і виховання в колективі і через колектив; розвиток психічних функцій і 
здібностей; навчання із захопленням. 

Теоретик ігрової діяльності Д. Б. Эльконин наділяє гру чотирма 
найважливішими для дитини функціями: засіб пізнання; засіб розвитку розумових дій; 
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засіб розвитку довільної поведінки; засіб розвитку мотиваційно  - споживницької 
сфери. Гра визначає важливі перебудови і формування нових якостей особи, саме в грі 
діти засвоюють норми поведінки, гра вчить, змінює, виховує. 

Ігри дозволяють  учителеві створити ситуації, наближені до життя, в яких учні 
вимушені використовувати мову як єдиний засіб спілкування. Діти, які хочуть взяти 
участь у грі, аби виконати те, що вимагається, повинні розуміти, що говорять, або 
пишуть інші, а також вони вимушені говорити, або писати, щоб висловити свою думку, 
або надати інформацію. [1; 48;49]. 

Створення цікавих, емоційно забарвлених ситуацій допомагає підтримувати 
інтерес учнів, заохочує їх до участі у запропонованій діяльності. Якщо діти 
заінтриговані, здивовані, радісні, переживають почуття співпраці, творчості, вони 
більш чітко і яскраво запам’ятовують отриману інформацію, а саме: необхідну лексику 
та граматичні конструкції. Це означає, що для кожного вчителя, незалежно від віку 
учнів, котрі вивчають мову, ігри є основним засобом навчання. 

Ігри можуть бути використані для формування та розвитку будь - яких навичок 
та вмінь (читання, письма, аудіювання та говоріння) на всіх рівнях навчання на будь-
якій стадії уроку. Більшість мовних ситуацій на уроці показові, штучні, спрямовані на 
відпрацювання певної граматичної конструкції, часу, виразу. Але, незалежно від того, 
яку модель на даному уроці мають засвоїти учні, іх діяльність спрямована на розвиток 
комунікативних навичок [4:22]. 

Ретельно розроблені ігри та проблемні ситуації дають змогу створити необхідне 
мовне середовище і спонукають учнів до спілкування, що акумулює в собі і 
виробництво, і розуміння мови, яка вивчається. Ситуації та дискусії повинні бути 
підготовленні та організовані, щоб забезпечити реальну участь учнів. Існує ряд 
методик, спрямованих на заохочення учнів використовувати мову. Навіть на старших 
рівнях має сенс їх використовувати, полегшуючи тим самим опанування матеріалом 
будь-якої складності.  Кросворди – одне з улюблених занять як дорослих, так і дітей. 
Цей вид роботи давно з успіхом впроваджується на уроках іноземної мови. Найкращий 
спосіб її проведення – в парах: кожному із учнів видається варіант кросворда з 
відповідями. При цьому один із них володіє інформацією, яка знаходиться по 
вертикалі, інший – по горизонталі. Завдання – вгадати слово, користуючись 
поясненням партнера. 

Ігри з малюнками не менш цікаві на будь-якому етапі вивчення мови: тримаючи 
малюнок у руках, запропонувати партнеру написати те, що на ньому зображено 
[6;28;31]. 

Найпростіше, а головне – найгуманніше діти засвоюють іноземну мову через 
гру, особисту зацікавленість. Словниковий запас і приклади мають вводити їх у 
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властивий для дітей світ казки. А форма проведення занять найдоцільніша, - 
театралізована [7: 26]. 

Гра для дитини – це невіддільна частина її життя, шлях, за допомогою якого 
вона пізнає світ і готується до дорослого життя, і не скористатися цим означає втратити 
дійовий засіб досягти успіху. 

Прийнято розрізняти два основні типи ігор:  
• ігри з фіксованими, відкритими правилами; 
• ігри з прихованими правилами; 
Прикладом ігор першого є більшість дидактичних, пізнавальних, і рухомих ігор, 

сюди відносять також розвиваючі, інтелектуальні, музичні,ігри - забави, атракціони. До 
другого типу відносять ігри сюжетно – рольові [3: 11]. 

Дидактична гра – явище складне, але в ній виразно виявляється структура, тобто 
основні елементи, що характеризують гру як форму навчання і ігрову діяльність 
одночасно. Один з основних елементів гри - дидактична задача, яка визначається 
метою повчальної і виховної дії. Наявність дидактичної задачі, або декількох задач 
підкреслює повчальний характер гри, спрямованість повчального змісту на процеси 
пізнавальної діяльності дітей. Дидактична задача визначається вихователем і 
відображає його повчальну діяльність. Структурним елементом гри є ігрова задача, 
здійснювана дітьми в ігровій діяльності. 

Одним з основних елементів дидактичної гри є правила гри. Їх зміст і 
спрямованість обумовлений загальними задачами формування особи дитини і 
колективу дітей, пізнавальним вмістом, ігровими задачами і ігровими діями в їх 
розвитку і збагаченні. Використовуючи правила, педагог управляє грою, процесами 
пізнавальної діяльності, поведінкою дітей. 

Правила гри мають повчальний, організаційний, формуючий характер, і частіше 
за все вони різноманітно поєднуються між собою. Повчальні правила допомагають 
розкривати перед дітьми, що і як потрібно робити, вони співвідносяться з ігровими 
діями, розкривають спосіб їх дій. Правила організовують пізнавальну діяльність дітей: 
щось розглянути, подумати, порівняти, знайти спосіб рішення поставленою грою 
задачі.  

Організуючі правила визначають порядок, послідовність ігрових дій і 
взаємостосунків дітей. Правила гри повинні бути направлені на виховання позитивних 
ігрових відносин. Дотримання правил в ході гри викликає необхідність прояву зусиль, 
оволодіння способами спілкування в грі і поза грою, формування не тільки знань, але і 
різноманітних відчуттів, накопичення добрих емоцій і засвоєння традицій [4: 44]. 

Для того щоб учні могли висловлюватись англійською мовою на уроці, їх 
необхідно зацікавити в цьому і створити можливості для ефективного спілкування між 
собою та з учителем. Спілкування здійснюється на основі значимої для дітей 
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інформації. Одним із найважливіших способів підвищення ефективності уроку є 
посилення його комунікативної та пізнавальної спрямованості з допомогою гри [8:8]. В 
звичайній дискусії учні - лідери, як правило, захоплюють ініціативу, а боязкі вважають 
за краще відмовчуватися. В грі кожний одержує роль і повинен, бути активним 
партнером в мовному спілкуванні. В іграх школярі опановують такі елементи 
спілкуванн, як уміння почати бесіду, підтримати її, перервати співбесідника, в 
потрібний момент погодитися з його думкою або спростувати його, уміння 
цілеспрямовано слухати співбесідника, задавати уточнюючі питання і т.д. 

Практично весь учбовий час в грі відведений на мовну практику, при цьому не 
тільки говорючий, але і слухаючий максимально активний, оскільки він повинен 
зрозуміти і запам'ятати репліку партнера, співвіднести її з ситуацією, визначити, 
наскільки вона релевантна ситуації і задачі спілкування, і правильно відреагувати. 

Цікавими є  імітаційно - моделюючі ігри, які є логічним продовженням і 
завершенням вивченого матеріалу. Такі ігри є практичним доповненням до будь - якої 
теми. Під час імітаційно- моделюючої гри в учнів формуються й розвиваються навички 
й уміння знаходити необхідну інформацію, перетворювати її, використовувати її в 
стереотипних або інших ситуаціях. Учні охоче сприймають і рольові ігри. Ситуації 
часто нам підказує життя, але важливо, щоб вони відповідали темі певного уроку та 
сприяли тренуванню пропонованого навчального матеріалу. Використання ситуацій 
сприяє підсиленню комунікативної спрямованості в навчанні іноземної мови. Усім 
відомо, що вибір лексики можна проводити з допомогою вправ, він зумовлюється 
тематичним принципом. Після введення та закріплення нових слів і виразів необхідно 
активізувати їх у мовленнєвій діяльності. Засвоєнню лексики допомагають 
комунікативно - ігрові прийоми [5;51]. 

Ситуативні ігри мають чотири головні риси: 
- вільна розвиваюча діяльність, що починається лише за бажанням дитини, 

заради задоволення від самого процесу діяльності; 
- творчий, значною мірою імпровізований, дуже активний характер цієї 

діяльності; 
- емоційна піднесеність діяльності, емоційна напруга; 
- наявність прямих та непрямих правил, що відбивають зміст гри, логічну 

послідовність її розвитку [3:38]. 
Ігри позитивно впливають на формування пізнавальних інтересів школярів, 

сприяють усвідомленому освоєнню іноземної мови. Діти, що вчаться активно, 
захоплено працюють, допомагають одне одному, уважно слухають своїх товаришів, 
вчитель лише управляє учбовою діяльністю. 

Основні вимоги до ігор: 
• гра повинна стимулювати мотивацію навчання, викликати  
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у школяра інтерес і бажання добре виконати завдання, її слід проводити на 
основі ситуації, адекватної реальної ситуації спілкування; 

• гру потрібно добре підготувати з точки зору як змісту, так і форми, чітко 
організувати. Важливо, щоб учні були переконані у необхідності добре виконати ту або 
іншу задачу, тільки при цій умові їх мова буде природною і переконливою; 

• гра повинна бути прийнята всією групою; 
• вона неодмінно проводиться у доброзичливій, творчій атмосфері, викликає у 

школярів відчуття задоволення, радості. Чим вільніше відчуває себе учень у ході гри, 
тим ініціативніше він буде в спілкуванні. З часом у нього з'явиться відчуття 
впевненості у своїх силах; 

• гра організовується таким чином, щоб учні могли в активному мовному 
спілкуванні з максимальною ефективністю  використовувати мовний матеріал який 
відпрацьовується; 

• вчитель неодмінно вірить в гру, в її ефективність. Тільки при цій умові він 
зможе добитися добрих результатів; 

•   велику значущість додає уміння вчителя встановити контакт з дітьми. 
Створення сприятливої, доброзичливої атмосфери на занятті – дуже важливий чинник, 
значення якого важко переоцінити; 

Для успішного проведення ігор мають бути обов’язкові умови: 
1. чітке уявлення вчителем експозиції; 
2. певний лексичний запас із теми;  
3. опанування учнями розмовних кліше типу”I think”, “to my mind ”, довірчі 

стосунки між учителем та учнем – стосунки «рівних». 
Деякі вчителі справедливо зазначають, що під час гри учні можуть психологічно 

перебудовуватися,  починають думати тільки про гру, а не про мову. Якщо на це 
зважати, то гра принесе шкоду: забирає час на уроці. Але якщо вчитель буде 
створювати за допомогою гри «мовне середовище» і буде всіма силами і способами 
спрямовувати увагу учнів перш за все на засвоєння іноземної мови, то така гра 
безперечно принесе лише користь. 

Висновки 
З усього вищезазначеного можна зробити такі висновоки. Учителі іноземних 

мов повинні звернути свою увагу на гру, як ефективний засіб вивчення іноземної мови. 
Завдання педагога полягає в тому, щоб знайти максимум педагогічних ситуацій, 

у яких може бути реалізоване прагнення дитини до активної пізнавальної діяльності. 
Педагог повинен постійно вдосконалювати процес навчання, що дозволяє дітям 
ефективно і якісно засвоювати програмний матеріал. Тому так важливо 
використовувати ігри на уроках. Гра допомагає спілкуванню, сприяє передачі 
накопиченого досвіду одержанню нових знань, правильній оцінці вчинків, розвитку 



Науковий вісник Мукачівського державного університету 
Гуманітарні і суспільні  науки 

 

Журнал наукових праць №13(8)’2012 
 

51

комунікативних навичок людини, її сприйняття, пам’яті, мислення, уяви, емоцій, таких 
рис, як колективізм, активність, дисциплінованість, спостережливість, уважність. Крім 
того,  ігри  мають величезну методичну цінність, вони просто цікаві як учителю, так і 
учню. 

Вчені вважають, що оволодіння формами усного іншомовного спілкування 
можливо тільки за допомогою ігор, причому успішність гри залежить від рівня і 
старанності її підготовки, правильності організації, регулярності застосування даного 
прийому навчання і, звичайно, від майстерності вчителя і його відданості своїй справі.   

Прийом гри має безсумнівну дидактичну цінність, адже гра сприяє ефективному 
засвоєнню матеріалу і поліпшенню загального настрою в класі, а також подоланню 
психологічних бар’єрів, як у самому класі, так і між класом і педагогом. 

Таким чином, гра додає навчальному спілкуванню комунікативну 
спрямованість, зміцнює мотивацію вивчення іноземної мови і значно підвищує якість 
оволодіння іноземною мовою. 

 Гра - це могутній фактор психологічної адаптації дитини в новому просторі, що 
може вирішити проблему природного ненасильницького впровадження іноземної мови 
у світ дитини. 
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АННОТАЦИЯ 

ИГРА КАК ОДИН ИЗ ЭФФЕКТИВНЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ ЯЗЫКА 
В статье игра рассматривается, как необходимый вид деятельности на уроке английского языка, 

раскрыто значение, функции и место игры в процессе изучения иностранного языка. Устанавливаются 
требования к играм на уроках. Определены основные виды игр и их классификация.                        
Проанализированы игры, которые способствуют развитию различных видов речи учащихся. 

Ключевые слова: игра, игровая деятельность, метод изучения языка, подвижные игры, 
сюжетно-ролевые игры, компьютерные игры, дидактическая игра, элементы игры, правила игры, 
требования к играм, игровые приемы, средства обучения,  технологии обучения. 
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THE SUMMARY 
PLAY AS ONE OF EFFECTIVE TEACHING METHODS LANGUAGES 

The game is considered as a necessary activity at the English lessons, analyzed the meaning, functions 
and place of the game in the process of foreign language studing. The requirements to games at the English 
lessons are defined. The main types and classification of games are determined. The games, are considered to 
help in developing different types of speech.  

Keywords: game, game activity,  language educational facilityy, action-oriented games, role-playing 
games, computer games, didactic games, game elements, rules of the game, requirements for games, gaming 
techniques, teaching aids, methods of teaching. 

 

 

 
 
УДК 371.333 
 
 

НАВЧАННЯ ТВОРЧОГО МОНОЛОГУ-РОЗПОВІДІ ЗАСОБАМИ 
ДРАМАТИЗАЦІЇ СТУДЕНТІВ-ФІЛОЛОГІВ, ЩО ВИВЧАЮТЬ НІМЕЦЬКУ 

МОВУ ЯК ДРУГУ ІНОЗЕМНУ 
 

Л.В. ВАРГА  
Мукачівський державний університет 

 
Актуальність даної статті зумовлена необхідністю використання нових засобів навчання для 

підвищення ефективності та якості процесу навчання іноземних мов. Проведено аналіз педагогічних 
умов, що сприяють підвищенню ефективності формування вмінь ведення ТМР  засобами ТП і 
драматизації на уроці іноземної мови.  Сформульовано критерії. яким має відповідати система вправ, 
спрямована на формування відповідних навичок у студентів.  Наведено зразки вправ для кожного з 
виділених етапів на шляху формування комунікативної компетенції .  

Ключові слова: творчий монолог-розповідь, драматизація, засоби театральної педагогіки,  
рольові ігри, мовленнєві навички, мікромонолог.  

 
Творче монологічне висловлювання, зокрема творчий монолог-розповідь (ТМР), 

посідає важливе місце в усномовленнєвому арсеналі учителів іноземної  мови (ІМ). 
Формування вміння створювати ТМР передбачає використання методик, 
цілеспрямовано призначених для такого навчання. У цьому контексті важко 
переоцінити цінність новітніх технологій, в тому числі засобів театральної педагогіки 
(ТП), використання яких у процесі навчання вимагає розробки спеціальних вправ.  

Обєкти та методи дослідження 
В опрацьованому масиві наукової інформації нам не вдалося знайти досліджень, 

спрямованих на розробку вправ для методики навчання ТМР майбутніх учителів 
засобами театральної педагогіки. Ідея використання різноманітних машин в процесі 
навчання з'явилася ще на початку ХХ століття. Від початку і до сьогодні рушієм 
впровадження технічних засобів навчання (далі – ТЗН) у навчальний процес є ідея 
підвищення ефективності навчання шляхом передачі машинам окремих функцій 
викладача, тобто автоматизації навчання. 

Під поняттям «драматизація» ми розуміємо сукупність методів та прийомів 
взаємодії викладача і студентів у драматичних рольових іграх, імпровізаціях, 



Науковий вісник Мукачівського державного університету 
Гуманітарні і суспільні  науки 

 

Журнал наукових праць №13(8)’2012 
 

53

симуляціях і театральних проектах спрямованих на формування іншомовної 
комунікативної компетенції в тому числі й ТМР. 

Постановка задачі 
Оскільки систематизація та опис вправ є важливим  компонентом розробки 

методики  навчання іноземної мови (ІМ), метою цієї статті є обґрунтування і 
визначення підсистеми вправ для  навчання ТМР майбутніх учителів ІМ засобами ТП. 
Про те, що методика навчання творчого монологу-розповіді є актуальною, свідчать 
новітні дослідження, спрямовані на вирішення проблеми навчання іншомовного 
говоріння. Л.В. Гайдукова розробила методику формування професійно-орієнтованої 
компетенції  в діалогічному мовленні. Застосуваню методів драматизації у Н. В. 
Іванової (2007), О. В. М'ясникової (2009), З. А. Побежимової (2007), але проблема 
побудови вправ для формування вмінь ТМР, наскільки нам відомо, залишилася поза 
увагою дослідників. 

Для досягнення поставленої задачі необхідно: 
– обґрунтувати необхідність використання вправ для навчання ТМР;  
– виокремити етапи формування вмінь побудови  ТМР; 
– з'ясувати, яким вимогам повинні відповідати вправи для навчання ТМР майбутніх 

учителів НМ засобами ТП; 
– поставити до кожного компонента свої конкретні вимоги; 
– побудувати систему вправ на основі виділених критеріїв; 

Результати та їх обговорення 
Оскільки завдання до вправ для навчання ТМР майбутніх учителів іМ засобами 

ТП формулюються у відповідності до загально-методичного принципу 
комунікативності, воно повинно передбачати відтворення реальної ситуації 
спілкування, тобто її моделювання. Така відтворена модель має зберігати найважливіші 
риси реального процесу спілкування [2]. Наприклад, у зв'язку з тим, що реальне 
спілкування, в якому комуніканти реалізують свої наміри, завжди є вмотивованим і 
йому притаманна новизна, завдання до вправи повинно забезпечувати мінімальний 
рівень мотивації у  студентів, містити комунікативний намір і привносити певну 
новизну.   

Далі, виходячи з того, що ІМ є частиною  культури народу-носія мови та  
одночасно носієм цієї культури, наступною вимогою до компонента завдання до вправ 
для навчання ТМР майбутніх учителів ІМ засобами ТП є його культурологічна 
спрямованість. Саме така спрямованість дозволяє підвищувати рівень культурної 
обізнаності та освіченість студентів і формувати їхню соціокультурну компетенцію, що 
необхідно для повноцінного іншомовного спілкування. І нарешті, враховуючи те, що 
йдеться про навчання майбутніх учителів ТМР засобами ТП, важко переоцінити 
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важливість професійної спрямованості компонента завдання до вправ, призначених для 
такого навчання.  

   Перша і головна вимога до другого, виконавчого компонента запропонованих 
нами вправ - це обов'язкове використання засобів ТП, що є важливим інструментом 
нашої методики навчання [4]. Серед інших вимог до виконавчого компонента 
необхідно назвати обґрунтованість вибору рівня керування мовленнєвою діяльністю 
студентів: повного, часткового або мінімального. Важливим є також забезпечення 
студентів відповідними опорами  як спеціально створеними, так і природними. З 
першого погляду може здаватися, що значення таких  опор при застосуванні засобів ТП 
є менш важливим. Однак не слід забувати про ту додаткову роль, яку такі опори грають 
у процесі навчання ТМР майбутніх учителів, що, безумовно, може підвищувати його 
ефективність. При виконанні завдання необхідно також пам'ятати про  важливість 
вибору найбільш оптимальної форми організації виконання вправи - парної, групової, 
індивідуальної або фронтальної.  Варто також згадати про необхідність вибору місця 
(аудиторія, лабораторія усного мовлення, відеоклас, комп'ютерний клас тощо) і режиму 
(одночасний, послідовний, переривчастий тощо) виконання вправи. 

   Для реалізації контролюючого компонента вправи необхідно визначати об'єкт 
і форму контролю. Оскільки ТМР є усним мовленнєвим продуктом, то його потрібно 
оцінювати, застосовуючи спеціальні критерії, а саме: комунікативність, креативність, 
відносну  мовну правильність і темп мовлення [1]. Що стосується форм контролю, то 
варто пам'ятати про те, що, окрім контролю з боку викладача, існує також 
взаємоконтроль і самоконтроль. Більше того, контроль може здійснюватися 
безпосередньо протягом  часу виконання завдання, одразу після виконання завдання, а 
також через певний час після виконання завдання. 

   Врахування усіх цих вимог до кожної  конкретної вправи та їх компонентів 
при навчанні майбутніх учителів засобами ТП сприятиме ефективному формуванню 
вміння створювати ТМР. 

   Після визначення вимог до вправ при навчанні ТМР майбутніх учителів ІМ 
засобами ТП перейдемо до обґрунтування типології вправ, що є одним з наріжних 
каменів у методиці навчання ІМ. Типологія вправ для навчання ТМР майбутніх 
учителів ІМ засобами ТП грунтується  на  таких  загальноприйнятих критеріях (за Н.К. 
Скляренко): 

1) комунікативність: комунікативні, умовно-комуні кативні, некомунікативні 
вправи; 

2) вмотивованість: вмотивовані, невмотивовані вправи; 
3) спрямованість  на прийом або видачу інформації: рецептивні, рецептивно-

репродуктивні, рецептивно-продуктивні, продуктивні вправи; 
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4) ступінь керування мовленнєвою діяльністю студентів: вправи з повним, з 
частковим і з мінімальним керуванням; 

5) наявність ігрового компонента: вправи без ігрового компонента, з рольовим 
ігровим компонентом, з нерольовим ігровим компонентом 

6) наявність опор: вправи без опор, із спеціально створеними опорами, з 
природними опорами; 

7) способи організації:  фронтальні, хорові, парні, групові, індивідуальні вправи. 
   Окрім цього загальновідомого списку, перелік критеріїв, на яких базується 

запропонована нами типологія вправ для навчання ТМР майбутніх учителів НМ 
засобами ТП, включає також три нові, специфічні критерії, а саме: 

1) наявність спрямованості на розвиток творчих та інших необхідних для 
ефективного творчого процесу здібностей: вправи, спрямовані і  не спрямовані на  
розвиток таких здібностей; 

2) наявність прийомів ТП: вправи з використанням і без використання таких 
прийомів; 

3) наявність аналітичного компонента:  вправи з  аналізом тексту-зразка на 
наявність притаманних ТМР мовних  і мовленнєвих явищ, вправи без такого аналізу 
[6]. 

   Такий розширений пакет критеріїв забезпечує ефективність запропонованої 
типології вправ. 

   Забезпечення мовленнєво-мисленнєвої активності студентів у процесі 
навчання, згідно з Ю.І. Пассовим, є серцевиною комунікативного процесу навчання . 
Застосування драматизації в процесі навчання сприяє розвитку творчої розумової 
активності студента  - вищого рівня мисленнєвої діяльності особистості, завдяки якій 
процес формування вмінь говоріння можна максимально наблизити до умов 
природного спілкування. Звідси випливає логічний висновок про важливість 
застосування драматизації для реалізації навчання творчого монологу-розповіді. 

Новизна прийомів, форм  навчання і методів, їх нешаблонність забезпечує 
гнучкість мовленнєвих навичок, динамічність, продуктивність мовленнєвих навичок, 
розвиток механізму комбінування, ініціативності висловлювання, темпу мовлення.   
Новизна матеріалу, пов'язані з цим форма і зміст матеріалу, сприяє появі інтересу до 
навчання та його утриманню. О. М. Соловова називає драматизацію серед нових форм 
спілкування, які здатні внести елемент новизни у заняття з ІМ і в такий сприяти 
реалізації принципу новизни. 

Навчання вчителів ІМ засобами ТП і драматизації  передбачає усі перелічені 
вище типи вправ. Винятком є типи вправ за двома критеріями - другим і дев'ятим: усі 
розроблені нами вправи за другим критерієм будуть  вмотивованими, а всі вправи за 
дев'ятим критерієм передбачають  використання прийомів ТП. Це пов'язано з тим, що 
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запропоноване нами навчання ТМР майбутніх учителів ІМ базується на використанні 
засобів ТП, а вмотивованість є невід'ємною рисою процесу такого навчання. 

Особливий акцент при навчанні ТМР засобами ТП надається розвитку і 
зміцненню творчого потенціалу майбутніх учителів ІМ, що є важливим для 
формування їхньої професійної компетенції. У зв'язку з цим однією з головних 
особливостей усіх запропонованих нами типів вправ є спрямованість на розвиток 
творчих  та інших професійно значущих здібностей, зокрема  творчого мислення, 
пам'яті, уваги, спостережливості, уяви, фантазії, адекватної рухової активності тощо. 

Спираючись на типологію і вимоги до вправ для навчання  ТМР,  розглянемо 
запропоновану нами підсистему вправ для такого навчання. З цією метою необхідно 
зазначити, що загальна система вправ для навчання ІМ охоплює усі види мовленнєвої 
діяльності, в тому числі говоріння, важливим складником якого є монологічне 
мовлення. І нарешті, йдеться про розробку підсистеми вправ для навчання ТМР 
майбутніх учителів ІМ засобами ТП, що потребує застосування спеціальних груп вправ 
для формування відповідних мовленнєвих навичок говоріння  (фонетичних, лексичних, 
граматичних) і вмінь монологічного мовлення (створення мікромонологу і монологу). 
При цьому  важливо враховувати те, що у переважній більшості випадків оволодіння 
навичками і вміннями в межах одного виду мовленнєвої діяльності передбачає 
залучення інших видів мовленнєвої діяльності. У зв'язку з цим ефективне навчання 
ТМР можливо лише за умови використання усіх видів мовленнєвої діяльності, які є не 
тільки засобом у навчанні, але й знаходяться у постійному взаємозв'язку і тісній 
взаємодії між собою. 

Враховуючи те, що обговорювалося  вище, пропонуємо підсистему вправ для 
навчання ТМР майбутніх учителів ІМ засобами ТП, що ґрунтується на особливостях 
груп, типів і видів вправ. Усі вправи розподілені на групи, а саме вправи для: 

 1) формування навичок говоріння; 
 2) формування мовленнєвих навичок і вмінь створювати мікромонолог; 
 3) формування мовленнєвих навичок та вмінь створювати монолог; 
 4) вдосконалення вмінь створювати монолог.(за Паустовською М. В.) 
    Нижче наведені приклади вправ за кожною групою.  
Група вправ для формування граматичних, лексичних і фонетичних навичок 

говоріння. 
Приклад 1. Мета. Автоматизація дій студентів у використанні прийменників; 

розвиток уяви, формування граматичної компетенції. 
Прийом ТП. "Екран внутрішнього бачення". 
Завдання. Lesen Sie das Gedicht. Erganzen Sie die fehlenden Prapositionen. 

Vergleichen Sie Ihre Ergebnisse. Mit geschlossenen Augen stellen Sie sich die Reihenfolge 
der im Gedicht dargestellten Handlungen vor. 
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    Контроль. Взаємоконтроль, самоконтроль. 
Die Ameisen  (Joachim Ringelnatz) 
... Hamburg lebten zwei Ameisen, 
Die wollten ... Australien reisen. 
Bei Altona ... der Chaussee, 
Da taten ihnen die Beine weh, 
Und da verzichteten sie weise 
Dann auf den ietzten Teii der Reise. 

Приклад 2. Мета. Формування фонетичної компетенції, розвиток уміння 
варіювати інтонацією залежно від ситуації; розвиток артистизму. 

Прийом ТП. "Інтонаційна сила слова". 
Завдання. Lesen Sie das Gedicht folgenderweise vor: 

1) feierlich und mit Pathos (Sie sprechen auf einer Kundgebung); 
2) innig und sinnlich (Sie befinden sich in einer romantischen Situation);   
3) monoton und ausdruckslos (Sie sind ein gleichgültiger, unempfindlicher Mensch, der keine 
Gedichte mag). Die Zuhörer raten, mit welcher Intonation gesprochen wurde. 

Контроль. Контроль з боку викладача або самоконтроль/взаємоконтроль. 

Приклад 3. Мета. Автоматизація дій студентів з ЛО активного словника, 
формування лексичної компетенції; заохочення до збагачення соціокультурних знань; 
розвиток уваги, спостережливості, адекватної рухової активності. 

Прийом ТП. "Невидимі чорнила". 
Завдання. Wissen Sie, was Hotel "Garni" bedeutet? Udo und Claudia steigen im 

Hotel Garni "Walter" in Lugano ab. Wegen der Bauarbeiten auf der Strasse ist es sehr laut. 
Manchmal hören Udo und der Empfangschef einander nicht und sie sind gezwungen, einige 
Wörter mit dem Finger in der Luft zu "tragen". Die anderen Studenten raten diese Wörter und 
schreiben sie in die unten angegebenen Sätze ein. Am Ende vergleichen alle die Ergebnisse. 

   Контроль. Взаємоконтроль. 
•  Guten Tag. Ich habe ein Z ___  lassen. 
•  Auf welchen N_, bitte? 
•  Reinhardt. Udo Reinhardt. 
•  Sie haben für zwei P _______? 
•  Ja, das stimmt.  Fur meine Freundin und 
•  Darf ich den N __ Ihrer F___ auch haben? 
•  Claudia Hoch. Brauchen Sie ihren P_______ ? 
•  Nein, das ist nicht nötig. Sie bleiben eine W_________ ? 
•  Ja, bis zum n ___Sonntag. 
•  Gut. Hier haben Sie noch einen Hotelprospekt, einen 
•  Stadt______ und einige Ans _______ . 
•  Ah, die sind aber schon, wie aus dem 19. J . 
•  Da werden sich unsere F______ bestimmt darüber f______ . 
• Hier ist noch Ihr S______. Das  Zimmer ist im 2. . Ich w_____ Ihnen einen angenehmen A
___________________in unserem Hotel. 

Група вправ для формування мовленнєвих навичок  і вмінь створювати 
мікромонолог 
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Приклад 1. Мета. Формування вміння створювати мікромонолог-розповідь на 
основі побаченого, розвиток уміння планувати у своєму ТМР шляхи реалізації 
комунікативного наміру, формування вміння визначати головне; розвиток 
спостережливості, адекватної рухової активності. 

Прийом ТП. "Стоп-кадр", "Збери картину".     
 Завдання.  
Sie haben vor, Ihren Urlaub in Deutschland zu verbringen.  Erzahlen Sie dariiber, wie Sie 
sich auf die Reise vorbereiten. Bereiten Sie Ihre Berichte in zwei Gruppen vor und 
inszenieren Sie die Texte folgenderweise: die Studenten inszenieren nacheinander jede 
Handlung pantomimisch und bleiben im Standbild. Am Ende wird ein  starres Bild aller 
Handlungen dargestellt. Die Studenten der anderen Gruppe reproduzieren miindlich die 
Geschehnisse, Die Studenten der ersten Gruppe passen auf die Richtigkeit sowohl des Inhalts 
als auch der Form des Berichtes auf. 

Контроль. Взаємоконтроль. 

Приклад 2. Мета. Формування вміння створювати творчий мікромонолог-
розповідь, розвиток вміння продукувати і використовувати нестандартні ідеї, 
формулювати свої умовиводи логічним і обґрунтованим чином. 

Прийом ТП. "Пошук зв'язку". 
Завдання.   

Schlagen   Sie  Ihrem  Partner  eine ungewohnliche Kombination des Reiseziels und der 
Urlaubsaktivitat vor. Der Partner erzahlt dariiber, wie man zweckmaessig das Reiseziel  mit 
der Aktivitat verbinden kann. 

Контроль. Взаємоконтроль, контроль з боку викладача або самоконтроль. 

Muster: Kuehe melken - am Strand: Am Strand wird vieles verkauft: Mais, Eis usw. 
Ich habe beschlossen, am Strand frisch gemolkene Milch zu verkaufen ... 

Група вправ для формування мовленнєвих навичок і вмінь створювати монолог 
Приклад 1. Мета.  Формування  вміння створювати  мікромонолог-розповідь, 

розвиток уміння повідомляти нову інформацію на основі побаченого; розвиток 
адекватної рухової активності, спостережливості,  уяви. 

Прийом ТП. "Оживлена картинка". 
Завдання.  

Bilden Sie Vierergruppen. Jede Gruppe waehlt eine Art der Urlaubsreise und denkt vier 
passende Aktivitaten aus. Zu gleicher Zeit zeigt jedes Gruppenmitglied eine Aktivitat 
pantomimisch. Die anderen  Studenten  raten diese Art der Urlaubsreise und erzahlen 
darueber, was sie gesehen haben. 

Контроль. Взаємоконтроль, контроль з боку викладача або самоконтроль. 

Приклад 2. Мета. Формування вміння створювати монолог-розповідь за 
опорами, розвиток уміння визначати головне, викладати свої думки послідовно, чітко, 
зрозуміло, розвиток уміння комбінувати мовний матеріал; розвиток відчуття партнера; 
формування вміння розпізнавати і виправляти помилки. 

Прийом ТП. "Магічне дзеркало". 
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Завдання.  

Wahlen  Sie einen Partner. Stellen Sie sich einander gegeniiber. Der Eine spricht, der Andere 
ist sein "Wunderspiegel", der alles widerspiegeln  kann, was gesagt wird. Der Sprecherr nennt 
nur die Substantive, die die Fragen unten beantworten konnten. Der "Wunderspiegel" macht 
mit diesen Substantiven  eine zusammenhaengende Geschichte . Der Sprecher passt auf die 
Richtigkeit sowohl des Inhalts als auch der Form der Geschichte auf. 

Контроль. Взаємоконтроль. 

Muster: Sprecher: "Sommer, 2 Monate" Wunderspiegel: "Gewöhnlich habe ich meine  

Ferien Im Sommer. Sie dauern 2 Monate ..." 

 
Група вправ для вдосконалення вмінь створювати монолог 
Приклад 3. Мета. Розвиток уміння аналізувати і планувати композиційну 

структуру TMP, знаходити елементи, характерні для TMP; розвиток пам'яті. 
Прийом ТП. "Екран внутрішнього бачення". 
Завдання.  

l.Sie haben die Geschichte "Ein Reisepass hafs auch nicht leichf'gelesen. Bestimmen und 
markieren Sie die wichtigsten Bestandteile der Geschichte (dieEinleitung, den Hauptteil, den 
Schluss).  
2. Suchen Sie nach sprachlichen Mitteln, die Ihrer Meinung nach diesen Text ungewöhnlich 
und kreativ machen. Unterstreichen Sie diese Stellen im Text. Das können z.B. sein: 
stilistische Mittel (z.B.: Antithese, Euphemismus, Epitheton, Metapher, Metonymie, 
Periphrase, Phraseologismus, Vergleich u. dgl.); unvollendete Sätze, Ausrufe, u.a.m.; 
Synonyme, gleichartige Satzglieder usw. Lesen Sie die unterstrichenen Stellen noch einmal 
und versuchen Sie danach die unterstrichenen Wörter/Worte mit geschlossenen Augen im 
Flüsterton auszusprechen. 

Контроль. Контроль з боку викладача або самоконтроль/взаємоконтроль. 

Приклад 2. Мета. Формування вміння створювати TMP, розвиток уміння 
викладати свої думки зрозуміло і логічно, продукувати нестандартні ідеї, формулювати 
свої умовиводи; розвиток фантазії. 

Прийом ТП. "Монолог-вигадка". 
Завдання.  

Lassen Sie Ihre Phantasie spielen. Denken Sie eine ungewöhnliche Reise aus und schreiben 
Sie dazu ein Urlaubsangebot (mit einem Titel, kurzen Informationen und Bildsymbolen). 
Erzählen Sie anhand Ihres Urlaubsangebots über die Vorteile Ihrer Reise. Die Zuhörer füllen 
das Beurteilungsblatt aus. Das beste Urlaubsangebot wird gewählt. Arbeiten Sie in drei 
Gruppen 
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Контроль. Контроль з боку викладача або самоконтроль/взаємоконтроль. 

Приклад 3. Мета. Формування вміння створювати TMP, розвиток уміння 
планувати композиційну структуру TMP, продукувати нестандартні ідеї, викладати 
свої думки послідовно, чітко, зрозуміло, повно і логічно, розвиток фантазії. 

Прийом ТП. "Монолог-фантазія".  
Завдання.  

Sie eröffnen Ihr eigenes Hotel im Jahre 2100. Entwerfen Sie das Projekt Ihres Hotels. 
Bereiten Sie sich vor, das Projekt vor einer Kommission vorzustellen. Da Sie viele 
Konkurrenten haben, sollten Sie in Ihrem Projekt interessante, attraktive und einmalige 
Aspekte vorsehen, um den Auftrag zu bekommen. Die Zuhörer wählen das beste Projekt, 
dabei gebrauchen Sie das Beurteilungsblatt. 
Beurteilungsblatt 

Achten Sie beim Beurteilen auf folgende Punkte und füllen Sie die Tabelle aus: 

Bewertungspunkte Kriterien Ihrer Beurteilung +3 +2 +1 0 -1 -2 -3 
1. Der Text hat mir gefallen.        
2. Er war informativ und inhaltsreich.        
3. Der Inhalt war interessant und originell (schöpferisch, neu, 
ungewöhnlich). 

       

4. Die Sprache war bildhaft und kreativ, d.h. es wurden gebraucht: 
stilistische Mittel (Synonyme, Metaphern, Epitheta usw.) und 
phraseologische Einheiten, unvollendete Sätze, Ausrufe u. dgl. 

       

5. Der Text war gut gegliedert, logisch und zusammenhängend.        

6. Der Sprecher/Erzähler hatte Kontakt zum Publikum.        
7. Er/sie hat angemessene Mimik und Gestik gebraucht.        
8. Er/sie hat angemessene Intonation, Tempo und Rhythmus 
gebraucht. 

       

9. Er/sie hat frei, klar und deutlich gesprochen.        

10. Er/sie hat gesprochen: phonetisch korrekt grammatisch 
korrekt lexikalisch korrekt 

       

 
Контроль. Взаємоконтроль, контроль з боку викладача або самоконтроль. 
Приклад 4. Мета. Розвиток уміння створювати TMP; розвиток уяви, розвиток 

здібності до творчого мислення. 
Прийом ТП. "Монолог-уявлення". 
Завдання.  

Sie sind ein Pass. Schreiben Sie mit eigenen Worten anhand des Textes "Ein Reisepass hafs 
auch nicht leicht", was mit Ihnen vor und während der Auslandsreise geschehen ist, aber 
dabei variieren Sie die Tatsachen (statt Montag - Mittwoch, statt Auslandsreise - 
Geschäftsreise usw.). 

Контроль. Контроль з боку викладача або самоконтроль чи взаємоконтроль. 
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Висновки 
Таким чином, нами розроблено підсистему вправ для навчання TMP майбутніх 

учителів ІМ засобами ТП і драматизації, яка включає групи вправ для формування 
відповідних мовленнєвих навичок і вмінь. Визначено вимоги до вправ, критерії 
вирізнення типів і видів вправ, а також їх типологію. Особливу увагу приділено 
критеріям типології вправ, до яких увійшли критерій спрямованості вправ на розвиток 
творчих та інших необхідних для ефективного творчого процесу здібностей, а також 
критерії наявності прийомів ТП та аналітичного компонента, що є важливим не лише 
для ефективного навчання TMP, але й для формування професійної компетенції 
майбутніх учителів. Запропонована підсистема вправ проілюстрована низкою 
прикладів, які дозволяють продемонструвати її особливості. Вважаємо, що виконання 
вправ, запропонованої нами системи, сприятиме ефективному оволодінню студентами 
вміннями говоріння, зокрема побудови ТМР. Результати здійсненої роботи закладають 
наукову основу для подальшої розробки методики навчання TMP  майбутніх учителів 
ІМ засобами ТП і драматизації. 
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АННОТАЦИЯ 

 
ОБУЧЕНИЕ ТВОРЧЕСКОГО МОНОЛОГ-РАССКАЗЫ СРЕДСТВАМИ ДРАМАТИЗАЦИИ 

СТУДЕНТОВ-ФИЛОЛОГОВ, ИЗУЧАЮЩИХ НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК КАК ВТОРОЙ 
ИНОСТРАННЫЙ 

Актуальность данной статьи обусловлена необходимостью использования новых технических 
средств обучения, а так же информационных технологий  для повышения эффективности и качества 
процесса обучения иностранным  языкам. 
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Проведен анализ педагогических условий , которые обеспечивают использование технических 
средств обучения и новых информационных технологий на уроке иностранного языка в школе. 
Рассмотрена сущность ТСО  и информационных технологий. Обосновано использование ТСО и 
информационных технологий. Осуществлен анализ педагогических условий , которые обеспечивают 
использование ТСО  и информационных технологий. 

Ключевые слова: технические средства обучения, визуальные. аудио и аудиовизуальные 
технические средства, компьютерная технология, компьютеризация, компьютерные программы, 
информационные технологии, технология. 

 
 

THE SUMMARY 
 

CREATIVE TEACHING MEANS TELLING MONOLOGUE-DRAMATIZATION STUDENTS 
PHYSICISTS THAT LEARNING GERMAN AS A SECOND FOREIGN 

The urgency of the present article is determined by the necessity of the use of new technical teaching 
aids, and information technologies in order to improve effectiveness and quality of foreign language teaching. 
The aim of the present article is to analyse the pedagogical conditions that allow to use the TTA and new 
information technologies in the foreign language classes in school. 

Gaining such an aim presupposes fulfilling the following tasks: to view the nature of TTA and 
information technologies, to motivate the use of TTA and information technologies, to do the analysis of 
pedagogical conditions that allow to use the TTA  and information technologies. 

Key words: technical teaching aids, visual, audio, audio-visual technical aids, computer technology, 
computer literacy, computerization, computer programs, information technologies, technology. 

 
 
 
 
 
УДК 371 
 

ОСОБЛИВОСТІ МЕТОДИКИ ФОРМУВАННЯ  
 СУСПІЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ 

 
Г.В. ТОВКАНЕЦЬ,  Т.Д. ГЕБЕШ  
  Мукачівський державний університет 

 
В статті розглядаються проблеми використання методів виховання у системі формування 

суспільної свідомості молодших школярів. Зосереджується увага на методах бесіди, розповіді, диспуту, 
прикладу та на умовах їх впровадження в практику виховної діяльності у початкових класах  
загальноосвітньої  школи. 

Ключові слова: методи виховання, бесіда, приклад, розповідь, диспут, молодші школярі, 
суспільна свідомість. 

 

Загальною метою виховання є вихованння соціально-активної, гуманістично 
спрямованої особистості, яка у своїй життєдіяльності керується загальнолюдськими 
цінностями (честь, совість, гідність, соціальна справедливість національно – 
культурними цінностями (працелюбність, добротворчість, волелюбність, суверенність, 
соборність). При цьому соціальна активність розглядається не тільки як результат ви-
ховання, а й як необхідна передумова максимального розкриття та реалізації власної 
індивідуальності, закладених від природи здібностей, нахилів і талантів, підготовки до 
свідомого вибору місця в житті, формування національної свідомості, вдосконалення 
своєї душі. 
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Проблеми формування  суспільної  свідомості, громадянськості та патріотизму 
розглядалися в науково-педагогічній літературі  вченими і педагогами-практиками Ш. 
Амонашвілі, Т. Барановою, І. Бехом, В. Бутенком, О. Вишневським, С. Карпенчуком, 
В. Кременем, І. Огієнком, В. Дзюбою, З. Морозовою, О.Рудницькою, Ю Соколовським, 
І Зязюном, Г. Сагач, Ю. Орловим, О.Сухомлинською, М. Ярмаченком. 

На нашу думку, на сучасному етапі в умовах трансформації суспільних 
цінностей проблема формування  суспільної свідомості  потребує додаткових 
досліджень, що і зумовило предмет нашого дослідження. 

Мета статті: розкрити особливості формування суспільної сідомості та 
використання методів виховання  у навчально-виховному процесі  початкової школи.   

Результати та їх дослідження 
Підкреслимо, що ефективність громадянського виховання залежить від 

спрямованості виховного процесу, форм і методів його організації,  серед яких  
пріоритетна роль належить активним методам, що ґрунтуються на демократичному 
стилі взаємодії, спрямовані на самостійний пошук істини і сприяють формуванню 
критичного мислення, ініціативи й творчості. До них належать соціальне проектування, 
соціодрама» метод відкритої трибуни, ситуаційно-рольова гра, соціально-
психологічний тренінг, інтелектуальний аукціон, метод аналізу соціальних ситуацій з 
морально-етичним характером, гра-драматизація тощо. Доцільно використовувати 
також традиційні: бесіда, диспут, лекція, семінар, різні форми роботи з книгою, 
періодичною пресою, самостійне рецензування тощо. 

Застосування цих форм і методів покликане формувати в особистості 
пізнавальні та понеділкові норми, що передбачають вироблення вмінь міркувати, 
аналізувати, ставити питання, критично розглядати проблему, робити власні висновки, 
брати участь у громадському житті, набувати вмінь та навичок адаптації до нових 
суспільних відносин, захищати свої інтереси, поважати інтереси і права інших, 
самореалізуватися тощо. 

Зазначимо що першочерговим у формуванні особистості є вплив на її 
свідомість. Результатом цього впливу повинні бути знання, погляди, переконання, які 
стимулюють вчинки вихованця, моральну впевненість у суспільній необхідності й 
особистіс-ній корисності певного типу поведінки; формують готовність активно 
включатись у передбачену змістом виховання діяльність. 

До найважливіших методів формування свідомості особистості відносять 
розповіді на етичні теми, пояснення, роз'яснення, лекції, етичні бесіди, умовляння, 
навіювання, інструктажі, диспути, доповіді. Ефективним методом переконання є 
приклад. Застосовуються методи формування свідомості у комплексі з іншими 
методами. 
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Розглянемо найбільш складні за змістом і застосуванням методи словесно-
емоційного впливу: розповідь, роз'яснення, етичну бесіду, диспут і метод позитивного 
прикладу. 

Метод розповіді використовується передусім у виховній роботі з дітьми 
молодшого і середнього шкільного віку. 

Основною функцією цього методу є те, що він слугує засобом поповнення знань 
моралі, вироблення в учнів правильних моральних понять. Яскрава емоційна розповідь 
здатна не тільки розкрити зміст морального поняття, а й викликати у вихованця 
позитивне ставлення до вчинків, які відповідають цій моральній нормі, вплинути на 
поведінку. Друга функція методу — збагачення морального досвіду школярів досвідом 
моральної поведінки інших людей. Третя — використання позитивного прикладу у 
вихованні. 

Форми використання цього методу різноманітні: розповідь біблейської притчі, 
повідомлення хвилюючої історії, коментар до прочитаного твору тощо. 

Успіх застосування розповіді пов'язаний із дотриманням певних вимог до змісту 
розповіді й характеру її проведення: 

1. Розповідь повинна відповідати соціальному досвіду школярів. У молодших 
класах вона коротка, емоційна, доступна, з невеликою кількістю дійових осіб; вона 
включає зіставлення фактів і деякі узагальнення. Розповідь для підлітків — більш 
складна, вона ставить перед ними завдання зіставлення вчинків і їх причин, спонукає 
задуматися над мотивами поведінки героїв, проявити самостійність у висновках і 
узагальненнях. 

2. Розповідь супроводжується ілюстраціями, якими можуть бути твори 
живопису, художні фотографії, кінофільми, музичні записи тощо. 

3. Для успіху сприймання розповіді слід використати від 
повідну обстановку: вогнище, квітучий сад, неприбране поле, затишну кімнату і под. з 
тим, щоб емоційний вплив змісту розповіді підсилювався емоційним впливом 
оточуючого середовища. 

4. Важливо потурбуватися про те, щоб враження від розповіді, почуття, які вона 
у дітей викликала, зберігались якомога довше. Часто виховний вплив етичної розповіді 
зменшується лише через те, що зразу ж після неї діти переходять до справи, зовсім 
відмінної за змістом і настроєм, наприклад, до спортивного змагання. Продумана зміна 
емоційної ситуації дитячої діяльності може значно підтримати виховний вплив 
розповіді. 

Роз'яснення — метод емоційно-словесного впливу на вихованців. Застосування 
методу базується на знанні особливостей класу й особистісних якостей членів 
колективу. Для молодших учнів застосовуються елементарні прийоми і засоби 
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роз'яснення: «Усі роблять так», «У нас так не чинять» і под. У роботі з підлітками 
потрібна глибока мотивація, роз'яснення суспільного значення моральних понять. 

Роз'яснення застосовують лише тоді, коли вихованцю дійсно потрібно пояснити 
нову моральну норму, так чи інакше вплинути на його свідомість і почуття. Однак, 
роз'яснення не потрібні там, де йдеться про прості і звичні норми поведінки в школі та 
суспільстві: не можна різати парту, розмальовувати стіни, кричати, плювати і т. д. Тут 
необхідні категоричні вимоги. Роз'яснення ж використовується у двох випадках: 1) для 
того, щоб сформувати або закріпити нову моральну якість або форму поведінки, 2) для 
вироблення правильного ставлення вихованців до певного вчинку, який вже здійснено 
(наприклад, весь клас не прийшов на урок). 

Роз'яснення норм і правил поведінки базується у практиці шкільного виховання 
на навіюванні. Для останнього характерне некритичне сприймання педагогічного 
впливу. Навіювання, проникаючи непомітно у психіку, діє на особистість у цілому, 
створюючи установки і мотиви поведінки. Діти і підлітки особливо підлягають 
навіюванню. Ця специфіка психіки використовується у тих випадках, коли вихованець 
повинен прийняти певні установки. Навіювання поєднується з іншими методами 
виховання для підсилення виховного впливу. 

У практиці виховання використовується умовляння, що поєднує прохання з 
роз'ясненням і навіюванням. Вплив умовляння майже цілком залежить від прийняття 
вихователем форми звернення. Він також залежить від авторитету педагога, його 
особистих моральних якостей, переконаності у правоті власних слів і дій. Педагогічна 
ефективність умовляння висока, якщо вихователь опирається на позитивне, звертається 
до почуття власної гідності, честі, совісті, змушує учня пережити почуття сорому, 
незадоволеності собою і вказує шляхи виправлення. Іноді негативна поведінка буває 
наслідком необізнаності, незнання. Умовляння в такому випадку поєднується з 
роз'ясненням та навіюванням і здійснюється так, щоб вихованець зрозумів суть 
негативного вчинку, виправив поведінку. 

Підсумовуючи, звернемо увагу ще на одне застереження. При 
некваліфікованому застосуванні методи розповіді, роз'яснення, умовляння, навіювання 
можуть набути форми нотації. Зайве моралізування викликає недоброзичливе 
ставлення до педагога, породжує бажання вчинити навпаки. Нотація не є формою 
переконання. 

Бесіда — метод обговорення конкретних знань, фактів, подій, вчинків, який 
передбачає участь двох сторін — вихователя і вихованців. Бесіда відрізняється від 
розповіді саме тим, що педагог вислуховує і враховує думки, точки зору вихованців, 
будує свої взаємини з ними на принципах співробітництва, партнерства. 

Бесіди можуть бути різного плану: пізнавальні, етичні, естетичні, екологічні, 
політичні та ін. 
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Позитивними сторонами цього методу є активний відгук на будь-який зміст 
життя і діяльності, запити учнів, їхня активна позиція, жива участь в обговоренні 
поставлених питань, осмисленні конкретних ситуацій. Метою бесіди є поглиблення, 
зміцнення моральних, естетичних, соціальних понять, узагальнення і закріплення 
знань, формування у школярів відповідних ставлень до навколишньої дійсності, до 
себе. 

У практиці шкільного виховання використовуються планові і непланові бесіди. 
Перші плануються класним керівником завчасно, до них готуються, другі — 
виникають стихійно, непередбачено, народжуються течією шкільного і суспільного 
життя. Теми планових бесід визначаються, виходячи із змісту виховного процесу, 
напрямів виховання, віку і рівня вихованості учнів. їх плани завчасно повідомляються 
учасникам бесіди. Допускається попередня підготовка виступаючих з окремих питань. 
До бесіди рекомендується література, підбираються факти, приклади з життя, 
літературні ілюстрації тошр. Ведучий робить вступ, потім ставить питання учасникам 
бесіди, стимулює їх активність, висловлює різні точки зору, дає оцінку виступам, 
доповнює, виправляє і узагальнює висловлені думки, підводить підсумки. Добре, коли 
бесіда завершується реальною корисною справою, в якій її учасники можуть практично 
закріпити розглянуті під час бесіди положення, норми і правила поведінки. 

Основними умовами ефективності використання цього методу є: 
— актуальність обраної теми, яка повинна відповідати запитам учнів і виховним 

завданням; 
— цікава постановка питань, переважно проблемного характеру, що викликає 

роздуми, активний обмін думками; 
— позитивний емоційний фон бесіди (довір'я, відвертість, невимушеність, 

розкутість, увага до відповідей учнів, заохочення нестандартних питань, делікатна 
корекція невдалих, доречний гумор, жарт та ін.); 

— увага до кожної точки зору, жодна думка не повинна ігноруватися; це сприяє 
об'єктивності, справедливості, культурі спілкування; 

— підведення учнів до самостійного висновку. 
Особливу складність у молодого вчителя викликають індивідуальні бесіди. 

Часто вони проводяться у зв'язку з екстремальними ситуаціями (виникнення 
конфліктів, порушення дисципліни). 

Важливо, щоб під час такої бесіди не виник психологічний бар'єр. Тому бесіда 
повинна бути короткою, спокійною, діловою, без іронії, зарозумілості. Вихованець 
лише тоді відгукнеться на звернення вихователя, коли відчує, що поставлене питання 
дійсно турбує наставника, що педагог поважає його гідність і хоче йому допомогти. 

Диспут — метод виховання, який передбачає зіткнення різних, інколи прямо 
протилежних точок зору. Диспути проводять у середніх і старших класах на політичні, 
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економічні, моральні, правові, екологічні, естетичні теми, що хвилюють молодь: 
«Уміти жити. — Що це означає?», «Чи є щасливою людина безсовісна?», «Про смаки 
не сперечаються» та ін. 

Характерною особливістю диспуту є полеміка, боротьба думок. Диспут не 
вимагає певних рішень, проте не можна допускати, щоб диспут перетворювався у 
суперечку заради суперечки. Він покликаний навчити школяра дисциплінувати свою 
думку, дотримуватися логіки доведення, аргументувати свою позицію, бути 
толерантним до іншої позиції. 

Диспут є складним методом і вимагає високого рівня професійної підготовки 
педагога. Він повинен уміти делікатно і з повагою ставитись до висловлювань учнів, 
аргументувати їх, нікого не ображати і не принижувати, вільно володіти матеріалом 
теми, оперативно спрямовувати хід диспуту, стимулювати активність учасників. 

Диспут потребує ретельної, глибоко продуманої підготовки як самого 
вихователя, так і учнів. Важливо ознайомити їх з характером питань, які слід поставити 
проблемно, створити умови для вільного спілкування, спеціально вчити правилам 
доказового і яскравого виступу. 

Приклад — виховний метод великої сили. Його вплив базується на відомій 
закономірності: явища, які сприймаються зором, швидко і без труднощів відбиваються 
у свідомості, тому, на противагу словесним впливам, не потребують ні розкодування, 
ні перекодування. Приклад діє на рівні першої сигнальної системи, слово — другої. 
Приклад дає конкретні зразки для наслідування і тим самим активно формує 
свідомість, почуття, переконання, активізує діяльність. 

У процесі виховання використовуються різні приклади: батьків, вихователів, 
друзів, видатних людей (вчених, письменників, громадських діячів та ін.), героїв книг, 
фільмів. 

Психологічною основою прикладу слугує наслідування. Завдяки йому люди 
оволодівають соціальним моральним досвідом. Характер наслідувальної діяльності, як 
показують дослідження, змінюється з віком у міру накопичення соціального досвіду. 
Молодші школярі, наслідуючи дорослих, набувають багатьох якостей поведінки. Вони 
наслідують тих, хто на них найсильніше впливає. Тому, турбуючись про розвиток 
моральності дитини, важливо оточити її позитивними прикладами для наслідування. У 
середньому і старшому шкільному віці наслідування набуває вибіркового, свідомого 
характеру. Підліток усе більше опирається на власний досвід, власні погляди і 
судження. В процесі наслідування психологи виділяють три етапи: а) безпосереднє 
сприймання конкретного образу іншої людини; б) формування бажання діяти за 
зразком; в) синтез самостійних і наслідувальних дій, що виявляється у пристосуванні 
до поведінки кумира. Процес наслідування є складним і неоднозначним, провідну роль 
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у ньому відіграють досвід, інтелект, властивості особистості, життєві ситуації. 
Важливою умовою є організація середовища, в якому дитина живе і розвивається. 

Природно, що виховання залежить від особистого прикладу вихователя, його 
поведінки, світогляду, ділових якостей, авторитету, єдності слова і діла, справедливого 
і доброзичливого ставлення до вихованців. 

Результативність виховання суспільної свідомості залежить від того, наскільки 
форми і методи виховної діяльності стимулюють розвиток важливих якостей 
громадянина-патріота - здатність до самовизначення, морального і соціального вибору, 
уміння користуватися свободою на благо себе, інших людей, усвідомлювати і нести 
відповідальність за себе, своє життя і власний життєвий вибір. Це вимагає від людини 
здатності до самопізнання, самовиховання, реалізації своїх сутнісних сил. 

Головною особливістю педагогічної діяльності є те, що вона здійснюється як 
підтримка потреб і дій вихованців, Діяльність педагогів з громадянського виховання 
може бути організована через клуби «Створи себе сам», «Пізнай себе», «Учись 
учитися», «Розкажи мені про мене» тощо. 

До вирішення завдання виховання громадянина залучаються засоби масової 
інформації. Важлива роль у формуванні громадянськості особистості належить сім'ї. 

Останнім часом зростає роль церкви та її інститутів у формуванні світоглядних 
орієнтацій особистості, що зумовлює потребу співпраці різних інститутів 
громадянського виховання. Досягненню цілей виховання громадянина сприяє 
діяльність благодійних організацій та фондів. 

У контексті формування суспільної свідомості виховні інститути враховують 
розташування навчального закладу  (регіон» місцевість); його тип; контингент дітей та 
молоді (моноетнічний чи поліетнічний); психофізіологічні (віковий період розвитку) та 
психосоціальні (соціальний статус» належність до певної конфесії) особливості; 
сприйняття особистістю національних і загальнолюдських цінностей та орієнтирів. 

Управління процесом виховання громадянина передбачає: 
• наукове обґрунтування та методичне забезпечення процесу виховання 

громадянина; 
• розробку організаційно-функціональної структури управління виховним 

процесом; 
• системно-цільовий підхід до планування навчально -виховної роботи; 

постановку конкретних завдань і мети громадянського виховання в системі діяльності 
навчального закладу на основі аналізу рівня інтелектуального розвитку та вихованості 
дітей» молоді;  забезпечення необхідних умов для їх практичної діяльності; 

• педагогічно доцільну організацію життя учнівського, тудентського колективів, 
високий рівень організації самоврядування; 

• психологічно виправдану систему заохочень і покарань; 
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• інформаційне,    консультативне,    інформаційно- комп'ютерне забезпечення 
виховного процесу; 

• збалансований розподіл функціональних обов'язків між керівниками 
навчального закладу та викладачами щодо керівництва окремими ділянками виховного 
процесу; 

• реалізацію демократичних засад в управлінні виховним процесом; 
• спрямування системи управлінських функцій на досягнення кінцевого 

результату виховного процесу; 
• педагогічну компетентність, цілеспрямованість і конкретність управлінських 

рішень щодо організації системи виховання громадянина-патріота; 
• удосконалення професійних знань, умінь, навичок на основі досягнень 

психолого-педагогічних наук, кращого педагогічного досвіду; 
• оперативність і дієвість контролю за вихованням дітей та молоді; створення 

системи зворотного зв'язку. 
Висновки 
Таким чином, використання сучасних форм і методів  формування суспільної 

свідомості дозволяє значно розширити формування пізнавального компоненту  
вихованості учнів: знань про свій родовід, усвідомлення себе членом сім’ї, родини, 
учнем, жителем свого міста (села); знань про мову, традиції, культуру українського 
народу, свій етнос; значно вплинуло на формування емоційно-ціннісного компоненту – 
любові до батьків, своєї родини, Батьківщини, відчуття гордості за неї, свій рід; 
сприяло формуванню діяльнісно-поведінкового компоненту вихованості учнів 
початкових класів. 
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АННОТАЦИЯ 
 

ОСОБЕННОСТИ МЕТОДИКИ ФОРМИРОВАНИЯ  ОБЩЕСТВЕННОГО СОЗНАНИЯ 
УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 

В статье рассматриваются проблемы использования методов воспитания в системе 
формирования общественного сознания младших школьников. Сосредоточено внимание на методах 
беседы, рассказа, диспута, примера и на условиях их внедрения в практику воспитательной 
деятельности в начальных классах общеобразовательной школы. 



Науковий вісник Мукачівського державного університету 
Гуманітарні і суспільні  науки 

 

Журнал наукових праць №13(8)’2012 
 

70
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общественное сознание. 

THE SUMMARY 
 

FEATURES OF METHODS  SOCIAL CONSCIOUSNESS PRIMARY SCHOOL PUPILS 
The problems of using the methods of education in the system of formation of public consciousness 

younger students. Concentrated on methods of interviews, stories, discussions, examples and under the 
conditions of their implementation in practice of educational activities in primary schools. 

Key words: methods of education, conversation, example, story, debate, younger students, the public 
consciousness 
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FORMATION OF SOCIO-CULTURAL COMPETENCE OF THE STUDENTS-

PHILOLOGISTS  
 

NATALIYA HERTSOVSKA 
Mukachevo State University 

 
Актуальність даної статті зумовлена необхідністю аналізу поняття міжкультурної 

комунікації, що є важливою складовою взаємодії культур. У статті визначено поняття соціо-
культурної сенсибілізації як метода ефективного формування соціо-культурної компетенції у 
студентів-філологів.  

У статті описано аспекти соціо-культурної сенсибілізації та обґрунтовано необхідність 
усвідомлення студентами культурно-детермінованих аспектів для подолання непорозумінь у процесі 
живого міжкультурного спілкування. Запропоновано практичне вирішення можливих конфліктів через 
ознайомлення студентів-філологів з потенційними причинами таких непорозумінь на практичних 
заняттях із англійської мови, лінгвокраїнознавства, лінгвокультурології, соціолінгвістики.   

Ключові слова: соціо-культурна сенсибілізація, культурно-детерміновані аспекти, соціо-
культурна компетенція, міжкультурне спілкування, невербальні засоби спілкування, гендер.  

 
Formation of socio-cultural competence of students-philologists is the process of the 

formation of the ability to orient in different culture. The latter means the ability to 
adequately act and/or perform the function of mediator in the situations of cross-cultural 
communication.  

One of the methods which allows to effectively form socio-cultural competence is the 
method of socio-cultural sensitization (sensibilization). It lies in the students' awareness of the 
influence of culture on the person's perception of the surrounding world, language and 
communication [4: 73-83].   

The development of socio-cultural sensitization and the formation of socio-cultural 
competence is impossible without the student's realization of the mechanism of cross-cultural 
communication and the development of sensitivity towards socio-cultural factors, which may 
cause misunderstandings [3: 18].  

Objects and Methods of Investigation 
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From this we may conclude that the mechanism of cross-cultural communication and 
the reasons causing such misunderstandings should become the object of discussions on the 
practical lessons for students-philologists (English, Language Country Study, 
Linguoculturology, Sociolinguistics).  

So, the article aims at the investigation of the possibilities of the formation of socio-
cultural sensitization through the analysis of the situations of misunderstandings by the 
students of foreign language during the practical lessons. To satisfy the aim, the following 
tasks are to solved:  

• to reflect the interrelation and interdependence of the study of foreign language 
and culture;  

• to define the notion of the situation of cross-cultural misunderstandings; 
• to suggest the practical advice for solving the situation of cross-cultural 

misunderstandings. 
The students are to be aware of the importance of foreign culture study, together with 

the language of the bearers of that culture. As it is known, language and culture are closely 
interlinked in foreign language teaching. Culture should act as a motivational factor in foreign 
langauage teaching. This is particularly true when English is in use as a medium of 
international communication. Students will need to be alert to signs of cultural differences, to 
be tolerant enough of such differences, to be prepared to establish a proper base for 
communication by raising cultural difference into consciousness.  

Targeting 
According to A. Levitsky, language is transmitted culturally; it must be emphasized 

that children very largely acquire their mother tongue by "grammar construction" from 
exposure to a random collection of utterances that they encounter [9: 42]. If language is 
transmitted as the part of a culture, it is no less true that culture as a whole is transmitted 
through the language. The fact that mankind has a history in the sense that animals do not is 
entirely the result of language.  

Integrating language and culture teaching is a must-today problem [12: 29]. The 
concept of "culture" is interpreted in different ways [8]. On the one hand, it is opposed to 
nature, because natural is something original, while cultural is something developed. In 
addition, culture contains a historical perspective, memories and experiences of the ancestors 
and transmit it to their future offsprings. Culture is the product of language, the same as 
language is the product of culture. Cultural products present and interpret the world in which 
one is to communicate in order to survive [8]. By definition of N. Telia, culture is "the part of 
the world picture that reflects self-consciousness, which historically changes in the process of 
personal or group reflection of the value meaningful terms associated with natural, social and 
spiritual life of man" [7: 18]. 
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According to I. Golubovska "language in the richness of its forms and meanings 
contains clues to the mysteries of mental universe of the culture, the way of thinking of the 
people, features of the mentality of its speakers" [5: 36]. A. Koroleva defines language as "the 
space in which there are the most significant architectonic thoughts of modern knowledge" 
[6: 111]. Language expresses and symbolizes accommodate cultural realities and as a means 
of creating the world, reflects the changing reality. In semiotic characteristics it is also the 
system of communicative signs. From early childhood, while studying the language, children 
master the culture as well. Learning English and Ukrainian is impossible without the 
knowledge of the culture of corresponding nations. Modern methods of teaching a foreign 
language are based on the principle of linguistic and cultural pedagogy, which also suggest 
that those who study a foreign language, must first understand and respect their own culture, 
and then the culture of the country whose language they are studying [11]. 

Culture may significantly contribute to the linguistic, cognitive and primarily social 
development of the student's personality. Students are to be made to realize that culture is an 
important component of education. Shaping students' cultural awareness will contribute to the 
achievement of this goal. It will help students to understand specific differences between their 
own culture and the other cultures they study. This is true, as "successful communication can 
only take place where there is adequate awareness of the cultural context within which 
language is used" [4: 42].  

Discussion of the Results 
The process of cross-cultural communication or discourse is the process of interaction 

between the representatives of different cultural groups with their own socio-cultural 
knowledge and norms of behaviour. This process may be treated as the interrelation of 
cultures. In the process of communication, the communicators use knowledge and norms 
according to different situations. When those communicators belong to different cultures, the 
semantics of the notions they operate may not coincide in different languages. That is why, 
the interpretation of the interlocutor's acts may be inadequate. The latter is explained by the 
difference in the scheme of behavior in different cultures. This leads to the fact, that the 
results of the interpretation do not satisfy the communicators' expectations [10: 48]. 

The reasons of such misunderstood behaviour may often be found in the partner's 
intentions and attitudes, in the peculiarities of his or her character. That is the case of 
psychological interpretation (the term introduced by B. Müller-Zhakye). The latter leads to 
cross-cultural misunderstanding, which in future causes deficient objectivity and the 
formation of stereotypes and even to the avoiding direct contacts with the representatives of 
other cultures.  

So, not assuming, that in different cultures there may exist different speech 
preferences or/and standards of behaviour in certain communicative situation, the reasons of 
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linguo-socio-cultural misunderstandings lie in the national conduct peculiarities and partner's 
traits of character.  

In order to avoid wrong interpretation of the partner's behaviour and the rise of cross-
cultural misunderstandings, the participants should realise the specificity of cross-cultural 
communication. On this purpose, the mechanism of the rise of all possible misunderstandings 
in the cases of cross-cultural communication should be discussed during the practical lessons. 
The practical classes in Language Country Study, Linguoculturology, Sociolinguistics should 
aim at solving the problems of cross-cultural misunderstands; the teacher should provide the 
students with the sufficient material about the culture of the native speakers of English and 
the comparison between their native culture and the one studied.  

In this respect the University Curriculum should take into account that the necessity of 
forming cross-cultural competence demands the interrelation between the subjects studied by 
the students philologists. The basic knowledge of foreign culture should be laid by the 
History of the Language and Country, where the student can get the access to the 
fundamentals of the culture formation. Language Country Study aims at developing the 
information and corresponding knowledge in such aspects of foreign language and culture as 
national symbols, physical and human geography, system of education, law and government, 
religion, mass media, sport, arts and culture [2]. The interrelation of language and culture is 
mainly the object of study of Linguoculturology, which aims at providing the base for 
understanding such aspects as language and society, ethnic background, gender marker.  

The problem of language and society is one of the central problems in linguistics. 
Language appeared in a group of people to satisfy their requirements to communicate. 
Society would never appear without communication. Language is existing and altering 
together with the society. It reflects every social change in it. As a social phenomenon 
language is a tool with which the exchange of thoughts and experience is carried out. The 
existence of a society and an individual is impossible without a language. Social linguistics is 
a branch of linguistics examining the connections between a language and the facts of social 
life. It studies the influence of the social factor on the functioning of the language and its 
reflection in the structure of the language, and the coexistence of the language [9: 51]. 

Within a society, other differences in speech may come about because of different 
ethnic backgrounds. In very obvious ways, the speech of recent immigrants, and often of their 
children, will contain identifying features [9: 56]. 

But perhaps one of the most obvious social divisions in the society is that between 
men and women, and this division, not surprisingly, is often strongly represented in speech. 
In some languages, their difference is so great that men and women actually use different 
words, different pronunciation or different grammatical forms. Nowadays gender is defined 
as a complex of social, cultural and psychological phenomena, which correlate with the 
biological sex of the individual [9: 61]. Gender analysis has been widely developed on the 
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material of the English language. Gender peculiarities in English have been traced on 
different levels of the language use.  

These ethnic and gender aspects develop the students' cross-cultural competence 
during the lessons of Linguoculturology and English-Speaking Countries: Socio-cultural 
Aspect. 

So, in the process of analyzing the situations of cross-cultural misunderstandings, the 
whole complex of cultural, social, ethnic, gender, psychological factors which together make 
up the contents of socio-cultural sensitization should become the object of study. The aspects 
of this socio-cultural sensitization are as follows: 

• the semantics of lexical units, which are socio-culturally determined; 
• different speech framing of one and the same intentions in different cultures; 
• socio-cultural peculiarities of the organization of different types of 

communication, e.g. the schemes of telephone dialogues; 
• the choice of the topic of communication, which is socio-culturally determined, 

e.g. the topic of politics, religion and private life being the taboo topics at official and private 
meetings; 

• socio-cultural peculiarities of address, which may be not only different, but also 
contradicting in, for instance English and Ukrainian, English and German;  

• supraphrasal components of communication are also culturally dependent. They 
are intonation, tempo, rhythm and pauses; 

• non-verbial factors of communication (gestures, mimics, appearance, etc.). Even 
such fact as the distance in communication is a culturally determined aspect, because the 
private distance comfortable for successful communication varies greatly from culture to 
culture; and what is comfortable for Ukrainian communicators in respect of private space 
between him/her and the interlocutor will not be convenient with neither British, nor 
American communicators; 

• specific cultural norms and traditions, which make up the cultural standard create 
different impact on the foreigners. For example, a well-known Ukrainian hospitality and 
American family-centered relations; 

• cultural-specific models of behaviour inherent to that or the other nation and its 
culture, e.g. hands shaking or kissing when meeting with friends; 

• specific culturally-determinated behaviour in the communicative situations where 
the representatives of both sex take part. 

Conclusions 
Having analysed the above mentioned aspects, we conclude that the knowledge of 

them will help the students grasp the peculiarities of the culture of the bearers of the language 
they study. Such knowledge is most adequately obtained during the lessons in Language 
Culture Studies, Linguoculturology, Sociolinguistics, etc.  
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So, the realization and effective usage of the strategies in the situations of cross-
cultural misunderstandings will definitely help to solve the problems that might appear in real 
cross-cultural communication.  
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АНОТАЦІЯ 

 
ФОРМУВАННЯ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ СТУДЕНТІВ-ФІЛОЛОГІВ 
Актуальність даної статті зумовлена необхідністю аналізу поняття міжкультурної 

комунікації, що є важливою складовою взаємодії культур. У статті визначено поняття соціо-
культурної сенсибілізації як метода ефективного формування соціо-культурної компетенції у 
студентів-філологів.  

У статті описано аспекти соціо-культурної сенсибілізації та обґрунтовано необхідність 
усвідомлення студентами культурно-детермінованих аспектів для подолання непорозумінь у процесі 
живого міжкультурного спілкування. Запропоновано практичне вирішення можливих конфліктів через 
ознайомлення студентів-філологів з потенційними причинами таких непорозумінь на практичних 
заняттях із англійської мови, лінгвокраїнознавства, лінгвокультурології, соціолінгвістики.   

Ключові слова: соціо-культурна сенсибілізація, культурно-детерміновані аспекти, соціо-
культурна компетенція, міжкультурне спілкування, невербальні засоби спілкування, гендер.  

 



Науковий вісник Мукачівського державного університету 
Гуманітарні і суспільні  науки 

 

Журнал наукових праць №13(8)’2012 
 

76

АННОТАЦИЯ 
 

ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ-ФИЛОЛОГОВ 
Актуальность данной статьи обусловлена необходимостью анализа понятия межкультурной 

коммуникации, что является важной составляющей взаимодействия культур. В статье определено 
понятие социокультурной сенсибилизации как метода эффективного формирования социокультурной 
компетенции у студентов-филологов. 

В статье описано аспекты социокультурной сенсибилизации и обоснована необходимость 
осознания студентами культурно-детерминированных аспектов для преодоления недоразумений в 
процессе живого межкультурного общения. Предложено практическое решение возможных 
конфликтов через ознакомление студентов-филологов с потенциальными причинами таких 
недоразумений на практических занятиях по английскому языку, лингвострановедения, 
лингвокультурологии, социолингвистики. 

Ключевые слова: социо-культурная сенсибилизация, культурно-детерминированные аспекты, 
социо-культурная компетенция, межкультурное общение, невербальные средства общения, гендер. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА МОДЕЛІ ФОРМУВАННЯ АКАДЕМІЧНОЇ 
МОБІЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ 

 
О.В. ДЯДЧЕНКО  

Мукачівський державнийо університет 
 

Автор характеризує модель формування академічної мобільності майбутніх учителів іноземної 
мови, яка передбачала організацію роботи за трьома послідовними та взаємопов’язаними етапами: 
адаптивно-професійним, репродуктивно-демонстраційним, професійно-продуктивним, та базувалася 
на таких принципах: гуманізації, доцільності, самонавчання, наступності, безперервності, діалогічного 
спілкування і підходах: культурологічний, конструктивіський, системний, комунікативний, діяльнісний, 
компетентнісний. 

Ключові слова: академічна мобільність, майбутні вчителі іноземної мови, модель формування 
академічної мобільності. 

 
Постановка проблеми 
На сучасному ринку праці посилюється попит на випускників вищих 

навчальних закладів, підготовлених до діяльності в мультикультурному середовищі і 
транснаціональних корпораціях. Вищу освіта все частіше розглядають через призму 
вимог до професіоналізму. Розвиток академічної мобільності студентів, як один із 
інструментів Болонського процесу, відкриває нові можливості не тільки для самої 
освіти, але також для формування європейського ринку праці й єдиного технологічного 
простору, які будуть забезпечені високваліфікованими, мобільними фахівцями. 

Ступінь розробленості проблеми. Нами проаналізовано питання професійної 
підготовки майбутніх учителів іноземної мови з урахуванням існуючих моделей 
міжнародного співробітництва та безпосередньо академічної мобільності (Л. Зновенко, 
Д. Каллен, А. Коропченко, Г. Луттіхолт, Є. Павленко, Є. Підкладнюк, С. Ункович). 
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Теоретичні засади дослідження складають теоретико-методологічні основи вищої 
освіти (А. Алексюк, В. Андрущенко, С. Архангельский, Н. Боритко, А. Вербицький, 
О. Глузман, В. Ляудіс, Н. Сергєєв); психологічні теорії професійного становлення 
(Е. Клімов, Е. Зеєр, Т. Кудрявцев, Л. Мітіна, А. Фонарьов, В. Чернобровкін); 
концептуальні положення формування академічної мобільності майбутніх учителів (А. 
Шеремет). Водночас проблема формування академічної мобільності майбутніх 
учителів іноземної мови залишається недостатньо вивченою. 

Мета статті полягає в розробці, науковому обгрунтуванні й характеристиці 
моделі формування академічної мобільності майбутніх учителів іноземної мови. 

Виклад основного матеріалу 
Перш ніж визначитися зі складовими компонентами моделі формування 

академічної мобільності майбутніх учителів іноземної мови необхідно уточнити 
сутність цієї дефініції. Академічна мобільність – це особистісне новоутворення, яке є 
результатом діяльності суб’єкта освітнього процесу, що передбачає проектування і 
реалізацію студентом індивідуального освітнього маршруту з урахуванням специфіки 
обраної професії, тенденцій розвитку ринку праці, досвіду роботи і тенденцій розвитку 
міжнародних і національних освітніх систем. Академічна мобільність спрямована на 
набуття теоретичного і практичного досвіду, необхідного для застосування у власній 
навчальній чи професійній діяльності, а також для професійного й особистісного 
розвитку. 

До умов формування академічної мобільності майбутніх учителів іноземної 
мови відносяться: а) інформаційна, кадрова і фінансова забезпеченість міжнародного 
співробітництва; б) педагогічна, методична й організаційно-управлінська 
підготовленість працівників відділів міжнародного співробітництва; в) необхідний і 
достатній рівень кваліфікації, знань, умінь, досвіду роботи викладачів вищих 
навчальних закладів для підготовки студентів до здійснення і розвитку мобільності; г) 
наявність мотивації, педагогічна, методична та організаційна підготовленість студентів 
до здійснення та розвитку власної академічної мобільності (Н. Гуляєва) [2]. 

Механізмами реалізації умов формування академічної мобільності майбутніх 
учвителів іноземної мови є проектування і реалізація індивідуального освітнього 
маршруту студента, спрямованого на розвиток академічної мобільності; проектування 
професійної діяльності педагога, спрямоване на прогнозування стилю майбутньої 
педагогічної діяльності та розвиток академічної мобільності; розвиток особистісного 
компонента професійної освіти майбутніх педагогів (М. Бриньов, Р. Чуянов). 



Науковий вісник Мукачівського державного університету 
Гуманітарні і суспільні  науки 

 

Журнал наукових праць №13(8)’2012 
 

78

 
ЦІЛЬОВИЙ БЛОК 

Мета: формування академічної мобільності майбутніх учителів іноземної мови 
Завдання: опанування базових понять, мовних клише англійською мовою для здійснення комунікації; 
формування навичок реферування й анотування англійською мовою; розвиток уміння використовувати ІКТ для 
здійснення комунікації, отримання інформації в процесі навчання. 

Принципи: гуманізації, доцільності, самонавчання, наступності, безперервності, діалогічного спілкування 
Підходи: культурологічний, конструктивіський, системний, комунікативний, діяльнісний, компетентнісний 

СТРУКТУРНО-ЗМІСТОВИЙ БЛОК 
Структура академічної мобільності 

Мотиваційний 
компонент 
 

Методико-
технологіч 
ний компо 
нент 

Психолого- 
педагогічний 
компонент 

Комунікатив 
ний компонент 

Мовленнєвий 
компонент 

ЕТАПИ РОБОТИ 
адаптивно-професійний репродуктивно-демонстраційний професійно-продуктивний 

ФОРМИ РОБОТИ 
- робота з інформаційними 
порталами міжнародних відділів; 
- обробка різних інформаційних 
джерел з метою одержання знань 
про академічну мобільність; 
- семінарські заняття з курсу 
«Лінгвокраїнознавство» 
- спецкурс «Глобальне освітнє 
середовище»; 
- міжнародні Інтернет-
конференції; 
- круглий стіл «Академічна 
мобільність: за і проти»; 
- знайомство з культурою і 
традиціями англомовних країн; 
- мережевий проект «Відкриті 
кордони»; 
- літературна вітальня 

- студентський обмін; 
- тренінги толерантної взаємодії; 
- ситуативне моделювання; 
- комунікативні ситуації ділового 
спілкування; 
- проблемні ситуації; 
- інтерактивні завдання; 
- вебквест 

- розробка творчих проектів; 
- створення інтерактивних 
презентацій іноземною мовою; 
- творчий звіт студентів-учасників 
програм обміну; 
- обмін досвідом студентів-
учасників програм обміну; 
- фотоквест студентів-учасників 
програм обміну; 
- нарис «Світ. Україна. Я»; 
- майстер-клас «Майбутні патріоти» 

Засоби: професійно-орієнтовані завдання, завдання на самостійну пошукову діяльність 
ПРОЦЕСУАЛЬНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ БЛОК 

Педагогічні умови 
– створення максимально насиченого 
єдиного інформаційно-освітнього 
простору та квазіпрофесійного 
середовища на основі активного 
використання комунікаційних 
ресурсів; 
– стимулювання в майбутніх учителів 
іноземної мови стійкого інтересу до 
оволодіння знаннями про країну, в 
якій навчаються, ознайомлення з 
історією та культурою цієї країни 

– системний підхід до оволодіння 
професійними знаннями, 
вміннями, навичками в 
іншомовному середовищі; 
– розробка різнорівневого 
критеріально-оцінного 
діагностичного апарату, що 
дозволяє зафіксувати результати 
сформованості академічної 
мобільності майбутніх учителів 
іноземної мови 

– виховання в майбутніх учителів 
іноземної мови терпимості та 
толерантного відношення до 
людей-представників інших 
народів, іншої культури, іншої 
країни; 
– інтеграція систем професійної 
підготовки майбутніх учителів 
іноземної мови в Україні та 
англомовних країнах на основі 
конструктивіського підходу 

КРИТЕРІАЛЬНО-РЕЗУЛЬТАТИВНИЙ БЛОК 
Рівні сформованості академічної мобільності 

Початковий Середній Достатній Високий 
Критерії та показники формування академічної мобільності 

операційно-когнітивний критерій 
із показниками: 

комунікативно-діяльнісний 
критерій із показниками: 

соціальний критерій із 
показниками: 
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– наявність знань з фахових 
дисциплін; 
– сформованість навичок усного і 
писемного мовлення 

– сформованість комунікативних 
здібностей майбутніх учителів 
іноземної мови; 
– наявність практичних умінь і 
навичок для діяльності в 
іншомовному середовищі 
 

– наявність знань про академічну 
мобільність як соціальне явище, 
сформованість активної життєвої 
позиції; 
– готовність до самостійної 
творчої діяльності, готовність до 
іншомовної діяльності, прагнення 
професійно 
самовдосконалюватися в 
іншомовному середовищі 

Результат: високий рівень сформованості академічної мобільності майбутніх учителів іноземної мови, 
готовність до тимчасової навчально-професійної діяльності за межами своєї країни 

 
Розроблена нами модель формування академічної мобільності майбутніх 

учителів іноземної мови реалізовувалась у три етапи: адаптивно-професійний, 
репродуктивно-демонстраційний, професійно-продуктивний; базувалася на таких 
принципах: гуманізації, доцільності, самонавчання, наступності, безперервності, 
діалогічного спілкування і наукових підходах: культурологічному, 
конструктивіському, системному, комунікативному, діяльнісному, компетентнісному. 

Специфіка формування мобільності майбутніх учителів іноземної мови 
виявлена на основі порівняльного аналізу тенденцій і рівня розвитку академічної 
мобільності студентів у країнах Європи і в Україні, визначається мобільністю 
педагогічної професії, її безперервним розвитком і зміною відповідно до національних 
і світових тенденцій розвитку й реформування вищої школи і професійної педагогічної 
освіти, а також вимогами до конкурентоспроможного фахівця на ринку освітніх 
послуг. 

Нами виділено такі специфічні риси формування академічної мобільності 
майбутніх учителів іноземної мови: обізнаність студентів із країнознавчим 
компонентом, культурою країни; інтеграція мовної та інформатичної підготовки; 
сформованість комунікативної компетенції майбутніх учителів іноземної мови; 
готовність до самоосвіти, професійного саморозвитку; високий рівень володіння 
іноземною мовою; високий рівень знань із фахових дисциплін; рефлексія, 
саморефлексія; сформованість емпатійної сфери; високий загальнокультурний рівень 
особистості. 

На нашу думку, ефективному формуванню в майбутніх учителів іноземної мови 
академічної мобільності сприяють такі педагогічні умови: 

– створення максимально насиченого єдиного інформаційно-освітнього 
простору та квазіпрофесійного середовища на основі активного використання 
комунікаційних ресурсів; 

– стимулювання в майбутніх учителів іноземної мови стійкого інтересу до 
оволодіння знаннями про країну, в якій навчаються, ознайомлення з історією та 
культурою цієї країни; 
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– системний підхід до оволодіння професійними знаннями, вміннями, 
навичками в іншомовному середовищі; 

– розробка різнорівневого критеріально-оцінного діагностичного апарату, що 
дозволяє зафіксувати результати сформованості академічної мобільності майбутніх 
учителів іноземної мови; 

– виховання в майбутніх учителів іноземної мови терпимості та толерантного 
відношення до людей-представників інших народів, іншої культури, іншої країни; 

– інтеграція систем професійної підготовки майбутніх учителів іноземної мови в 
Україні та англомовних країнах на основі конструктивіського підходу. 

Висновки 
Отже, розроблена нами модель формування академічної мобільності майбутніх 

учителів іноземної мови передбачає організацію роботи за трьома послідовними та 
взаємопов’язаними етапами: адаптивно-професійним, репродуктивно-
демонстраційним, професійно-продуктивним. Концептуальними засадами 
моделювання були такі принципи: гуманізації, доцільності, самонавчання, наступності, 
безперервності, діалогічного спілкування і підходи: культурологічний, 
конструктивіський, системний, комунікативний, діяльнісний, компетентнісний. 

Перспективи подальшого дослідження вбачаємо в експериментальній 
перевірці та виборі найбільш ефективних форм роботи з формування академічної 
мобільності майбутніх учителів іноземної мови. 
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АННОТАЦИЯ 

 
ХАРАКТЕРИСТИКА МОДЕЛИ ФОРМИРОВАНИЯ АКАДЕМИЧЕСКОЙ МОБИЛЬНОСТИ 

БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 
Автор характеризует модель формирования академической мобильности будущих учителей 

иностранного языка, которая предусматривала организацию работы по трем последовательным и 
взаимосвязанным этапам: адаптивно-профессиональным, репродуктивно-демонстрационным, 
профессионально-продуктивным, и базировалась на следующих принципах: гуманизации, 
целесообразности, самообучения, преемственности, непрерывности, диалогического общения и 
подходах: культурологический, конструктивистский, системный, коммуникативный, деятельностный, 
компетентностный. 

                                                 
THE SUMMARY 

 
DESCRIPTION OF MODEL ACADEMIC MOBILITY FUTURE FOREIGN LANGUAGE TEACHERS 

The author describes the model of academic mobility of future foreign language teachers, which 
included the organization of work for three consecutive and interlinked stages: adaptive-professional, 
reproductive and demonstration, professional productive, and was based on the following principles: 
humanization, expediency, self-learning, succession, continuity, dialogic communication and approaches: 
cultural, constructivist, systemic, communicative, activity, competence. 
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УДК 372.881.111.1 
 

 
МЕТОДИЧНА ПІДГОТОВКА СТУДЕНТІВ –МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ 

ІНОЗЕМНОЇ МОВИ 
 

А.М. ГАБОВДА, Т.М. КРАВЧЕНКО  
Мукачівський державний університет 

 
У статті розглядаються шляхи вдосконалення методичної підготовки студентів - майбутніх 

вчителів іноземної мови. Найбільш важливими аспектами цієї роботи, підказаними реформою школи які 
відповідають новим тенденціям в техології і педагогіці, є: формування у студентів умінь і навичок 
розглядати навчально-виховний процес крізь призму діяльності учнів, орієнтація на комунікативні 
форми роботи, на використання масових форм роботи, раціоналізації навчального матеріалу, а також 
вирішення проблем виховання засобами предмета «іноземна мова». 

Ключові слова: методична підготовка студентів, уміння, навички, комунікативні форми 
роботи, технологія. 

 
Україна  початку   XXI  століття  перебуває  на  шляху  складного  періоду  

трансформації  суспільного  розвитку  й  радикальних  перетворень  у  сфері  освіти, 
намагаючись  досягти  рівень  світових  стандартів. Збільшення  обсягу  знань, якими  
має  оволодіти   фахівець  іноземної  мови, підвищення  вимог до  рівня  іншомовної  й  
професійної  підготовленості  зумовлюють  соціальну  потребу  всебічного  й  
глибокого  дослідження  системи  підготовки  спеціалістів  освітянської  сфери, 
розкриття  закономірностей  та  особливостей  їхнього  професійного  становлення  і  
врахування  їх  у  навчально-виховному  процесі  вищої  школи. 

За  умови  трансформації  українського  суспільства  і  формування  нової  
парадигми  освіти – особистісно-орієнтованого  навчання  основ  наук – підвищується  
роль  іноземної  мови  як  джерела  знань  про  країну  та  світ  і  її  статус, головна  мета  
якого  визначає  здатність  вчителів  іноземної  мови  до  міжкультурного  спілкування, 
сформованість  у  них  комунікативної  компетенції  та  її  важливого  складника – 
соціокультурної  компетенції, достатніх  для  здійснення  міжкультурного  спілкування  
засобами  іноземної  мови. Сучасна  концепція  мовної  освіти  робить  важливий  
акцент  на  необхідності  не  обмежувати  володіння  іноземною  мовою  її  вербальним  
кодом, а  формування  у  свідомості  вчителя   «картини  світу», притаманної  носієві  
цієї  мови  як  представникові  певної  культури  й  певного  соціуму. 

Сьогодні  до  вчителя  висуваються  високі  вимоги  щодо  його  професійних  й  
особистісних  якостей. Вчитель має  бути  не  лише  висококваліфікованим  
спеціалістом, а  й  людиною  високої  культури. Статус  вчителя  як  професіонала  й  
культуротворчої  особистості  визначаються  рівнем  його  іншомовної  
соціокультурної  підготовленості. Радикальне  підвищення  професіоналізму, 
поєднання  його  із  загальною  культурою  вимагають  від  нього  різнобічного  
розвитку, формування  гуманістичної  педагогічної  позиції  на  основі  єдності  
лінгвістичної, професійної, суспільно-економічної  й  соціокультурної   підготовки 
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Обєкти та методи дослідження 
Перед методистами вищих навчальних закладів чимало істотних проблем, які 

потребують якнайшвидшого розв'язання. Одна з них — навчити студентів чітко 
усвідомлювати завдання, що стоять перед школою, і відповідно до вимог часу 
здійснювати навчально-виховний процес. Розглянемо основні шляхи покращення 
методичної підготовки майбутніх учителів іноземної мови. Деякою мірою це 
стосується й учителів, які проходять перепідготовку на курсах підвищення 
кваліфікації. 

Навчальний процес розглядають звичайно як взаємодію вчителя і учня, причому 
першого вважають суб'єктом навчання, - «рушійною силою» на уроці, а другого — 
об'єктом навчання. Виходячи з цього, методисти розробляють і пропонують студентам 
такі прийоми роботи, які забезпечують навчально-виховний вплив учителя на учня і 
структурно відповідають системі відносин «учитель — учень». З погляду ж вимог 
перебудови школи такий підхід до проблеми здається неправильним і навіть 
шкідливим, оскільки, акцентуючи увагу на роботі вчителя, ми тим самим на довгі роки 
закріплюємо за учнем статус бездіяльного споживача «інтелектуального продукту», 
робимо його пасивним і безініціативним, що дуже заважає формуванню мотивації 
названия та інтенсифікації мовної діяльності. Хибність такого підходу можна довести, 
виходячи з психологічного трактування навчального процесу. Як відомо, він 
розглядається в кон- тексті взаємодії індивідуума з навколишнім середовищем. 
Стосовно школи навколишнє середовище — це певні навчальні предмети, які є 
втіленням суспільного досвіду. Погляд на ситуацію з цього боку відкриває одну 
незаперечну істину: логічно  про взаємодію не вчителя і учня, а учня і предмета, і толі 
учень стає суб'єктом навчальної дії, а вчитель — організатором навчання. Раціональну 
позицію вчителя на уроці іноземної мови можна визначити словами М. Уеста: «Я тут 
для того, щоб допомогти вам учитися»[1]. Щодо методичної підготовки студентів це 
означає, що їх треба навчити оцінювати й добирати види роботи не крізь призму 
діяльності вчителя, а з урахуванням того, якою мірою вони забезпечують мовну 
активність кожного учня. 

Постановка задачі 
Одно з основних завдань учителя іноземної мови — організувати навчання так, 

щоб висловлювання учнів були комунікативно спрямовані. Прагнення засвоїти мову в 
її природній функції (як знаряддя трудової або пізнавальної діяльності людини) — 
один з найважливіших мотивів навчання, і вчитель повинен використовувати його для 
інтенсифікації навчального процесу. У загальноосвітній школі досягти повної 
комунікативності нелегко, однак тенденція до неї має домінувати протягом усього 
курсу навчання. На початковому етапі вона виявляється найбільше в усному мовленні, 
на старшому — в читанні та аудіюванні. Елементи комунікативності наявні з самого 
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початку навчання, наприклад, коли вчитель навчає дітей вітатися, відповідати, хто 
черговий, що було задано додому тощо. Широкі можливості для цього відкриваються в 
іграх, зокрема рольових [2]. Отже, орієнтація на комунікативні форми роботи—другий 
важливий аспект у методичній підготовці студентів, який випливає з вимог реформи 
школи. 

Результати та їх обговорення 
На навчання іноземної мови в школі відводиться недостатньо часу, щоб 

сформувати в учнів на початковому етапі міцні навички володіння хоча б мінімальною 
кількістю матеріалу, на основі якого вони могли б успішно засвоювати мову в старших 
класах. До того ж, учитель використовує на уроці здебільшого види роботи у режимі 
«вчитель — учень», «вчитель—клас», внаслідок чого на власне висловлювання 
кожному учневі залишається дуже мало часу. Вихід з такого становища ми вбачаємо в 
широкому застосуванні масових форм роботи. «Потрібний такий вид роботи,— пише 
М. Уест,— який би дав змогу всім учням тренуватися в говорінні майже без втручання 
вчителя» [3]. Отже, в курсі методичної підготовки студентів слід приділяти увагу 
формуванню вміння організовувати за допомогою лінгафонних систем тренування у 
формі синхронної розмови учнів, з диктором, роботу парами в лінгафонному кабінеті 
або у звичайному класі, навчання невеликими групами (по 3—5 учнів), індивідуально-
масове тренування, коли всі учні одночасно виконують індивідуальні завдання, 
зокрема з усного мовлення. Потрібно навчити студентів розробляти відповідні вправи, 
індивідуальні завдання, виготовляти дидактичний роздавальний матеріал. Оскільки 
обов'язковою умовою проведення масових форм роботи є доступність вправ для всіх 
учнів, то вчитель повинен уміти диференціювати цей матеріал і забезпечувати різні 
підгрупи учнів відповідною ситуативною і мовною підтримкою. 

Майбутніх учителів іноземної мови слід навчити також раціоналізувати 
навчальний матеріал, адже більшість студентів помилково вважає, що усне мовлення 
треба розвивати на основі текстів з підручника. Ця хибна позиція призводить до того, 
що вчитель, незважаючи на обмежені можливості, намагається протягом курсу 
навчання активізувати весь мовний матеріал, а в результаті не може сформувати в 
учнів міцних навичок володіння мовою. Очевидно, тут слід враховувати такі моменти. 

По-перше, потрібно ретельно добирати матеріал для активізації. Відомо, що 
активний словниковий запас кожної людини в 10—15 раз менший, ніж пасивний, тому 
потрібно переконати майбутніх учителів у тому, що навчання усного мовлення 
доцільно організовувати на порівняно обмеженому мовному матеріалі. Лише за цієї 
умови учні зможуть володіти дібраним матеріалом на рівні навичок. 

По-друге, вчитель повинен уміти диференціювати дібраний матеріал залежно 
від його функціональних характеристик і звертати увагу учнів на структурні лексичні 
елементи: допоміжні дієслова, прийменники, сполучники, займенники, частки. їх 
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широко вживають у мовленні, вони становлять кістяк мови. Якщо вчитель хоче 
добитися відчутних результатів у навчанні усного мовлення, він має навчити учнів 
вільно користуватися цими лексичними елементами. 

По-третє, основну роботу з розвитку усного мовлення слід проводити в 4—5-х 
класах, коли вчитель ще може використати природний інтерес учнів до предмета. Саме 
від цього етапу залежить успіх навчання в старших класах, оскільки навички усного 
мовлення, сформовані в цей період, стануть запорукою успішної роботи з текстами у 
8—10-х класах. Отже, навчання усного мовлення на початковому етапі повинно бути 
дуже інтенсивним. 

Формування вмінь і навичок вести виховну роботу засобами навчального 
предмета — одно з найслабших місць у методичній підготовці майбутніх учителів 
іноземної мови. Навіть у програмах і посібниках з методики проблеми виховання 
засобами предмета «іноземна мова» розглядаються насамперед з точки' зору 
використання так званих виховних моментів, що випливають із змісту висловлювань 
або прочитаних текстів. Вважається, що в процесі вивчення іноземної мови учні 
здобувають нові знання і, отже, розширюють свій світогляд та формують навички 
поведінки. Не ставимо під сумнів правильність цього підходу, але сьогодні він здається 
надто вузьким. Адже процес виховання відбувається постійно і всюди. Учнів виховує 
все, що відбувається на уроці протягом 45 хв, тому вчитель має у своїй діяльності 
виходити з того, що виховує не стільки він, скільки предмет (бо саме з ним взаємодіє 
учень) і водночас — сам процес навчання. Учень формує своє ставлення до всього, з 
чим стикається, і на цій основі — навички поведінки. Завдання вчителя — правильно 
організувати навчально-виховний процес і відповідно впливати на оцінну орієнтацію 
учня. 

Формування соціокультурної компетенції відбувається через використання 
автентичних матеріалів у навчальному процесі з іноземної мови, тому що без цього не 
можлива підготовка «досвідчених, підкованих» учасників міжкультурної компетенції 
[9:68]. На думку С. Ю. Ніколаєвої формування англомовної соціокультурної 
компетенції можливе у процесі навчання діалогічного мовлення. Адже саме діалогічне 
мовлення відображає основні характеристики усно мовленнєвої комунікації, необхідної 
під час перебування у країні виучуваної мови та спілкування з представниками цієї 
країни як носіями відповідної іншомовної культури. У процесі навчання діалогічного 
мовлення та формування соціокультурної компетенції важливим є мотивування учнів 
до комунікації в такий спосіб, щоб один із учасників акту комунікації виконував роль 
носія виучуваної мови або людини, яка не знає рідної мови співрозмовника, але володіє 
англійською мовою і може спілкуватися нею. Щодо інформації, то вона повинна бути 
новою хоча б для одного з учасників акту спілкування . 
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Відбір країнознавчого матеріалу має бути зумовлений  сферами та формами 
реального іншомовного спілкування учнів, реальним запасом мовних засобів, 
можливостями використання одержаної країнознавчої інформації, знаннями, якими 
учні оволоділи на уроках з основ наук, розмаїттям культур та сучасної дійсності країн, 
мова яких вивчається. Можна дібрати такий матеріал, який б містив автентичність, 
який представляє розмовний стиль повсякденного спілкування. Підібраними  можуть 
бути тексти сучасних зарубіжних підручників, публіцистичні тексти, а також монологи 
та діалоги персонажів із художньої літератури, написані в стилі розмовної мови [8 : 25]. 
У процесі відбору автентичних матеріалів необхідно враховувати низку особливостей: 
відповідність віковим особливостям учнів та їх мовленнєвому досвіду; вміст нової та 
цікавої для учнів інформації; представлення різних форм мовлення; наявність 
надлишкових елементів інформації; здатність матеріалу викликати відповідний 
емоційний відгук;  бажана наявність виховної цінності. Слід стежити за тим, щоб учні 
при складанні своїх власних діалогів не забували про норми етикету – на яку б тему не 
був діалог, він повинен починатися привітанням. Вміло складений діалог дозволяє 
уникнути роботи над препарованою моделлю. Діалог являю собою автентичний 
дискурс, навіть якщо він побудований на основі простої лексики та граматики. 
Добирання лексики та фразеології також відіграє важливу роль у досягненні 
автентичності [7].  

Висновки 
Отже, студенти мають знати виховні можливості предмета «іноземна мова» і 

глибоко аналізувати з цього погляду основні аспекти навчального процесу, зокрема 
трудовий, предметний (під ним розуміють мовні засоби), змістовий, соціальний, 
організаційний, матеріальний, контролюючий, психологічний і методичний. Кожний з 
них сприяє формуванню в учнів відповідних моральних якостей. 

Майбутній учитель іноземної мови повинен володіти фундаментальними 
знаннями з теорії навчання, зокрема з методики. Проте діяльність, що чекає на нього в 
школі, вимагає не простого відтворення знань, а практичних дій, спрямованих на 
організацію та здійснення навчального процесу. На жаль, як показує досвід, крок від 
теорії до практики часто виявляється дуже складним для початківця. Іноді він просто 
наслідує стиль роботи старшого колеги або створює власну, «доморослу» методику, 
застосовуючи найпростіші прийоми, а теорія, з якою його ознайомлювали у вузі, 
залишається мертвим багажем, оскільки не всі методичні положення були засвоєні на 
рівні вмінь і навичок. Ось чому вимога реформи школи щодо наближення теорії 
навчання до практики особливо актуальна. Йдеться про збільшення кількості 
практичних і лабораторних занять. 

Розв'язання перерахованих проблем — справа колективна, вона потребує зусиль 
і вчителів, і науковців. 
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Формування комунікативної компетентності учнів загальноосвітніх навчальних 
закладів є нині надзвичайно актуальною для методики навчання. Адже сучасна школа з 
погляду соціального замовлення повинна сформувати національно свідому, духовно 
багату особистість, яка володіє виражальними засобами мови, різноманітними 
жанрами, уміє вести бесіду, дискутувати, точно й аргументовано висловлювати свої 
думки. Інтегрованим показником особистісного зростання учня якраз виступає 
формування його комунікативної компетентності 
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АННОТАЦИЯ 

 
МЕТОДИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА СТУДЕНТОВ-БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ ИНОСТРАННОГО 

ЯЗЫКА 
В статье рассматриваются пути совершенствования методической подготовки студентов — 

будущих учителей иностранного языка. Наиболее важными аспектами этой  работы, подсказанными 
реформой школы и отвечающими новым тенденциям в техологии и педагогике, являются: 
формирование у студентов умений и навыков рассматривать учебно-воспитательный процесс сквозь 
призму деятельности учащихся, ориентация на коммуникативные формы работы, на использование 
массовых форм работы, рационализации учебного материала, а также решение проблем воспитания 
средствами предмета «иностранный язык». 

Ключевые слова: методическая подготовка студентов, умения, навыки, коммуникативные 
формы работы, технология. 

THE SUMMARY 
 

METHODICAL PREPARATION OF STUDENTS ARE THE FUTURE OF FOREIGN LANGUAGE 
TEACHERS 

The article deals with the ways of improvement  the methodological training of students - future 
teachers of foreign languages. The most important aspects of this work, supporting the reform of the school and 
meet the new trends in technology and pedagogy are: formation of the students' skills and abilities to consider 
the educational process in the light of the activities of students, focus on forms of communication, the use of 
mass forms of work, streamlining training material, as well as tackling the subject of education through foreign 
language. 

Key words: methodological training of students, skills, abilities, forms of communication, technology. 
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УДК- 811.111 [37+13] 
 
 

ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ КОМУНІКАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ І 
КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ ЯК ОСНОВА ОВОЛОДІННЯ ПРОФЕСІЙНОЮ 

ТЕРМІНОЛОГІЄЮ МІЖНАРОДНОГО ХАРАКТЕРУ 
 

І.В. ЛОГОЙДА 
Мукачівський державний університет 

 
Дана стаття досліджує методичні засади формування у студентів немовних спеціальностей 

потенційного словника фахової лексики міжнародного характеру.  
Ключові слова: мовленнєва поведінка, комунікативні уміння, спосіб актуалізації. 
 
В сучасних умовах активізації міжнародних інформаційно-комунікативних 

процесів соціальний запит на володіння професійно орієнтованою іноземною мовою 
ставить перед вітчизняною вищою школою завдання удосконалення існуючої методики 
її викладання. Особливого значення набуває підвищення рівня мовної культури 
майбутніх фахівців оволодіння ними низкою мовних компетенцій, які забезпечать 
уміння і навички    професійного іншомовного спілкування, тобто комунікативну 
компетенцію.   Комунікативна компетенція у сфері професійного мовлення передбачає 
здатність сприймати іншомовні мовленнєві повідомлення згідно з поставленою метою, 
а також генерувати іншомовні усні та писемні тексти відповідно до комунікативної 
ситуації. 

Постановка задачі 
Мета статті:  дослідити методичні засади формування у студентів немовних 

спеціальностей потенційного словника фахової лексики міжнародного характеру. 
Результати та їх обговорення 
У процесі формування комунікативних умінь щодо вивчення іноземної мови 

найбільш дієвою та ефективною можна вважати таку організацію навчання, яка 
забезпечувала б залучення студентів до комунікативної діяльності. "Комунікативний 
підхід передбачає вихід у такі ділянки комунікації, де проявляються наміри та інтенції 
мовця, його рольові характеристики, особливі стратегії мовленнєвої поведінки. В 
центрі уваги опиняються питання, пов'язані з використанням мови у конкретних 
мовленнєвих актах, явища мовної та мовленнєвої варіантності"[2]. 

Для ефективного здійснення комунікативної діяльності передбачається 
наявність специфічних комунікативних умінь, властивості яких дають можливість 
індивіду швидко переключатись з одного способу дії на інший. Іншими словами, 
комунікативні уміння є властивістю особистості, набутою на основі раніше засвоєних 
знань і навичок, та виявляється у здатності виконувати комунікативну діяльність в 
різних умовах. 
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З погляду перспективи формування комунікативної компетенції важливою 
ланкою навчального процесу є лінгвостилістичний аналіз науково-технічного тексту, 
що висвітлює принципи його структурно-семантичної організації і стилістичної 
адаптації для виконання тих чи інших прагматичних функцій у даній комунікативній 
сфері. Особливої ваги набуває дослідження семантичного аспекту науково-технічного 
мовлення, зокрема виявлення складу і способів актуалізації його інформаційного 
потенціалу, встановлення зв'язків і відношень між складниками загальної теми, 
вивчення системотвірної ролі найважливіших носіїв змісту тексту, а також 
семантичних процесів, які мають місце при їх функціонуванні. Усвідомлення 
студентською аудиторією особливостей текстотворення, знання принципів 
структурування змісту, факторів, що визначають комунікативність тексту, сприятимуть 
оптимізації опрацювання першоджерел за фахом удосконаленню професійно 
орієнтованої репродуктивної діяльності. 

Важливим фактором в оволодінні комунікативною компетенцією є засвоєння 
студентами достатньої кількості спеціальних лексичних одиниць-термінів. В 
науковому мовленні терміни виступають основними носіями інтелектуального, 
фахового змісту тексту. Пошук ефективних методичних прийомів для оптимізації 
трудомісткого процесу навчання фахової лексики, що відображає поняття конкретної 
галузі знань, - одне з головних завдань, які розв'язуються  вітчизняною методикою 
викладання іноземних мов дослідники пропонують, зокрема, застосовувати 
пропедевтичну підготовку для з'ясування   особливостей термінології і 
термінотворення. Належить проаналізувати відмінності  терміна від 
загальнолітературного слова,  його обов'язкові властивості, функції у "сфері фіксації" і 
"сфері функціонування" тощо. Доцільно наголосити на системності термінів. Вона 
проявляється в сукупності їх зв'язків і відношень на понятійному, лексико-
семантичному, граматичному, словотворчому  рівнях [3]. В умовах реального 
обмеження кількості навчальних годин на вивчення іноземної мови оволодіння в 
мінімальний термін фаховою термінологією можна досягти   різними способами. 
Одним з найефективніших є використання можливостей так званого потенційного 
словника. Метод потенційного словника має ту перевагу, що вивчення лексики приведе 
в систему, яка й сприяє її швидшому засвоєнню. Його підґрунтям є знання і 
використання словотворчого інвентаря виучуваної   мови: продуктивних афіксів і 
терміноелементів, структурно-семантичних моделей похідних слів, інтернаціональних 
слів. Найважливіше у формуванні     потенційних знань термінів - навчити  бачити, як 
значення похідного чи складного слова "народжується" із його складників, і виводити 
шляхом мисленнєвої дії значення цілого із значень компонентів. Навчаючись 
гніздовому принципу засвоєння лексики, набуваючи вміння аналізувати і синтезувати 
мовні явища, бачити, як мовні характеристики тексту вносять свій вклад у суму його 
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змісту, студенти разом з тим вчаться думати, а значить розвивають своє мовне 
мислення. 

Аналіз фактичного матеріалу свідчить про те, що різні субмови науково-
технічного мовлення відзначаються специфічністю у використанні словотворчих 
моделей, за якими утворюються похідні слова. Першочергове завдання     викладача - 
скласти навчальний словотворчий  мінімум найпродуктивніших афіксів і моделей 
субмови виучуваної спеціальності, який був би ефективним і економічним. За одиницю 
відбору доцільно прийняти словотворчу модель, а основним критерієм вибрати 
статистичний критерій При виявленні системи словотворчих моделей важливо 
враховувати такі фактори, як семантика афікса, лексико-семантичні розряди твірних 
основ, закономірності взаємодії між компонентами моделі, їх структурно-семантична 
комбінаторика ( М.Д. Степанова, О.С. Кубрякова, К.В. Піоттух). Доцільно відбирати 
моделі, що являють найбільшу цінність для кожної навчальної цілі, наприклад, для 
навчання читання, аудіювання тощо. З погляду можливості збільшення потенційно 
зрозумілих термінів цінність моделі тим більша, чим більша кількість утворених за нею 
лексем функціонує в текстах даної субмови (CM. Зеленецька). Оскільки знання 
словотворчої системи виучуваної іноземної мови - одна з основних опор для розуміння 
змісту тексту без словника, то, на думку методистів, зайомити з нею потрібно вже з 
перших занять, паралельно з введенням і закріпленням нових слів, спочатку у вигляді 
пояснення морфологічної структури кожного нового слова, етимології і значення його 
словотворчих елементів, звуко-графічних відповідностей в словах зі спільним коренем. 
Згодом, в міру того, як накопичуватиметься лексичний запас, належить поступово 
перейти до узагальнень, тобто до ознайомлення з найпродуктивнішими словотворчими 
моделями й афіксами. 

Ефективність процесу формування комунікативних умінь може забезпечуватись 
шляхом залучення студентів до діяльності, яка максимально моделює навчальний 
процес і створює умови для професійно орієнтованого спілкування. У вирішенні даних 
проблем доцільно було б запроваджувати такі елементи комунікативної діяльності, як 
ситуативне мовлення та комунікативні блоки. На думку Г.Рогової, навчальні ситуації 
моделюють «фрагменти об’єктивної дійсності, співвіднесені з мовленнєвими діями 
партнерів по спілкуванню»[4]. Коли мова йде про оволодіння професійною 
термінологією, цей процес може відбуватися на основі прикладів мовленнєвих 
ситуацій, діалогів та полілогів. Щодо мовленнєвої ситуації, то необхідною умовою є 
той факт, що вона має бути якнайповніше наближена до умов природнього спілкування 
і стимулювати студента до мовленнєвої діяльності. Доцільним є створення таких 
комунікативних ситуацій у формі діалогу, оскільки саме він передбачає природне та 
повне використання аудіо та мовленнєвих вмінь. 
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При такій формі роботи студент-економіст вчиться висловлювати свої думки, 
судження з приводу різних економічних проблем, отримувати необхідну інформацію. 
Добре і вміло організована бесіда чи дискусія в найвищій мірі може сприяти введенню, 
розкриттю значення і закріпленню того чи іншого терміна. 

Завдання викладача - спрямувати хід бесіди в комунікативне русло. 
Залученню студентів до спільної діяльності може сприяти створення на занятті 

так званих рольових ігор: 
-  сюжетних, які б вимагали тільки імітації відповідних дій, заданих роллю; 
- ситуаційно-рольових, які б мали можливості для часткової або повної 

імпровізації; 
-  ділових ігор. 
Моделювання комунікативних ситуацій і реалізація їх у рольових і ділових іграх 

та симуляціях дають можливість студентам як суб’єктам навчальної діяльності «на 
високому рівні усвідомити процесуальний і змістовий аспекти професійно-
орієнтованого спілкування, виявити свою творчу індивідуальність, вдосконалити свої 
комунікативні та організаційні здібності». [5] Рольові ігри можуть бути 
найрізноманітнішими в залежності від теми заняття і фантазії викладача. Можна 
запропонувати організувати прес-конференцію, зустріч з представниками різних фірм, 
переговори з експорту, імпорту, укладання контракту. Ділові ігри запропоновані в 
процесі професійно-орієнтовного навчання сприяють реалізації “основних 
закономірностей розвитку професійної діяльності і професійного мислення на 
матеріалі динамічно створюваних і розв’язуваних спільними зусиллями учасників 
навчальних ситуацій”. [1] 

Висновки 
Вищенаведене дозволяє визначити, що за допомогою саме таких видів роботи 

може відбуватись найбільш активне засвоєння термінології та професійної лексики 
студентами економічних спеціальностей. 
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АННОТАЦИЯ 
 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ КОММУНИКАТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 
КОММУНИКАТИВНЫХ УМЕНИЙ КАК ОСНОВА ОВЛАДЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ТЕРМИНОЛОГИИ МЕЖДУНАРОДНОГО ХАРАКТЕРА 
Данная статья исследует методические принципы формирования у студентов неязыковых  

специальностей потенциального словаря профессиональной лексики международного характера. 
Ключевые слова: речевое поведение, коммуникативные умения, способ актуализации. 

 
THE SUMMARY 

 
THEORETICAL PROBLEMS COMMUNICATIVE ACTION AND COMMUNICATIVE SKILLS AS 

BASIS MASTERY LINGO INTERNATIONAL CHARACTER 
This article investigates methodical foundations of potential special vocabulary of international usage 

by students of no lingual specialities. 
Keywords: speech behavior, communicative abilities,method of actualization. 
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КАТЕГОРІЯ ОЦІНКИ ТА ЗАСОБИ ЇЇ ВИРАЖЕННЯ 

 
Н.В. МАРТИН  

Мукачівський державний університет 
 

Актуальність даної статті зумовлена значною увагою лінгвістів та дослідників у різних сферах 
наук, щодо дослідження категорії оцінки та її вираження у мові за допомогою різних засобів. 
Розглядаються загальні відомості про оцінку, її структурні елементи, функціональні особливості 
оцінних висловлювань у цілому та засоби вираження оцінки. Також проведено та визначено аналіз 
категорії оцінки у структурі акту оцінки. 

Ключові слова: оцінка, оцінність, акт оцінки, суб’єкт оцінки, об’єкт оцінки  
 
У процесі пізнання навколишнього середовища людина не тільки осмислює 

явища навколишньої дійсності, але й визначає своє відношення до них та світу у 
цілому. У зв’язку з цим проблема оцінки привертає увагу дослідників в різних сферах:  
філософії, логіці, психології, а також лінгвістики. Питання пов’язані з категорією 
оцінки знаходять своє відображення у працях багатьох відомих 
лінгвістів(Е.С.Азнаурова, Ю.Д.Апресян, І.В.Арнольд,  Н.Д.Арутюнова, О.С.Ахманов, 
В.Н,Телія та ін.), які виражають її різними засобами. 

Оцінка – це результат процесу оцінювання. У мові відображається взаємодія 
дійсності та людини у найрізноманітніших аспектах, одним з яких є оцінювальний 
аспект: об’єктивний світ розчленовується людиною з точки зору його оцінного 
характеру – добра і зла, користі й шкідливості і т.п.[2], [3], [5]. 

 Було зібрано значний матеріал та виділені напрямки у дослідженні оцінного 
значення слова в англійській, французькій, іспанській, російській та німецькій мовах. У 
більшості лінгвістичних досліджень важливими були питання пов’язані з типами 
оцінних значень та шляхами їх вираження, розглядався зв’язок оцінки з модальністю, 
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оцінні висловлювання у різних текстах, теорія аксіології, культурологічний аспект 
оцінки. У теоретичних дослідженнях значна увага надається вивченню оцінного 
дискурсу у когнітивному процесі, який почав вивчатися нещодавно.  Питання про 
визначення оцінки як лінгвістичної категорії залишається суперечливим. Труднощі 
полягають у тому, що це явище є різноаспектним та багатоплановим. Оцінку трактують 
як логіко-семантичну (Н.Авганова, А.Зубов, О.Трунова, В.Федосєєв), 
лінгвогносеологічну (Т.Вендіна, М.Ляпон), мовностилістичну(О.Островська), 
семантико-прагматичну (Л.Аніпкіна, Н.Арутюнова, О.Вольф, О.Федотова), 
функціональну (Г.Золотова, Т.Маркелова, Н.Шведова) категорії.  

Оцінка реалізується у компоненті значення слова, який називають оцінністю. 
Виражають  два типи оцінності: раціональна(інтелектуальна) – оцінка навколишньої 
дійсності та емоційна – виділена через людську психіку [5: 25]. Емоційна оцінка є 
результатом актуалізації оцінних сем конотативного аспекту значення слова. 
Раціональна оцінка є результатом актуалізації оцінних сем денотативного аспекту 
значення слова, а це в свою чергу є засобом досягнення експресивності слова.  
Оцінність у семантиці слова розглядають за видами і типами. За видами вона може 
бути нейтральною, позитивною та негативною. Категорія оцінки містить інформацію 
про емоційне відношення до позначеного предмету чи явища, тобто оцінка 
навколишньої дійсності, яка може бути як негативною так і позитивною. Оцінка 
людини навколишньої дійсності відображається на емоційних переживаннях, які 
можуть виражати тільки емоції або емоції та оцінку одночасно [7: 39]. Н.А.Лукьянова 
зазначає  що межа між ними умовна [6: 30]. На думку Е.С.Азнаурової раціональна 
оцінність базується на інформації про об’єктивно доступні об’єкту  якості [1: 66].  
Емоційна оцінність частіше фіксує ті якості, які об’єктивно не належать даному об’єкту 
оцінки, тобто свідчать про її суб’єктивність. На думку Е.Н.Меркулової співвідношення 
об’єкта з оцінною шкалою “добре/погано” у цьому випадку базується на загально 
логічних критеріях а не на тих емоціях, які викликає об’єкт оцінки. Е.М.Вольф 
визначає, що раціональна - належить денотативному аспекту значення слова, а 
емоційна  -  конотативному аспекту значення слова [5: 38]. 

Об’єкти та методи дослідження 
Оцінка характеризується особливою структурою, яка містить у собі низку 

обов’язкових та факультативних елементів. Цю структуру можна уявити як модальну 
рамку, яка накладається на висловлювання і не співпадає ні з його логіко-семантичною 
будовою ані синтаксичною. В основі оцінювальної модальності полягає формула А r В, 
де А – суб’єкт оцінки, В – її об’єкт,  а r – оцінювальне відношення, яке має значення 
«добре/погано» [5: 9]. 

 Об’єктом дослідження є предмет або явище, цінність якого визначається, звідси 
оцінка має суб’єктивний та об’єктивний фактори. Суб’єктивний компонент оцінки 
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передбачає позитивне або негативне ставлення суб’єкта до  її об’єкта( іноді його 
подають у вигляді відношення «подобається/не подобається», цінувати/не цінувати», 
«схвалювати/не схвалювати» тощо. 

Об’єктивний компонент оцінки орієнтується на власні властивості предметів або 
явищ, на основі яких робиться оцінювання. І суб’єкт і об’єкт оцінки передбачають 
існування обох цих факторів [5: 14]. Тобто суб’єкт оцінюючи об’єкт спирається з 
одного боку на своє ставлення до об’єкта оцінки(«подобається/не подобається»), а з 
іншого боку на стереотипні уявлення про об’єкт і шкалу оцінок, на якій розташовані 
властиві об’єкту ознаки. В той же час в оцінювальному об’єкті поєднуються 
суб’єктивні та об’єктивні ознаки. Тобто, коли мова йде про те, що вода тепла/холодна, 
маються на увазі і властивості самої води і відчуття суб’єкта. 

Категорія оцінки тісно пов’язана зі співвідношенням денотативних і 
конотативних значень. Денотативний компонент - це частина значення знака, яка 
відображає в узагальненій формі предмети і явища позамовної дійсності. 
Сигніфікативний компонент містить у своїй основі поняття, яке характеризує 
позамовний об’єкт, співвіднесеність з предметом позамовного характеру. Якщо 
значення є засобом відображення предметів і явищ навколишньої дійсності, то 
конотацію можна визначити як дискретну одиницю мовної системи, що доповнює 
значення, яке ґрунтується на постійних асоціативних зв’язках, зумовлених його 
предметними значеннями.  

Постановка задачі 
У  визначенні категорії оцінки у структурі акту оцінки зумовлюється 

контекстною та ситуативною актуалізацією семантики слова  і семантики 
висловлювання. Оцінність в одних випадках входить у семантику одиниць оцінки, а в 
інших може бути її компонентом, який визначається у конкретному тексті. Під час 
дослідження структури компонентів  оцінки слід враховувати людський фактор, 
оскільки суб’єктом  завжди є особа як мовна особистість, що визначає цінність того чи 
іншого предмету шляхом вираження оцінки  а об’єктом може бути як людина так і 
предмет або явище. В оцінці постійно взаємодіють об’єктивний та суб’єктивний 
фактори, до того ж кожен з них торкається і суб’єкта і об’єкта оцінки. Так суб’єкт 
виражає її як на основі власних емоцій, так і з урахуванням соціальних стереотипів, 
об’єкт  -  об’єктивні властивості, і властивості, які можуть оцінюватися виходячи з 
пріоритетів індивідуального суб’єкту. Відношення до людини та його фізичним і 
психічним якостям більш притаманне людському спілкуванню, ніж висловлюванню 
відношень до предметів. Особливість оцінки проявляється у формі антропометричності 
тобто у такому співвідношенні об’єкта в якому на першому плані є якості, які 
притаманні людині певного класу. Таким чином антропометричний підхід ставить у 
центр уваги людину, яка характеризується у соціальному, емоційному, прагматичному 
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та інших аспектах, в яких вона оцінює себе і навколишню дійсність у рамках свого 
тезаурусу [3: 311]. 

Оцінювання предметів та явищ зовнішнього світу являє собою складну 
пізнавальну процедуру, адже це є оперування двома типами знання –  зовнішнім 
предметом та потребами суб’єкта. Оцінювальний підхід до предмета чи явища 
зовнішнього світу передбачає перш за все сприйняття його органами чуття(на цьому 
етапі формуються первинні емоції, які є базою для оцінних суджень). Наступний етап – 
це оцінювально-розумовий акт, в якому афективне відношення людини до зовнішнього 
світу постає у перетвореному вигляді, у результаті чого формуються похідні емоції та 
раціональне судження про цінність предмету. На цьому етапі оцінювальне пізнання, 
будучи досягненням сутності цінності об’єкта, знаходить своє завершення у вираженні 
відношення суб’єкта до оцінюваного предмету, яке проявляється в оцінці [4]. 

Оцінка, як оцінний аспект значення, присутня у найрізноманітніших мовних 
виразах [5: 7]. Вона може бути обмежена елементами, меншими за слово, а може 
характеризувати групу слів, і цілий вираз. Існують цілі прошарки лексики, які 
призначені для вираження оцінки. Це, в першу чергу, прикметники й прислівники, які 
мають багату різноманітність оцінної семантики. Оцінка міститься у назвах предметів і 
дій. Однак важливо те, що говорити про оцінку можна стосовно цілих висловлювань. 
Висловлювання сприймаються як оцінні і за відсутності оцінних слів, якщо описується 
ситуація, що має відповідний зміст у «картині світу». Оцінювальний зміст може бути 
вилучений із висловлювань на підставі контексту. Таким чином, оцінка може бути 
співвіднесена як власне з мовними одиницями, так і з семантикою висловлювання у 
дуже широкому діапазоні значень. 

Результати та їх обговорення 
Категорія оцінки  не є незалежною, вона є частиною загальної побудови опису 

або міркування і пов’язана з дескриптивним аспектом тексту у цілому, вона визначає 
взаємодію об’єктів. Вивчаючи оціночні структури лінгвісти доводять, що ця категорія 
відноситься до різних аспектів мовної системи. 

Засоби оцінки поділяються на лінгвістичні та екстралінгвістичні. 
Лінгвістичними засобами є морфологічні, лексичні та граматичні оцінки. До 
екстралінгвістичних відносять жести, інтонацію. Оцінювальна лексика у будь-якій мові 
є семантичним розрядом слів. Оцінювальні одиниці часто вживаються у мові, 
внаслідок чого їх роль у спілкуванні значна. За допомогою функціонування оцінки у 
лінгвістиці, можна зробити висновок що лінгвістичні засоби вираження оцінки мають 
експліцитне та імпліцитне значення, а їх семантична структура об’єднує властивості 
оцінки та опису [3]. Однак існує група слів, які, не маючи оцінності у системі мови, 
вимагають обов’язкового наведення оцінки в акті мовлення. Ці слова системно 
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передбачають наведення оцінки, а якою конкретно вона буде, залежить виключно від 
ситуації, референта висловлювання. 

Говорячи про оцінювальну лексику, необхідно нагадати, що оцінка об’єктів 
дійсності здобуває відображення у мові у більшості випадків у слові. Прикметники, 
наприклад, є тією частиною мови, яка має величезне різноманіття оцінювальної 
семантики. Прикметники – предикати і мають цілий ряд специфічних властивостей, що 
відображають їх семантику. Зокрема, класичні предикати містять два аспекти, які 
зазвичай реалізуються разом, у межах одного вислову. Ще одна особливість значення і 
вживання прикметників полягає у тому, що прикметники містять у своїй структурі 
семантичний та прагматичний аспекти мови, що відображається як у значенні 
лексичних одиниць, які відносяться до класу прикметників, так і у їх вживанні. Для 
прикметників, як класу слів, є характерним наявність суб’єктивно-оцінювальних 
значень та відповідних конотацій. 

Одним з морфологічних засобів вираження оцінювальних значень, можуть бути 
афікси. Так, наприклад, суфікси –ard, -ling, -eer, -ster мають негативну конотацію; 
суфікси –ie, -y, -let, -ette передають значення зменьшувальності, або лагідності. 
Значення якісної характеристики може з’являтися в іменників, сформованих способом 
слово додавання або конверсії. 

Засоби вираження оцінки, як вже було зазначено, багатоманітні. Значення 
якісної оцінки реалізується за рахунок, наприклад, основи вихідного дієслівного слова. 
В деяких випадках у похідних словах прирощення оцінних сем трапляється за рахунок 
переосмислення основи: 

- спеціалізація значення ( to hustle – штовхати, примушувати) 
- метафоризація/метонімізація значення( to sail – плавати, sailor – 

моряк/метонімія: людина, яка добре/погано переносить морські подорожі: good/bad 
sailor [8: 130]. 

Значення оцінки мовної одиниці реалізується за рахунок первинного лексичного 
значення, морфологічними засобами(словотворення), метафоричними та 
метонімічними переносами, синтаксичними засобами(модифікація іменних 
компонентів речення). Значення оцінки складається з інтегральних або 
контекстуальних значень її компонентів, які вступають у різні смислові відношення 
між собою. 

Висновки 
Таким чином категорія оцінки реалізується та виражається за рахунок 

первинного лексичного значення. Слід зазначити, що дослідження останніх років 
створюють умови для переосмислення і вдосконалення оцінної лексики. Проте питання 
про визначення оцінки як лінгвістичної категорії є досить суперечливим. Труднощі 
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полягають у тому, що це явище є різноаспектним і багатоплановим, пов’язаним з 
різними галузями наук. 

Складність цього поняття важко піддається адекватній дефініції, яка б 
відображала принаймні основні з закладених у ньому значень, хоча спроб надати 
відповідне тлумачення було чимало. 
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АННОТАЦИЯ 
 

КАТЕГОРИЯ ОЦЕНКИ И СРЕДСТВА ЕЕ ВЫРАЖЕНИЯ 
Актуальность данной статьи обусловлена значительным вниманием лингвистов и 

исследователей в разных сферах наук, исследование категории оценки и ее выражения с помощью 
разных средств. Также рассматриваются общие сведения про оценку, ее структурные элементы, 
функциональные особенности оценочных высказываний в общем, а также средства выражения оценки. 
Также проведено и определено анализ категории оценки в структуре акта оценки. 

Ключевые слова: оценка, оценочность, акт оценки, субъект оценки, объект оценки 
 

THE SUMMARY 
 

CATEGORY ASSESSMENT TOOLS AND ITS EXPRESSION 
The urgency of the present article is determined by great attention of linguists and investigators in 

different fields of studies, also much attention has been paid to investigation category estimate and its 
expression in language with the help of different means. General notions about the estimation and its structural 
elements, functional peculiarities of estimate expressions and general means have been examined. Also there 
has been  held and defined the analysis of estimate category in structure act. 

Key words: estimate, estimation, act of estimating, subject of estimation, object of estimation 
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УДК 372.3.025 
  

ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ З НЕВСТИГАЮЧИМИ УЧНЯМИ  
В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ 

 
Г. РУСИН  

Мукачівський державний університет 
 

У статті розглядаються причини появи невстигаючих учнів та особливості роботи вчителя 
початкових класів з подолання неуспішності 

Ключові слова: молодший шкільний вік, невстигаючий учень, неуспішність. 
 
Постановка проблеми 
Початок шкільного навчання - важливий і нелегкий період у житті кожної 

дитини. Навіть за відсутності будь-яких відхилень у дитини виникає багато труднощів 
психолого-педагогічного характеру. У Законі України «Про загальну середню освіту» 
передбачено навчання всіх дітей в адекватних умовах відповідно до віку, здібностей і 
здоров'я. 

Однією з найболючіших проблем сучасної педагогіки залишається проблема 
неуспішності й труднощів навчання серед учнів загальноосвітніх шкіл, втому числі й 
початкової. Так, кількість учнів початкових класів, які з різних причин не в змозі 
опанувати за певний час і в необхідному обсязі програму, за даними дослідників, 
становить 20 - 25 %. 

Актуальність цієї проблеми полягає у тому, що у кожній школі, так само в 
кожному класі є школярі, які мають труднощі у навчанні, є невстигаючими. Тому вона 
завжди хвилювала і хвилює не тільки психологів, а й педагогів, батьків, які шукають 
найоптимальніші шляхи її подолання. 

Об’єкти та методи дослідження 
Питання про особливості організації роботи вчителя початкових класів з 

невстигаючими учнями знайшло відображення у працях науковців М. Савчин та Л. 
Василенко, які розглядають фізіологічний і психологічний розвиток молодшого 
школяра; О. Галус - мотиваційна діяльність особистості в контексті її соціальної 
адаптації; проблему диференційованої діагностики шкільного невстигання та стратегії 
його корекції розглядає Н. Бастун; С. Зінченко та А. Кондратенко працюють над 
проблемою труднощів у навчанні; Т. Ілляшенко досліджує способи допомоги дітям із 
труднощами у навчанні; Л. Кондратенко, О. Прищепа займаються питанням технології 
попередження дисграфії. Сьогодні над проблемою невстигаючих учнів працюють учені 
Інституту спеціальної педагогіки АПН України, зокрема лабораторія затримки 
психічного розвитку дітей під керівництвом кандидата психологічних наук Т. 
Ілляшенко.  
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Мета статті – проаналізувати причини виникнення неуспішності серед учнів 
молодшого шкільного віку та виявити особливості організації роботи вчителя 
початкових класів з невстигаючими школярами. 

Результати та їх обговорення 
Сучасна початкова школа повинна сформувати у школярів певні навички 

письма, рахунку, сформувати у них знання з початкових розділів наук, виховати 
гармонійно розвинену особистість і підготувати її до активної суспільної праці і 
самостійного життя, У деяких дітей процес навчання в загальноосвітньому 
навчальному закладі супроводжується певними труднощами. При цьому вони не 
страждають на розумову затримку розвитку чи якісь розлади психічних функцій, які 
потребують спеціальних методів навчання і лікування. За своїми інтелектуальними 
здібностями такі діти можуть засвоїти програмовий матеріал в масовій школі. Завдання 
класифікації різних порушень розвитку, виявлення причин, які ускладнюють навчання 
дитини, надання консультативної допомоги батькам і вчителям покладаються на 
міжвідомчу психолого-медико-педагогічну консультацію. На жаль, часто направлення 
дитини на консультацію викликає негативну реакцію з боку батьків, що ускладнює 
роботу педагога з таким учнем. Слід змінити цю помилкову думку батьків. Якщо у 
дитини виникають ускладнення з навчанням, необхідно терміново знайти засоби їх 
усунення.  

Діагностика труднощів навчання проводиться, як правило, для чіткого 
визначення напрямку корекційної роботи. У спеціальній вітчизняній та зарубіжній 
літературі розглядається й аналізується широкий спектр шкільних проблем дитини - від 
генетично зумовлених до соціальної депривації. Корекційно-розвивальне навчання має 
проводитися разом з діагностикою. Як зазначає Л. Кондратенко [3, с.92], пропедевтика 
навчальних проблем є основним завданням школи. Це зумовлено тим, що на практиці 
вчителям початкових класів доводиться мати справу з досить складними випадками, 
коли вони довго намагаються самотужки допомогти дітям. Донавчальне тестування 
теж не завжди підказує правильний шлях корекції, оскільки під час його проведення 
найбільшу увагу звертають на ментальну спроможність дитини, без урахування її 
фізичного чи мовленнєвого розвитку. У процесі роботи шкіл трапляються випадки, 
коли недостатня навчальна спроможність першокласника викликана нерозумінням із 
боку педагога таких особливостей його розвитку, як прихована ліворукість, погано 
розвинута зорова латеральність, недостатня координація рухів. 

Причини низької успішності учнів різні і їх багато, тому необхідно розібратися, 
в яких випадках це - лінощі, небажання вчитися, відсутність інтересу та мотивації до 
шкільного навчання, а в яких захворювання. Якщо хвороба має неврологічний або 
психічний характер, причини яких слід шукати в генетичній патології, 
внутрішньоутробному розвитку, родових і післяродових травмах та захворюваннях, їх 
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можна одразу і не помітити. Це дасться взнаки пізніше, коли дитина вже навчатиметься 
в школі, коли до вищих процесів психіки - пам'яті, уваги, інтелекту - почнуть ставити 
підвищені вимоги. Ось тоді стане очевидним, що в дитини виникають проблеми з 
навчанням, і вона починає відставати від своїх однолітків. Таких дітей можна легко 
впізнати в дитячих садках і школах. Їхня поведінка має хворобливий характер. Вони не 
терплять ніякого керування, роблять тільки те, що самі бажають, їм важко сидіти на 
одному місці тощо. Розумова активність у них теж некерована. Тут не йдеться про 
свідоме порушення дисципліни. Це - діти з патологічною нервовою системою, інакше 
кажучи, діти, що потребують підвищеної уваги. На них треба впливати передусім 
медичними та педагогічними засобами. У такої дитини погано розвинений 
самоконтроль. 

У наукових психолого-педагогічних дослідженнях  диференціюють наступні 
типи труднощів, що мають місце у процесі навчання учнів молодшого шкільного віку: 

• труднощі у навчанні дітей, які страждають на інфантилізм; 
• труднощі у навчанні, які пов'язані з недостатніми руховими навичками; 
• труднощі у навчанні, які пов'язані з недостатньо розвиненою просторовою 

уявою; 
• труднощі засвоєння шкільної програми, пов'язані з порушенням пам'яті; 
• труднощі в засвоєнні навичок письма (дисграфія); 
• труднощі у засвоєнні навичок читання (дислексія); 
• труднощі засвоєння математичних навичок; 
• труднощі у навчанні, які пов'язані з обмеженим запасом знань; 
• труднощі у навчанні, які пов'язані з астенічним станом; 
• труднощі у засвоєнні шкільної програми, пов'язані з різними психо-

травмуючими ситуаціями [1, с.8-9]. 
Є надзвичайно велика кількість детермінант, які призводять до виникнення 

труднощів у навчанні та появи невстигаючих учнів. Головною серед них є 
невідповідність між вимогами до підготовки учнів та дидактичним середовищем. У 
зв'язку з цим особливої актуальності набуває розробка таких педагогічних систем 
навчання і виховання, які б створили умови для самореалізації особистості, її 
духовного становлення, саморозвитку. Саме тому сучасна школа вимагає докорінного 
переосмислення парадигми навчання і виховання за наступними напрямами: 

• посилення уваги в навчально-виховному процесі до учня як особистості та 
найвищої цінності суспільства; 

• орієнтація навчально-виховного процесу на оптимальне задоволення потреб 
учнів у духовному, моральному та інтелектуальному розвитку їхніх здібностей;  
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• досконале оновлення арсеналу методів, форм, педагогічних технологій 
навчання і виховання;  

• оновлення змісту освіти у відповідності до досягнень науки, сучасних 
технологій навчання, а також задоволення освітніх потреб учнів;  

• реалізація у навчанні самостійної творчої праці учнів як важливого засобу 
мотивації навчання, формування гармонійно та всебічно розвиненої особистості.  

Т.Ілляшенко у своїх наукових розвідках визначає чотири умови, які можуть 
виступати як значущі фактори підвищення успішності навчання, серед них: 

• сімейні умови виховання: сприятливі чи несприятливі; 
• відвідування дошкільного навчального закладу; 
• стан здоров'я дитини: чи часто хворіє, на які захворювання; 
• вік, у якому дитина вступила до школи [2; 6]. 
Під час навчання у дитини можуть виникати різноманітні труднощі. Тому 

необхідно кожному педагогу виробити ряд рекомендацій, щоб полегшити дитині 
навчальну діяльність. Адже, внаслідок цілеспрямованої виховної роботи з учнем на 
основі врахування його індивідуальних особливостей у школяра повинен сформуватися 
індивідуальний стиль діяльності, що компенсує його вади й розвиває позитивні 
властивості та якості [6, с.5]. 

Наприклад, якщо дитина неуважна, то формуванню довільної уваги сприяє 
участь дитини у сюжетно-рольових іграх, образотворчій діяльності, конструюванні, 
аплікаційній діяльності тощо. Утримувати увагу може жвава, емоційна, виразна мова 
педагога. Відомо, що у грі формуються передумови навчальної діяльності. Тому 
навчання першокласників має відбуватися через гру. Або, якщо дитина 
характеризується як непосидюча, гіперактивна, то формуванню довільності сприяє 
участь дитини у сюжетно-рольових іграх, образотворчій діяльності, конструюванні, 
аплікаційній діяльності. У навчанні необхідно враховувати індивідуальні (тип 
темпераменту, гіперактивність тощо) особливості. 

Якщо дитина не може одразу зрозуміти пояснення, потрібно використати 
систему занять - сюжетно-рольових ігор. Уміння учня розв'язувати завдання залежить 
від здатності стати на позицію іншого, яка формується у спілкуванні з іншими дітьми 
через систему занять - ігор за правилами. Треба учити «бачити» інших, показати 
можливість переходу з однієї позиції на іншу в певній ситуації, допомогти дитині стати 
на позицію вчителя, мами. Тут можуть допомогти режисерські ігри. 

Поширеним явищем серед учнів початкових класів є неохайне ведення зошита, 
що зумовлене не тільки неохайністю як рисою особистості, але, насамперед, 
несформованими вміннями тримати ручку, олівець, лінійку, загалом – несформованість 
моторики дрібних рухів рук. Так, розвитку тонкої моторики руки сприяють уроки 
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праці, малювання (ліплення, аплікаційна діяльність, складання мозаїки, плетіння з 
бісеру, в'язання, робота з глиною квасолею тощо).  

Важливого значення на першому році навчанні дитини в школі набуває розвиток 
пам'яті та способів запам’ятовування. Продуктивність мимовільного запам'ятовування 
збільшується, коли завдання потребує від дитини активної орієнтації в матеріалі, 
виконання розумових операцій (придумування слів, встановлення конкретних зв'язків 
тощо). Запам'ятовування має бути мотивованим, в умовах виконання дитиною 
доручень дорослого в ігровій діяльності. Якщо дитина підносить руку, а замість 
відповіді мовчить, не треба штучно занижувати її самооцінку. 

Невідємною ознакою сучасної початкової школи є зростаюча тенденція дітей, 
які характеризуються як гіперактивні (дефіцит активної уваги, рухове розгальмування, 
імпульсивність). Постійні окрики, зауваження, погрози покарання не поліпшують 
поведінку гіперактивної дитини. Працюючи з гіперактивною дитиною вчителю 
початкових класів потрібно: 

• працювати з дитиною на початку дня, а не ввечері; 
• зменшити робоче навантаження дитини; 
• поділяти роботу на короткі періоди, які часто повторюються; 
• виконувати фізкультхвилинки; 
• бути драматичним, експресивним педагогом; 
• знизити вимоги до акуратності на початку роботи, щоб сформувати почуття 

успіху; 
• посадити дитину під час занять поруч із дорослим; 
• використовувати тактильний контакт (дотик, прогладжування); 
• домовлятися з дитиною про певні дії заздалегідь; 
• давати короткі, чіткі і конкретні інструкції; 
• використовувати гнучку систему заохочень і покарань; 
• заохочувати дитину одразу ж, не відкладаючи на майбутнє; 
• давати дитині можливість вибору; 
• залишатися спокійним [5, с.14]. 
У сучасних школах також навчаються учні, для яких в силу різних обставин, 

характерною є агресивна поведінка (мотивована деструктивна поведінка, що 
суперечить нормам і правилам існування людей у суспільстві; відображення 
внутрішнього дискомфорту, невміння адекватно реагувати на події, що відбуваються 
навколо неї).  Тому  у роботі з такими учнями вчителю також слід враховувати 
наступні вимоги: 

•  бути уважним до потреб дитини; 
• демонструвати модель неагресивної поведінки; 
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• навчати прийнятних способів вираження гніву; 
• давати дитині можливість виявляти гнів безпосередньо після фрустраційної 

події; 
• навчати розпізнавати власний емоційний стан і стан оточення; 
• розвивати здатність до емпатії; 
• розширювати поведінковий репертуар дитини; 
• відпрацьовувати навички реагування у конфліктних ситуаціях; 
• учити брати відповідальність на себе [5, с.14-15]. 
Серд учнів початкових класів, насамперед першокласників, зустрічаються 

учні,.які належать до так званих учнів з підвищеною тривожністю. Ці діти вимагають 
особливої уваги з боку вчителів, батьків, вихователів групи прдовженого дня та 
шкільних психологів.  Працюючи з тривожною дитиною вчителю важливо: 

• уникати змагань і видів робіт, що враховують швидкість; 
• не порівнювати дитину з її оточенням; 
• частіше використовувати тілесний контакт, вправи на релаксацію; 
• сприяти підвищенню самооцінки дитини, частіше хвалити її, але так, щоб 

вона знала за що; 
• частіше звертатися до дитини на ім'я; 
• демонструвати зразки впевненої поведінки, бути в усьому прикладом для 

дитини; 
• не ставити до дитини завищених вимог; 
• бути послідовним у вихованні дитини; 
• намагатися робити дитині якнайменше зауважень; 
• використовувати покарання лише у крайніх випадках; 
• не принижувати дитину, караючи її [5, с.15]. 
У зв’язку з впровадженням інклюзивного навчання в навчально-виховний 

процес загальноосвітньої школи, важливого значення набуває ознайомлення вчителів з 
основними методами, прийомами та формами роботи з учнями, що мають відхилення у 
розвитку, але на рівні, що уможливлює їх навчання поряд зі здоровими учнями. Серед 
таких слід виокремити дітей-аутистів (аутизм - крайня форма порушень контактів, 
відхід від реальності у світ власних переживань). Так, працюючи з аутичною дитиною, 
вчителю необхідно: 

• приймати дитину такою, яка вона є; 
• орієнтуватися на інтереси дитини; 
• дотримуватися певного режиму і ритму життя дитини; 
• навчатися вловлювати найменші вербальні й невербальні сигнали дитини, 

що свідчать про її дискомфорт; 
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• частіше бути присутнім у групі чи класі, де займається дитина; 
• якнайчастіше розмовляти з дитиною; 
• забезпечити комфортну атмосферу для спілкування і навчання; 
• терпляче пояснювати дитині зміст її діяльності, використовуючи чітку 

наочну інформацію (схеми, малюнки тощо); 
• уникати перевтоми дитини [5, с.16]. 
Важливого значення у роботі з учнями початкових келасів, які мають труднощі 

в оволодінні навчальним матеріалом, має організація їх навчальної діяльності, 
насамперед реалізуючи закономірність «навчаємо граючись». Як зазначає Т.Кравченко, 
«гра - ефективний засіб, що стимулює дітей стати кращими. Вона формує первинна 
усвідомлення того, що гарно, а що погано, володіє прекрасною діагностичною 
функцією - показує дитині, що та вміє, що знає, чого боїться, що їй подобається. Кожна 
дидактична гра виконує різні функції - збагачує пізнавальний досвід дітей. Розвиває 
мислення, мову, уяву, точність» [4, с.17]. Але, на нашу думку, головна мета введення 
ігор у навчальний процес - викликати інтерес до навчання., сприяти формуванню 
позитивної мотивації до учіння. 

Висновки 
Отже, на думку багатьох науковців (Ю.Ф.Змановський, С.Л.Коробко, 

В.С.Мухіна, К.С.Прищепа, В.І.Прокопенко,  О.Я.Савченко), щоб сформувати у дитини 
струнку систему логічного мислення, необхідно залучити її до активної ігрової 
діяльності, у якій вони були б не споглядачами, а творцями своєї думки, динамічність 
та емоційність педагогічного процесу дозволить прилучити їх до нелегкої професії 
учня. На підставі аналізу психолого-педагогічної літератури з даної проблеми, ми 
дійшли висновку, що для викладу навчального матеріалу вчителі здебільшого 
використовують пояснювально-ілюстративний метод, метод бесіди. Кращому 
засвоєнню знань сприяє використання наочних посібників, дидактичних ігор, вміло 
підібрана система вправ для узагальнення і систематизації знань. 

Перспективними напрямками подальших досліджень вважаємо розробку моделі 
роботи з майбутніми вчителями початкових класів, яка б озброювала  їх знаннями про 
типи невстигаючих учнів, особливостями організації навчально-виховного процесу з 
метою подолання неуспішності та в умовах впровадження інклюзивного навчання.    
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ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ С НЕУСПЕВАЮЩИМИ УЧЕНИКАМИ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ 
В статье рассматриваются причины возникновения неуспеваемости и особенности работы 

учителя начальних клас сов по преодолению неуспеваемости 
Ключевые слова: младший школьный возвраст, неуспевающий ученик, неуспеваемость. 
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SPЕCIAL FEATURES OF UNDERACHIEVING PUPILS IN PRIMARY SCHOOL. 

The article examines the causes of underachieving pupils and features of the primary school teacher to 
overcome failure. 
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ВИКОРИСТАННЯ РОЛЬОВОЇ ГРИ У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ 
ІНШОМОВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ У ДІАЛОГІЧНОМУ МОВЛЕННІ НА  
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Актуальність даної статті зумовлена необхідністю введення активних методів навчання та 

стимулювання розвитку учнівських умінь практичного мовлення за допомогою використання рольових 
ігор на уроках іноземної мови. 

Проведено аналіз особливостей та функцій діалогічного мовлення. Розглянуто психологічні 
передумови використання рольових ігор у процесі навчання діалогічного мовлення учнів середньої школи. 
Охарактеризовано ефективність рольової гри як засобу розвитку діалогічного мовлення учнів середньої 
ланки.  

Ключові слова: діалогічне мовлення, психологічна харктеристика, рольові ігри, система завдань 
з рольовими іграми, завдання для уроків. 

 
Мова практично реалізується за умови спілкування співрозмовників. Мова 

формується за певними нормами й правилами. Мовлення значною мірою впливає на 
формування цих правил. Мовлення – це індивідуальний психологічний процес, яким 
супроводяться індивідуальні мовні особливості кожного мовця, у способах 
наголошування слів, в інтонації, темпі мовлення, в лексиці, в структурах речення, 
образних висловах тощо. Мовленнєва комунікація – це процес спілкування засобами 
мови, який має внутрішні закономірності та ґрунтується на певній системі усталених 
мовних і мовленнєвих норм [5:178]. 
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Діалог – у прямому значенні є низкою висловлювань двох осіб на певну тему, а 
в переносному – вільний обмін думками, переговори. Діалог є однією з основних форм 
мовного спілкування. Діалогом вважається усяка тематично об'єднана бесіда, котра 
присвячується з'ясуванню певної проблеми, яка цікавить співрозмовників. Це словесна 
комунікація, яка формується взаємодією промовляння та спілкування та в якій 
учасники по черзі грають ролі мовця та слухача. Ми можемо тлумачити діалог у 
широкому та вузькому значенні. У широкому значенні діалог – це загальнолюдська 
реальність, передумова людської свідомості та самосвідомості, основна форма їх 
реалізації [3:8]. Діалог – майже універсальне явище, що пронизує людське життя, а 
діалогічні моменти можна спостерігати навіть у найзакритіших, монологічних формах 
поведінки людини. У вузькому значенні – це життєва подія спілкування, що може 
відбутися чи не відбутися, бути більш чи менш діалогічною [3:290]. Найістотнішою 
особливістю діалогу в його вузькому розумінні є взаємне вираження в мовленні різних 
смислових позицій, що виражаються різними людьми (зовнішній діалог) чи одним 
співрозмовником (внутрішній діалог). Тому не варто зводити діалог до механічного 
обміну репліками-повідомленнями. 

К. Альбуханова-Славська розглядає діалог як особливий спосіб мислення, 
підкреслюючи при цьому, що він розкриває сутність діалектичного мислення: за 
пропозицією настає заперечення, пропозиція включає кілька альтернатив, кожна з яких 
обмірковується та розглядається. Дослідниця виокремлює кілька характеристик 
діалогу: по-перше, діалог є основною складовою інтелектуального центру 
саморегуляції особистості; по-друге, у діалозі людина виражає своє ставлення до 
оточуючого світу. Третя характеристика – існує внутрішній діалог, що дає змогу 
кожній людині жити власним внутрішнім життям, перебувати у власному 
внутрішньому світі [1:273].  

У процесі комунікації діалогічне мовлення виконує ряд функцій, котрі 
виражаються через деякі специфічні мовні засоби та є домінантними у відповідному 
типі діалогу. До цих функцій належить запит та повідомлення інформації, пропозиція 
та прийняття або неприйняття запропонованого, обмін судженнями, 
взаємопереконання чи обґрунтування власної точки зору. До того, діалогічне мовлення 
характеризується певними комунікативними, психологічними й лінгвістичними 
особливостями. Найважливішими ознаками діалогічного спілкування є його 
контекстність, ситуативність, вмотивованість, ініціативність та реактивність, вплив на 
адресата, швидке реплікування.  

Діалогічне мовлення з погляду психології є завжди вмотивованим. У сучасній 
психології мовлення розглядається в рамках загальної теорії діяльності, розробленої Л. 
С. Виготським [6:134]. Враховуючи те, що мовленнєва діяльність, як і будь-яка інша, 
має цілеспрямований характер і є структурно організованою, її розгортання в часі 
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пов'язане з фазовою структурою мовленнєвого акту, початковою точкою для якого є 
мотив, який викликає мовленнєву інтенцію. Іншими словами, мовлення завжди є 
вмотивованим [7:449].   

Однак у процесі навчання мотив діяльності не виникає сам по собі, внаслідок 
спонук зовнішнього середовища. Вмотивованість пов‘язана з ситуативністю, що 
вимагає створення такої ситуації, таких умов, за яких в учнів могло б виникнути 
бажання та потреба щось сказати, передати почуття. Як вважає К. Станіславський, 
учнів слід поставити у “запропоновані обставини”[4: 235] 

Об’єкти та методи дослідження 
Оскільки діалогічне мовлення є двостороннім процесом, то cпілкуючись, 

співрозмовник по черзі виконує роль то мовця, то слухача, котрий повинен реагувати 
на репліку партнера. Це означає, що обов'язковим є порозуміння партнерів між собою, 
котре здійснюється через аудіювання. Таким чином, розвиток діалогічного мовлення 
вимагає ровитку говоріння й аудіювання, а це, в свою чергу, вимагає від учасників 
двосторонньої мовленнєвої активності та ініціативності. Враховуючи це, необхідним є  
розвиток в учнів уміння ініціативно розпочинати діалог, реагувати на репліки 
співрозмовника та спонукати його до подальшого спілкування, оскільки ініціативність 
є природною характеристикою для продовження розмови. 

Було досліджено питання навчальних комунікативних ситуацій, які 
створюються на уроці за допомогою вербальних і різних невербальних аудіовізуальних 
засобів. Всі ці засоби повинні стимулювати мотивацію в процесі навчання, викликати 
інтерес до участі у спілкуванні, бажання найкраще виконати завдання.  

Мовлення характеризується також емоційною забарвленістю, що є очевидним, 
бо мовець передає свої думки, в яких висловлює почуття, емоції, ставлення до 
предмета розмови. Це позначається на структурі реплік, на відборі лексико-
граматичних структур, інтонаційному оформленні тощо.  

Не зважаючи на те, що ця проблема досліджувалась протягом тривалого часу, 
багато аспектів залишаються невисвітленими та вимагають подальшого розвитку. 
Необхідність введення активних методів навчання, зокрема, ігрових, у навчальний 
процес, висвітлюється в науково-методичній літературі та публікаціях науковців 2 пол. 
ХХ й поч. ХХІ ст. Розробкою ігрових форм і методів навчання іноземної мови 
займалися: Є. Пассов, А. А. Деркач, С. Д. Щербак, [8:32], Г. О. Китайгородська, В. А. 
Бухбіндер [10:29], Т. І. Олійник [11:101], П. М.  Щербань [15:41] та інші. 

Постановка задачі 
Мета дослідження полягає в  теоретичнеому обґрунтуванні і експериментальна 

перевірка методики використання рольових ігор на уроках англійської мови для 
розвитку діалогічного мовлення учнів середньої школи. 

Для досягнення поставленої мети необхідно:  
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1. Здійснити аналіз особливостей та функцій діалогічного мовлення. 
2. Розглянути психологічні передумови використання рольових ігор у процесі 

навчання діалогічного мовлення учнів середньої школи. 
3. Охарактеризувати ефективність рольової гри, як засобу розвитку діалогічного 

мовлення учнів середньої ланки. 
Результати та їх обговорення 
Рольова гра є ефективним прийомом розвитку діалогічного мовлення та має 

низку переваг у навчанні та всебічному розвитку школярів. Однак рольова гра втрачає 
свої дидактичні цінності у разі неправильної підготовки, організації та проведення. 
Багато науковців, методистів, викладачів-практиків досліджували питання рольвої гри 
та механізми розробки ефективних мовленнєвих ситуацій. Серед них В. А. Бухбіндер 
та Г. А. Китайгородська , В. А. Скалкін і Г. А. Рубінштейн, В. О. Артемов, Є. І. Пассов,  
та багато інших. 

 Окрім психологічних передумов використання, важливим є методологічний 
аспект підготовки та проведення гри. До найбільш поширених форм рольових ігор 
можна віднести презентацію, інтерв'ю, заочну подорож, прес-конференцію, круглий 
стіл, телеміст, екскурсію, репортаж, клуб за інтересами.   

У процесі розробки рольової гри, перш за все, визначається сюжет гри залежно 
від теми заняття та завдань навчання. В ході гри повинно відбутися вирішення певного 
завдання, яке повинно викликати мотив у школярів. Початок формування мовної 
комунікативної навички передбачає усвідомлення мети та способу дії. Для організації 
роботи над діалогами для всього класу вчитель складає відповідний текст розмови з 
таким розрахунком, щоб кожний учасник міг узяти в ньому активну участь.  

Формування мовленнєвих умінь відбувається за допомогою послідовного 
переходу від простих мовленнєвих одиниць (слово, словосполучення, речення) до 
більш складних (смисловий фрагмент, текст) і від елементарних операцій (наприклад, 
імітація) до більш складних. Діалогічне мовлення може бути підготовлене та 
непідготовлене. Рольова гра може співвідноситися з обома формами мовлення – 
підготовленим і непідготовленим, створюючи передумови для природного переходу 
першого в друге.  

Підготовку до гри варто здійснювати завчасно, з самого початку вивчення 
темию. У ході роботи по підготовці до рольової гри програються мікроситуації, 
невеликі сценки, розігруються діалоги. Цей етап передбачає володіння учнями 
навичками мікродіалогів, коли учні вміють об'єднувати засвоєні діалогічні єдності, 
підтримувати бесіду, не зупиняючи її після першого обміну репліками.  

Розробляти структуру гри потрібно залежно від того, скільки часу на неї 
виділятиметься з уроку. Потрібно визначити ресурси, які допоможуть учням 
підготуватися до проведення рольової гри. Позитивною є участь школярів у 
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дослідженні ролей та пошуку інформації, що спонукає їх краще зрозуміти роль. 
Обов'язково потрібно розробити критерії оцінювання участі школярів у ігровій 
діяльності.  

Розподіл ролей є важливим етапом підготовки рольової гри, адже лише за 
правильного розподілу ролей рольова гра буде ефективною. Ролі, які виконують учні, 
також мають свою класифікацію. М. А. Аріян пропонує враховувати такі групи ролей, 
як соціальні (лікар, робітник), які мають виховуючий вплив; міжособистісні (друзі, 
однокласники), які сприяють особистісній орієнтації спілкування; психологічні 
(позитивна особистість, нейтральна або негативна особистість). "Чим більше рольових 
позицій, тим ширшим буде соціальний досвід учня у спілкуванні" [2:20]. Інші вчені, 
зокрема, Г. А. Китайгородська, В. А. Бухбіндер та І. Л. Бім виокремлюють ще й 
позиційні ролі – звичайно кодовані правилами, що визначають деяку позицію в 
суспільстві, зокрема, сімейний стан, стать, вік, особисті якості та ситуативні ролі у 
вигляді фіксованих стандартів поведінки й діяльності, для програвання яких досить 
бути короткочасним учасником спілкування, наприклад, роль гостя, туриста тощо.  

Під час створення раціональної системи вправ, необхідно врахувати сучасні 
вимоги, які ставляться до вправ і висуваються до самої структури, а також до кожного з 
її компонентів. Н. К. Скляренко виділяє наступні вимоги: обов'язкова 
трьохкомпонентна структура (завдання, виконання завдання та контроль виконання 
завдання), вмотивованість завдання, новизна, переважне застосування умовно-
комунікативних і комунікативних вправ, наявність навчально-комунікативної ситуації, 
доречне використання опор [14:25].  

На основі дослідження Ю. І. Пасова процес навчання усного іншомовного 
мовлення представляє собою процес у три етапи: першим етапом є формування 
мовленнєвих навичок, другим – їх вдосконалення, а третім – розвиток власне вмінь 
[13:78]. Що стосується саме діалогічного мовлення, то в методиці розрізняють два 
підходи до навчання цієї форми комунікації. Перший підхід відбувається в чотири 
етапи: навчання реплікування, оволодіння діалогічними єдностями, оволодіння 
мікродіалогом та оволодіння діалогами різних функціональних типів. Другий підхід – 
"згори вниз" спрямований на оволодіння цілісними актами спілкування – багаторазове 
відтворення (читання, прослуховування, вивчення напам'ять) готового зразка діалогу, 
який є еталоном для побудови подібних текстів з наступним варіюванням лексичного 
наповнення зразка, відпрацюванням елементів і самостійним продукуванням 
аналогічних висловлювань. Навчання діалогічного мовлення з використанням базового 
діалогу є методично обґрунтованим, оскільки він стає орієнтиром для усвідомлення 
учнями іншомовних засобів і способів актуалізації діалогічного мовлення, його слухове 
сприйняття разом з опорою на друкований текст сприяє створенню коректних слухових 
образів, а одночасність сприйняття по двох каналах полегшує цей процес. 
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Якщо учні мають добру мовну підготовку, то це створює сприятливі умови для 
прямого виходу на комунікативне висловлювання. Мета якого звичайно спрямована на 
роз'язання якогось позамовного завдання. На початку навчання можливі деякі 
спеціальні підготовчі вправи. Одним з таких завдань може бути завершення учнями 
діалогу, початок котрого був прослуханий на аудіозаписі або зачитаний їм вчителем. 
Організація висловлювання комунікативного характеру також потребує послідовного 
виконання певних кроків:  

- виділення з усної розмовної теми предмета розмови та формулювання 
комунікативного завдання; учні повинні за допомогою свого висловлювання 
розв'язувати якусь проблему – доводити перевагу, висловлювати своє ставлення, 
переконувати, домагатись чогось тощо; 

- прогнозування перебігу розмови та уточнення необхідних для цього мовних 
засобів, у разі необхідності ці елементи опрацьовуються додатково; 

- введення учнів у комунікативну ситуацію та організація мовлення в парах або 
групах, для відтворення ситуацій учнів можна викликати до дошки та прослуховувати 
цілим класом. 

На основі цих етапів можна сказати, що в залежності від успішності оволодіння 
іноземною мовою ігрове спілкування може носити репродуктивний, напівтворчий та 
творчий характер. Репродуктивний спосіб мовленнєвого спілкування використовується 
учнями з низьким рівнем навченості в іноземному діалогічному мовленні. Їхня задача 
полягає в тім, щоб відтворити в ігрових обставинах текст-зразок. Учням із середнім 
рівнем навченості пропонується самостійно включити в текст-зразок додаткові 
елементи, наприклад, змінити послідовність реплік. Спілкування школярів з високим 
рівнем навченості - більш творче, у ньому виявляється ініціатива учасників гри, їхня 
здатність до самостійності в іншомовній мовленнєвій діяльності. Кожен етап будь-
якого рівня навченості школярів спрямований на розвиток його до вищого рівня і 
регулярна організація рольової гри на уроках іноземної мови дозволяє поступово 
підвищувати рівень навченості учнів у діалогічному мовленні.  

На думку К.Лівінгстоуна, перед проведенням рольової гри вчитель повинен 
враховувати: 

- мовленнєву підготовку учнів - крім формальної мовленнєвої практики робота 
вчителя повинна бути спрямована на використання учнями мовленнєвих засобів у 
різних типах мовленнєвої діяльності, у різних ситуаціях та умовах; 

 - культурний та ситуаційний фактори - англійський спосіб дій слід 
практикувати у ситуаціях, поки він не перетвориться на автоматичну поведінку учня; 

 - фактичну підготовку - учні повинні знати конкретні умови, перш ніж впевнено 
зіграти роль; 

 - потреби, інтереси та досвід учнів.  
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Вчитель повинен переконатися, що учні можуть вільно оперувати необхідними 
для ситуації вербальними та невебральними мовними засобами і це оперування не 
викликає у них суттєвих труднощів.  

Рольова гра – це діяльність, яка надає учневі можливість практичного 
застосування мовних засобів, аспектів рольової поведінки. Отже, знання мовних 
засобів та уміння і навички оперування ними мають бути вже засвоєні до моменту 
проведення рольової гри. Іншими словами, рольова гра буде неефективною, якщо учні 
не будуть попередньо підготовлені. 

Підготовка учнів, яку заздалегідь повинен провести вчитель, має декілька 
етапів: 

I етап - традиційна мовна практика - вправи, направлені на засвоєння 
граматичних структур та лексики. На цьому етапі доцільно використовувати такі види 
вправ, як: 

 - виправлення граматично та лексично неправильних речень; 
 - заповнення пропусків; 
 - вибір правильних відповідей; 
II етап - складання діалогів, застосовуючи такі види вправ, як: 
- побудова діалогів, заповнюючи пропуски, коли ситуація чітко окреслена; 
- складання діалогу усім класом - за зразком 
III етап - робота з діалогами, які складають у парах або у групах на основі 

засвоєного мовного матеріалу. 
IV етап - вправляння у техніці розмов, зокрема, використання службових фраз, 

таких як: "I see..."," You know...", впізнавання та практикування діалогів від носіїв 
мови. 

V етап - використовується техніка заміни невідомих слів синонімами, для чого 
доцільно застосовувати вправи на пояснення слів іноземною мовою, наприклад: "few"- 
'not many', "cause" - 'reason'. 

VI етап підготовки до проведення рольової гри - робота в групах, типи якої 
потрібно варіювати, а завдання доцільніше пояснювати на початку, щоб подальша 
робота проходила з мінімальним втручанням вчителя. 

Вчені зазначають також певні недоліки у використанні рольових ігор у 
навчальному процесі. Серед них, зокрема, недоліки організаційного плану - класна 
кімната невеликого розміру, тобто - брак вільного простору, потрібного для деяких 
рольових ігор; нестача часу, який потрібен для ефективності гри. 

Надаючи учням свободу в рамках класного приміщення у використанні та 
експериментуванні з мовленнєвими засобами, ми можемо з'ясувати, що вони вивчили і 
наскільки вони розуміють доцільність використання цих засобів. Будь-яка помилка 
може бути проаналізована і використана вчителем як основа для подальших, більш 
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поглиблених вправ.  
В цілому можна виділити такі чотири основні способи навчання діалогічного 

мовлення та такі типи завдань: 
Спосіб 1. Навчання діалогічного мовлення з використанням тексту-зразка.   
Спосіб 2. Навчання діалогічного мовлення на основі складання діалогу "Крок за 

кроком".  
Спосіб 3. Навчання діалогічного мовлення за допомогою створення ситуації 

спілкування.  
Спосіб 4. Навчання діалогічного мовлення з використанням рольової гри.  
Отже, підготовка рольової гри являє собою кропіткий та відповідальний процес 

з боку вчителя. У підготовці до гри постає низка проблем, котрі вчитель повинен 
проаналізувати та адекватно вирішити. Вчитель повинен чітко визначити мету, котру 
потрібно досягнути у ході рольової гри. Аналіз процесу розробки та підготовки 
системи вправ з компонентами рольової гри дає можливість зробити висновок, що це є 
багатоетапний процес, котрий вимагає певної послідовності.  

Висновки 
Гру визначають як вид діяльності в умовах ситуацій, спрямованих на 

відтворення й засвоєння суспільного досвіду, в якому складається та вдосконалюється 
самоврядування поводженням. Рольова гра – це методичний прийом, котрий належить 
до груп активних способів навчання практичного оволодіння іноземною мовою. 
Застосування цього прийому в процесі навчання сприяє досягненню мети навчання 
діалогічного мовлення, а також розширеному монологічному висловлюванню, 
активізації мислення та мовної діяльності школярів, формуванню в них навиків та 
вмінь самостійного вираження думки, освіті й вихованню учнів засобами іноземної 
мови. 

Рольові ігри спрямовані на приведення у дію механізмів мотивації, а отже – й на 
підвищення ефективності навчання іншомовного спілкування [9:111]. Рольова гра є 
особливим типом діяльності, в якому мотив полягає в самому процесі, у змісті самої 
дії. Використання рольової гри одночасно спирається на свідоме та підсвідоме 
оволодіння навчальним предметом, зокрема, передбачає вплив на емоційну сферу учнів 
із метою полегшення запам'ятовування матеріалу. Саме в рольовій грі створюються 
передумови для використання всіх засобів впливу на психіку учнів, а також 
дотримується принцип індивідуального навчання через групове.   
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АННОТАЦИЯ 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РОЛЬ В ИГРЫ В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ ИНОЯЗЫЧНОЙ 
КОМПЕТЕНЦИИ В ДИАЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ ООШ 
Актуальность данной статьи обусловлена необходимостью использования активных методов 

обучения и мотивации развития умений учеников практической речи с помощью использования ролевых 
игр на уроках иностранного языка. 

Проведен анализ  особенностей и функций диалогического языка. Рассмотрена сущность 
психологических предпосылок использования ролевых игр в процессе обучения диалогической речи в 
средней школе. Обосновано и охарактеризована эффективность ролевых игр, как  средства развития 
диалогической речи учеников средней школы. 

Ключевые слова: диалогическая речь, психологическая характеристика ролевой игрыб система 
заданий с использованием ролевых игр.  

 
 

THE SUMMARY 
 

USE ROLEIN GAME IN SHAPING FOREIGN LANGUAGE COMPETENCE IN DIALOGUE 
SPEECH ON THE MIDDLE SCHOOL STAGE 

The urgency of the present article is determined by the necessity of the use of new active methods of 
teaching and motivation of the development of students’ practical speech skills with the help of role play usage 
at English lessons.  
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Gaining such an aim presupposes fulfilling the following tasks: to view the features and the functions of 
dialogic speech, to view the psychological conditions of the role play usage, to characterize the effectiveness of 
the role play as a means of the development of dialogic speech. 

Key words: dialogic speech, psychological characteristics, role plays, system of exercises with 
role  plays, tasks for lessons.   
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ПРАВОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ГРОМАДЯН 
 

П.М. ТАЛАБІШКА 
Мукачівський державний університет 

 
Праця людини, її результати завжди цінувалися суспільством, визначали в ньому становище 

людини. Тому таке важливе право, як право на працю знаходить своє формулювання у Конституції 
України . 

 
Об’єкти та методи дослідження  
Поняття працевлаштування розрізняється в широкому і вузькому значеннях. 

Працевлаштування – це система організаційних, економічних, та правових заходів, 
направлених на забезпечення трудової зайнятості населення. 

У широкому значенні працевлаштування об’єднує всі форми трудової 
діяльності, що не суперечать законодавству , включаючи самостійне забезпечення себе 
роботою, в тому числі індивідуальну трудову діяльність, підприємство, фермерство. 

У вузькому значенні під працевлаштуванням розуміють такі форми трудової 
діяльності, які встановлюються при сприянні органів держави або недержавних 
організацій на основі ліцензування. 

Громадяни України вільно обирають види діяльності, які не заборонені 
законодавством, у тому числі і не пов'язані з виконанням оплачуваної роботи, а також 
професію, місце роботи відповідно до своїх здібностей. 

Примушування до праці в будь-якій формі не допускається. Добровільна 
незайнятість громадян не є підставою для притягнення їх до адміністративної або 
кримінальної відповідальності. 

В Україні до зайнятого населення належать громадяни, які проживають на її 
території на законних підставах. 

1. працюють за наймом на умовах повного або неповного робочого дня 
(тижня) на підприємствах незалежно від форм власності, у міжнародних та іноземних 
організаціях в Україні і за кордоном;  

2. громадяни, які самостійно забезпечують себе роботою, включаючи підпри-
ємців, творчою діяльністю, члени кооперативів, фермери та члени їх сімей, які беруть 
участь у виробництві;  



Науковий вісник Мукачівського державного університету 
Гуманітарні і суспільні  науки 

 

Журнал наукових праць №13(8)’2012 
 

114

3. обрані, призначені або затверджені на оплачувану посаду в державних 
органах та об'єднаннях громадяни; проходять службу в Збройних Силах, Службі 
безпеки, Прикордонних військах, військах внутрішніх справ і цивільної оборони, інших 
військових формуваннях, створених відповідно до законодавства України, 
альтернативну (невійськову) службу;  

4. направлені на виконання оплачуваних громадських робіт; проходять 
професійну підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації з відривом від 
виробництва; навчаються в денних середніх загальноосвітніх школах, професійних 
навчально-виховних і вищих навчальних закладах;  

5. працюючі громадяни інших країн, які тимчасово перебувають в Україні, 
виконують функції, не пов'язані із забезпеченням діяльності посольств і місій.  

Цей перелік не є вичерпним , оскільки законодавством можуть передбачатись й 
інші категорії зайнятого населення .  

За нормами трудового законодавства України організаційно-правовими 
формами працевлаштування громадян України, іноземних громадян та осіб без 
громадянства є наступні: 

а)  укладення громадянами трудових договорів в індивідуальному порядку; 
б)  укладення громадянами трудових договорів при організованому наборі; 
в) переведення працівників за їхньою згодою на інші підприємства, організації, 

установи; 
г) укладення трудового договору за направленням Державної служби зайнятості 

України; 
д) укладення громадянами трудових договорів за сприяння суб'єктів 

підприємницької діяльності, що займаються посередництвом у працевлаштуванні 
громадян . 

Право кожного громадянина — розпоряджатися своїми здібностями до праці.  
Відносини між державою і громадянами з приводу зайнятості основуються на 

захисті і гарантуванні права кожного з них на працю.  
Мета статті: провести стислий аналіз правових основ організації 

працевлаштування громадян. 
Результати та їх обговорення 
Відомо що все зайнятість населення забезпечується державою, шляхом прове-

дення активної соціально-економічної політики, спрямованої на задоволення його 
потреб у добровільному виборі виду діяльності, стимулювання створення нових 
робочих місць і розвитку підприємництва. При цьому державна політика зайнятості 
населення в Україні базується на таких законодавче визначених принципах :  

•  забезпечення рівних можливостей усім громадянам, незалежно від 
походження, соціального і майнового стану, расової та національної належності, статі, 



Науковий вісник Мукачівського державного університету 
Гуманітарні і суспільні  науки 

 

Журнал наукових праць №13(8)’2012 
 

115

віку, політичних переконань, ставлення до релігії, в реалізації права на вільний вибір 
виду діяльності відповідно до здібностей та про фесійної підготовки з урахуванням 
особистих інтересів і суспільних потреб; 

•  сприяння забезпеченню ефективної зайнятості, запобіганню безробіттю, 
створенню нових робочих місць та умов для розвитку підприємництва; 

•  координації діяльності у сфері зайнятості з іншими напрямами економічної і 
соціальної політики на основі державної та регіональних про грам зайнятості; 

•  співробітництва професійних спілок, асоціацій (спілок) підприємців, 
власників підприємств, установ, організацій або уповноважених ними органів у 
взаємодії з органами державного управління в розробці, реалізації та контролі за 
виконанням заходів щодо забезпечення зайнятості населення; 

•  міжнародного співробітництва у вирішенні проблем зайнятості населення, 
включаючи працю громадян України за кордоном та іноземних громадян в Україні. 

 З метою створення умов для здійснення громадянами права на 
працевлаштування держава передбачає:  

заходи інвестиційної та податкової політики, спрямовані на раціональне 
розміщення продуктивних сил, створення нових технологій, створення малих 
підприємств і застосування гнучких режимів праці та праці вдома, інші заходи, які 
сприяють збереженню і розвитку системи робочих місць; 

забезпечення прав і інтересів працівників, вдосконалення законодавства про 
зайнятість населення і працю; 

проведення аналітичних та наукових досліджень структури економіки і 
прогнозування наступних змін якості й розподілу робочої сили; 

регулювання зовнішньоекономічної діяльності в частині залучення і 
використання іноземної робочої сили в Україні на основі квотування і ліцензування; 

сприяння в разі необхідності створенню додаткових робочих місць 
підприємствами, установами і організаціями всіх форм власності, а також поліпшенню 
умов праці у суспільному виробництві; 

організацію професійної орієнтації. 
У забезпеченні зайнятості та організації працевлаштування населення, реалізації 

державної політики зайнятості , соціальної підтримки тимчасово не працюючих 
громадян беруть участь державні органи двох видів : загальні та спеціальні .  

Загальне керівництво працевлаштуванням і його організація покладається на 
Міністерство праці та соціальної політики України і його органи на місцях . 

Спеціальним органом працевлаштування виступає Державна служба 
зайнятості, діяльність якої здійснюється під керівництвом Міністерства праці та 
соціальної політики України, місцевих державних адміністрацій та органів місцевого 
самоврядування.  
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Державна служба зайнятості складається з: Державного центру зайнятості 
Міністерства праці та соціальної політики України, центру зайнятості Автономної 
Республіки Крим, обласних, Київського та Севастопольського міських, районних, 
міських і районних у містах центрів зайнятості, центрів організації про фесійного 
навчання незайнятого населення і центрів професійної орієнтації професійної  
орієнтації населення, інспекцій по контролю задодержанням законодавства 
законодавства про зайнятість населення. 

До складу державної служби зайнятості входять також навчальні заклади 
професійної підготовки незайнятого населення, інформаційно-обчислювальні центри, 
територіальні та спеціалізовані бюро зайнятості, центри реабілітації населення , 
підприємства,  установи і організації, підпорядковані службі зайнятості.  

Статтею 19 Закону України «Про зайнятість населення» Державна служба 
зайнятості має права : 

—одержувати від підприємств, установ і організацій незалежно від форм 
власності статистичні дані по наявність вакантних робочих місць, характер і умови 
праці на них, про всіх вивільнюваних, прийнятих і звільнених працівників та 
інформацію про передбачувані зміни в організації виробництва і праці, інші заходи, що 
можуть призвести до вивільнення працівників; 

—розробляти і вносити на розгляд місцевих Рад народних депутатів пропозиції 
про встановлення для підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності 
квоти прийняття на роботу осіб, які потребують соціального захисту і нездатні на 
рівних умовах конкурувати на ринку праці, та направляти таких громадян для їх 
працевлаштування; 

—направляти для працевлаштування на підприємства, в установи і організації 
всіх форм власності за наявності там вільних робочих місць (вакантних посад) 
громадян, які звертаються до служби 

 зайнятості, відповідно до рівня їх освіти і професійної підготовки; 
—направляти безробітних громадян за їх бажанням на оплачувані громадські 

роботи; 
—укладати за дорученням підприємств, установі організацій всіх форм 

власності договори з громадянами при їх працевлаштуванні з попереднім (у разі 
потреби) професійним навчанням, оплатою вартості проїзду, добових, а також надавати 
допомогу при переїзді на нове місце проживання та праці зарахунок коштів 
підприємств, установ і організацій; 

—оплачувати вартість професійної підготовкиосіб, працевлаштування яких 
потребує здобуття нової професії (спеціальності), а також установлюватиїм на період 
навчання стипендії у розмірах, передбачених законодавством України; 

—вносити пропозиції до місцевих Рад народних депутатів про зупинення на 
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строк до 6 місяців рішення підприємств про вивільнення працівників у разі утруднення 
їх наступного працевлаштування з одночасною частковою або повною компенсацією 
витрат підприємств, викликаних цією відстрочкою, у порядку, визначеному 
законодавством України; 

—компенсувати до 50 відсотків витрат підприємствам, установам і організаціям 
на перепідготовку працівників, які підлягають скороченню у зв'язку зі змінами в 
організації виробництва і праці, за умови їх працевлаштування. 

Державну службу зайнятості покладено такі обов'язки: 
1. аналіз і прогноз попиту та пропозиції на робочу силу, інформування 

населення й державних органів управління про стан ринку праці; 
2. консультування громадян, власників підприємств, установ і організацій 

або уповноважених ними органів, які звертаються до служби зайнятості, про 
можливість одержання роботи і забезпечення робочою силою, вимоги, що ставляться 
допрофесії, та з інших питань, що є корисними для сприяння зайнятості населення; 

3. ведення обліку вільних робочих місць і громадян, які звертаються з питань 
працевлаштування; 

4. надання допомоги громадянам у підборі підходящої роботи і власникам 
підприємств, установ,організацій або уповноваженим ними органам удоборі 
необхідних працівників; 

5. організація при потребі професійної підготовки і перепідготовки громадян у 
системі служби зайнятості або направляння їх до інших навчальних 

6. закладів, що ведуть підготовку та перепідготовку працівників, сприяння 
підприємствам у розвиткові та визначенні змісту курсів навчання й перенавчання; 

7. надання послуг з працевлаштування та професійної орієнтації працівникам, 
які бажають змінити професію або місце роботи (у зв'язку з пошуками 
високооплачуваної роботи, зміною умов і режимупраці тощо), вивільнюваним 
працівникам і незайнятому населенню; . 

8. реєстрація безробітних; 
9. участь у підготовці перспективних і поточнихдержавних і територіальних 

програм зайнятості тазаходів щодо соціальної захищеності різних груп населення від 
безробіття. 

У складі державної служби зайнятості створюється інспекція, що здійснює 
контроль за виконанням законодавства про зайнятість підприємствами, установами й 
організаціями, незалежно від форм власності і господарювання, фермерами та іншими 
роботодавцями.Діяльність державної служби зайнятості фінансується за рахунок 
коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на 
випадок безробіття, передбачених на ці цілі. 

Послуги, пов'язані із забезпеченням зайнятості населення, надаються державною 
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службою безплатно. 
Діяльність Державної служби зайнятості є посередницькою між громадянами, 

які звернулися до неї за допомогою, та підприємствами, установами, організаціями.  
Крім Державної служби зайнятості посередницьку діяльність у 

працевлаштуванні здійснюють суб’єкти підприємницької діяльності.  
Суб’єкти підприємницької діяльності можуть надавати платні послуги, пов’язані 

з профорієнтацією населення, посередництвом у працевлаштуванні громадянам в 
Україні та за кордоном, лише на підставі дозволу (ліцензії), який видається Державним 
центром зайнятості . При наданні зазначених послуг без такого дозволу державна 
служба зайнятості стягує із суб’єктів підприємницької діяльності штраф у 50 – 
кратному розмірі неоподаткованого мінімуму доходів громадян за кожну особу, якій 
надавалися такі послуги, та припиняє цей вид діяльності .  

Створюватися координаційні комітети сприяння зайнятості з однакової 
кількості представників профспілок, органів державного управління, власників 
підприємств або уповноважених ними органів, підприємців. 

Порядок формування координаційних комітетів і організація їх роботи 
визначаються представленими в них сторонами. 

Професійні спілки також беруть участь у розробці державної політики 
зайнятості, відповідних законодавчих актів України і рішень місцевих державних 
адміністрацій, виконавчих органів відповідних рад. Права і повноваження професійних 
спілок щодо забезпечення захисту громадян від безробіття та його наслідків 
визначаються генеральною, галузевими, регіональними угодами та колективними 
договорами, що укладаються профспілковими органами з власниками підприємств, 
установ, організацій або уповноваженими ними органами відповідно до законів 
України. Професійні спілки, власники підприємств, установ, організацій або 
уповноважені ними органи проводять спільні консультації з проблем зайнятості 
населення , мають право вносити пропозиції відповідним органам про перенесення 
строків або тимчасове припинення чи відміну заходів , пов’язаних з вивільненням 
працівників. 

 Державні гарантії працевлаштування населення закріплені в статтях 4 і 5 
Закону України “Про зайнятість населення“. Основні державні гарантії містяться в 
статті 4 цього закону , в ній говориться, що держава гарантує працездатному 
населенню у працездатному віці в Україні: 

 а) добровільність праці, вибір або зміну професії та виду діяльності 
 б) захист від необгрунтованої відмови у прийнятті на роботу і незаконного 

звільнення, а також сприяння у збереженні роботи; 
 в) безплатне сприяння у підборі підходящої роботи і працевлаштуванні 

відповідно до покликання, здібностей, професійної підготовки, освіти, з урахуванням 
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суспільних потреб, всіма доступними засобами, включаючи професійну орієнтацію і 
перепідготовку; 

 г) компенсацію матеріальних витрат у зв'язку з направленням на роботу в іншу 
місцевість; 

 д) виплату вихідної допомоги працівникам, які втратили постійну роботу на 
підприємствах, в установах і організаціях, у випадках і на умовах, передбачених 
чинним законодавством; 

 е) безплатне навчання безробітних нових професій, перепідготовку в 
навчальних закладах або в системі державної служби зайнятості з виплатою 
матеріальної допомоги; 

  є) виплату безробітним в установленому порядку допомоги по безробіттю, 
матеріальної допомоги по безробіттю, матеріальної допомоги  членам сім'ї, які 
перебувають на їх утриманні, та інших видів допомоги;  

 ж) включення періоду перепідготовки та навчання нових професій, участі в 
оплачуваних громадських роботах, одержання допомоги по безробіттю та матеріальної 
допомоги по безробіттю до стажу роботи, а також до безперервного трудового стажу;  

 з) надання роботи за фахом на період не менше трьох років молодим 
спеціалістам - випускникам державних навчальних закладів держави, раніше заявлених 
підприємствами, установами, організаціями. 

Крім Закону України “Про зайнятість населення“, гарантії забезпечення права 
громдян на працю закріплені в статті 5-1 Кодексу законів про працю,  держава гарантує 
працездатним громадянам, які постійно проживають на території України, вільний 
вибір виду діяльності: безплатне сприяння державними службами зайнятості у підборі 
підходящої роботи і працевлаштуванні відповідно до покликання, здібностей, 
професійної підготовки, освіти з урахуванням суспільних потреб; надання 
підприємствами відповідно до їх попередньо поданих заявок роботи за фахом 
випускникам державних вищих навчальних закладів; безплатне навчання безробітних 
новим професіям, перепідготовку з виплатою стипендій; компенсацію відповідно до 
законодавства матеріальних витрат у зв'язку з направленням на роботу в іншу 
місцевість; правовий захист від необгрунтованої відмови у прийнятті на роботу і 
незаконного звільнення, а також сприяння у збереженні роботи. 

Законом України "Про зайнятість населення" встановлені також і додаткові 
гарантії працевлаштування для окремих категорій населення. Йдеться про 
працездатних громадян у працездатному віці , які потребують соціального захисту і не 
здатні на рівних конкурувати на ринку праці . 

До них належать:  
1. жінки, які мають дітей віком до 6 років; 
2. одинокі матері , які мають дітей віком до 14 років або дітей – інвалідів;  
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3. молодь, яка закінчила або припинила навчання у середніх загальноосвітніх 
школах, професійно-технічних закладах освіти, звільнилися зі строкової військової або 
альтернативної ( невійськової ) служби та якій надається перше робоче місце, діти 
(сироти), які залишились без батьківського піклування, а також особи, яким 
виповнилось 15 років і які за згодою одного з батьків чи особи, що їх заміняє , можуть 
як виняток прийматись на роботу особи передпенсійного віку ( чоловіки з досягненням 
58 років, жінки – 53 років);  

4. особи, звільнені після відбуття покарання чи примусового лікування; 
5. інвалідам, які не досягли пенсійного віку. 
З метою працевлаштування цих категорій громадян (крім інвалідів, які не 

досягли пенсійного віку) місцеві державні адміністрації, виконавчі органи відповідних 
рад за поданням центрів зайнятості бронюють та встановлюють квоти робочих місць на 
підприємствах, установах, організаціях, незалежно від форм власності, з чисельністю 
понад 20 чоловік до 5 % загальної чисельності робочих місць за робітничими 
професіями , у тому числі з гнучкими формами зайнятості .  

 Згідно з п. 1 Положення про порядок бронювання на підприємствах, в 
організаціях і установах робочих місць для працевлаштування громадян, які 
потребують соціального захисту , затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 27 квітня 1998 р. № 578, броня – це кількість робочих місць для 
обов’язкового працевлаштування громадян, які потребують соціального захисту; квота 
робочих місць – це закріплена норма робочих місць, в тому числі з гнучкими формами 
зайнятості, у відсотках до кількості робочих місць для обов’язкового 
працевлаштування громадян, які потребують соціального захисту .  

У межах броні місцеві державні адміністрації, виконавчі органи відповідних рад 
встановлюють підприємствам квоту робочих місць для працевлаштування громадян, 
які потребують соціального захисту . Квота робочих місць встановлюється стосовно 
кожної категорії громадян, які потребують соціального захисту .  

 Квоти зменшуться або взагалі не встановлюються лише у разі скорочення 
чисельності або штату працівників підприємств, установ і організацій у розмірі, що пе-
ревищує встановлену квоту. 

У разі відмови у прийомі на роботу громадян із числа категорій, (крім інвалідів, 
які не досягли пенсійного віку), у межах встановленої броні з підприємств, установ та 
організацій державна служба зайнятості стягує штраф за кожну таку відмову в розмірі 
чотирьох мінімальних заробітних плат. Одержані кошти спрямовуються до Фонду 
загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок 
безробіття і можуть використовуватися для фінансування витрат підприємств, установ 
та організацій, які створюють робочі місця для цих категорій населення понад 
встановлену квоту. 
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Крім Закону України «Про зайнятість населення», деякі законодавчі акти 
України встановлюють і додаткові гарантії щодо працевлаштування окремих верств 
населення, наприклад статті 19, 20 Закону України «Про основи соціальної 
захищеності інвалідів в Україні» встановлюють також додаткові гарантії в Україні для 
інвалідів. 

Згідно зі вказаним Законом для підприємств, установ і організацій незалежно від 
форми власності і господарювання в Україні встановлюється норматив робочих місць 
для забезпечення працевлаштування інвалідів у розмірі 4 % від загальної чисельності 
працюючих, а якщо працює від 15 до 25 чоловік — у кількості одного робочого місця. 
Зазначені робочі місця інвалідів повинні відповідати вимогам Положення про робоче 
місце інваліда і про порядок працевлаштування інвалідів, затвердженого Постановою 
Кабінету Міністрів України від 3 травня 1995 року № 314.  

Підприємства, установи й організації незалежно від форми власності і 
господарювання, де кількість працюючих інвалідів менша, ніж установлено 
нормативом, передбаченим частиною першою статті 19 цього Закону, повинні щороку 
сплачувати відповідним відділенням Фонду України соціального захисту інвалідів 
штрафні санкції, сума яких визначається у розмірі середньої річної заробітної плати на 
відповідному підприємстві (в об'єднанні), в установі, організації за кожне робоче місце, 
не зайняте інвалідом.  

Висновки 
Підсумовуючи викладене, треба зазначити, що система працевлаштування в 

Україні пройшла етап свого становлення в умовах ринку і на сучасному етапі потребує 
подальшого вдосконалення. Вдосконалення системи працевлаштування вимагає, в 
першу чергу, вдосконалення його правового регулювання, включаючи необхідність 
прийняття Верховною Радою України нового Трудового кодексу України, нової 
редакції Закону України «Про зайнятість населення», оновлення відповідних 
підзаконних нормативних актів з питань працевлаштування та приведення в цілому 
законодавства України з питання працевлаштування у відповідність з міжнародно-
правовими актами. Вирішення зазначеного питання в умовах стабілізації та 
поступового росту економіки України, поряд із проведенням відповідних організа-
ційних заходів, допоможе ефективніше вирішувати в Україні проблему зайнятості та 
працевлаштування населення. 
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АННОТАЦИЯ 

 
ПРАВОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДОУСТРОЙСТВО ГРАЖДАН 

Труд человека, ее результаты всегда ценились обществом, определяли в нем положение 
человека. Поэтому такое важное право, как право на труд находит свою формулировку в Конституции 
Украины. 
 

THE SUMMARY 
LEGAL CITIZENS ORGANIZATION EMPLOYMENT 

Labor rights, its results are always valued by society, it was determined a person's position. Therefore, 
such a basic right as the right to work is reflected in the wording of the Constitution of Ukraine. 
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DEUTSCHE BENENNUNGEN VON MEHLSPEISEN IN DER KOCHKUNST BEI 

DEN UNGARN TRANSKARPATIENS 
 

INGRID TURIS 
Staatliche Universität von Mukatschewo 

 
У статті розглядаються німецькі назви сфери кухонного мистецтва, в різних аспектах 

дослідження, в угорських говірках Закарпаття. Ця сфера діяльності має інтенсивний двосторонній 
вплив усіх тут спільно проживаючих корінних (українських/русинських, угорських, словацьких, 
румунських та ін..) етносів, що й відбилося на словниковому складі їх говірок. 

Словниковий склад угорських говірок сфери кухонного мистецтва розділяється на: 1. 
Етнореалії, які позначають варені та печені мучні страви, локального і регіонального поширення. 2. 
Цивілізаційні слова, які розповсюджені й за межами регіону. 

Ключові слова: говірки, запозичення, словниковий склад, сфера, кухонне мистецтво, регіональне, 
локальне.  

 
Die Kochkunst von Transkarpatien formierte sich seit vielen Jahren unter dem 

Einfluss nicht nur naturgegebenen, ethnokulturellen, sozialökonomischen, sondern auch 
historischen Faktoren [6, 16]. Bis 1945 gehörte das Gebiet zu den verschiedenen Staaten: dem 
Königsreich Ungarn, zu der Österreich, seit 1868 der Österreichisch Ungarischen Monarchie, 
nach dem ersten Weltkrieg der Tschechoslowakei, in den Kriegsjahren Ungarn, nach dem 
zweiten Weltkrieg wurde es Bestandteil der Sowjetunion, bis es 1991 als administratives 
Gebiet der Ukraine geworden ist [4, 405]. 
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Die Einwohnerschaft der Region, von nun an Transkarpatien genannt, ist hier 
multinational. Hierher siedelten sich zu verschiedenen Zeiten Kolonisten aus Deutschland, 
der Slowakei und Tschechei, und anderer Nachbarländern. Zu der bodenständigen 
Bevölkerung gehören die Ruthenen (Ukrainer), Ungarn und Rumänen, die miteinander 
friedlich und tolerant wohnen. Nach dem zweiten Weltkrieg gesellten sich zu den hier 
wohnenden Ethnien Russen und Vertreter von verschiedenen Völkern der Sowjetunion. 
Jedoch die Traditionen der transkarpatischen Kochkunst fußt auf dem Erbe der kulinarischen 
Kenntnisse der Ungarn, Ruthenen, Deutschen u.a. seit Jahrhunderten hier wohnenden 
Völkern. 

Die beständige Unterhaltung mit Ungarn und auch die Verwandtschaft führen zur 
großen Zahl der Entlehnwörter aus ungarischer Sprache. Dabei werden zwei Schichten im 
Lehngut des Wortschatzes ausgesondert: die Schicht des ethnokulturelle Erbes und die 
Schicht des zivilisatorischen Guts. Zu der ersten Schicht zähle ich Benennungen von 
Ethnorealien, die vom Volk geschaffen und seine Tradition darstellen (gekochte Mehlspeisen 
und gebackene Mehlspeisen.); zu der zweiten Schicht gehören Benennungen von 
Kulturrealien, die  übernational sind und die, dank der Wissenschaft und Technik, die 
internationalen Beziehungen (politische, diplomatische, kulturelle und multimediale Dienste) 
einer Sprachgemeinschaft widerspiegeln [9, 263]. 

In meinem Exposee wird das fremde Wortgut im Bereich der Zubereitung von 
gekochten und gebackenen Mehlspeisen betrachtet. Dabei werden Entlehnungen bzw. 
Transfers dreier Arten unterschieden: Fremdsprachige Benennungen der Kochkunst als 
Ethnorealien 1. lokaler bzw.  

2. regionaler Verbreitung, die im multiethnischen Raum unter häuslichen 
Bedingungen zubereitet werden (Schicht I) und 3. Zivilisationsrealien überregionalen 
Gebrauchs (Schicht II). 

Zu den ungarischen Mundarten von Transkarpatien gehören solche kulinarischen 
Ethnorealien Benennungen, die von den ungarischen Mundartlern aus den deutschen 
Mundarten sowie aus der deutschen Normsprache übernommen wurden. Die beträchtliche 
Zahl der Entlehnungen weist auf eine intensive interkulturelle Wechselwirkung im 
multiethnischen Karpatenraum [1, 32; 3, 357].  

Im 19. Jahrhundert begannen sich die österreichischen Fachausdrücke in den 
ungarischen Mundarten zu entwickeln. Solche Benennungen von Mehlspeisen wie (Knödel, 
Semmel, Nudel, Nockerl u.a.) bekamen die ungarischen mundartlichen Varianten. Besonders 
viele Entlehnwörter kamen ins Gebiet von Transkarpatien im Bereich der Gebäckwaren 
(Kipferl, Pfannkuchen, Strudel u.a.) an.  

Es gibt bekannte Geschichten über die österreichische Kochkunst. Im Jahre 1487 
wurde das Gesicht des damaligen Kaisers auf das Backwerk gebackt und dann den Kindern 
auf der Straße ausgegeben. Dieses Backwerk bekam den Name „Kaiserssemmel“ (ungarisch 
„császármorzsa“) 

 In Wien bei dem Kaiserschloss halfen bei der Zubereitung der Knödel (ungarisch 
„knédli“) den österreichischen Köchinnen die tschechischen Köchinnen. Sie wurden teilweise 
als Mehlklößchen zu den Suppen, teilweise als Beilage zu den Fleisch-Fischgerichten 
gebraucht. Bekannt, dass im Schloss von Zrinyi Ilona in der Stadt Mukatschewo 
Transkarpatiens wurde ein Rezeptbuch gefunden, wo das Wort „Knödel“ unter den Namen 
„kneedel“ steht.  
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Der österreichische Strudel (ungarisch „rétes“) ist im ganzen Europa bekannt. Linde – 
Knoblauch schreibt über Strudel in „Europa Kochbuch“: „Der Stolz jeder Wienerin ist der 
Apfelstrudel ... dünn wie Zigarettenpapier soll der Strudelteig sein, und so zart, dass er im 
Munde zergeht“. Solche Strudelblätter kann man nur aus gut qualitativem Mehl zubereiten. In 
der Kriegszeit transportierte man Mehl nach Österreich aus Ungarn.  

Im Jahre 1700 ein anderes Backwerk bekam seinen Name durch Stephansdom Gipfel, 
der ähnlich zum Halbmond war, das heißt „Kipferl“ (ungarisch  „kifli“). 

Sehr bekannt sind Salzburger Nockerl (ungarisch salzburgi galuska) stammen aus der 
österreichischen Stadt Salzburg [5, 182–183]. 

Die Mehlspeisen spielen eine wichtige Rolle in der Nahrung der Menschen. Der 
Nahrungswert des Mehls ist sehr groß. Die Auswahl von Mehlspeisen, die die Hausfrauen 
zubereiten, ist sehr mannigfaltig. Am meisten bereiten die Hausfrauen in Transkarpatien aus 
Maismehl zu, weil das Maismehl die führende Kornkultur in Transkarpatien ist. Die 
Mehlspeisen sind traditionell sehr erweitert, besonders in den Gebirgs- und 
Vorgebirgsbezirken, wo die Leute täglich sie verbrauchen. Sie werden verschiedener Weise 
und mit verschiedenen Komponenten zubereitet. Aus Maismehl bereiten verschiedene 
Suppen und Hauptgerichten, Brot und Gebäckwaren, Kuchen zu. 

1. Ethnorealien lokaler und regionaler Verbreitung 
(gekochte Mehlspeisen) 

'kne:dli – „Dampfknödel“: < ung. 'kne:dli  (knédli, gombóc) < ruth. 'knɛdlek  < tsch. 
„'knedlik“ < öster. mundartlich 'knode, 'knote, 'Knoden  zu dt. „Knödel“. Die Ungarn in 
Transkarpatien bereiten ihre 'kne:dli  aus besonderem Kartoffelteig  „Kartoffelknödel“ 
(krumplisknédli): Zuerst werden gekochte Kartoffel zerdrückt und mit Getreidemehl zu 
zähem Teig geknetet. Nachdem werden rohe Kartoffel gerieben und nach Salzzugabe der 
Teig nochmals gründlich gemischt, wodurch er etwas verdünnt wird. Aus diesem Teig 
werden große wie Tennisbälle Knödel geformt und solange gekocht bis sie auftauchen. Die 
gekochten Knödel haben einen grauen Ton, sind im Gegensatz zu den Dampfknödeln nicht 
porig. Man serviert 'kne:dli mit Sauce und Schnitzel. 

'nokɛdli – „Mehlkloss“: < ung. 'nokɛdli (nokedli, galuska) < ruth.  'nokɛdlek < norw. 
nokka  'Haken  < schwed. nock, nocke 'Ende eines Segels, Haken, First  < öster. noke, nok 
First, Gipfel, Spitze < dt. Nockerl, erschien im 16. Jahrhundert. Die gemischte Masse aus 
Mehl, Eier, Salz und Wasser kocht man in gesalztem Wasser und danach gut unter 
Warmwasser gespült. Diese 'nokɛdli  können als Mehlklösschen in den Suppen gelten oder 

als Beilage zum Hauptgericht. 'nokɛdli  so:soʃål (< ung. nokedli szósszal „Nockerl mit 
Sauce“), 'nœgø: nyögő  (<ung. „Krumplisnokedli“ „Kartoffelnockerl“). Als Kartoffelteig 
macht man kleine Nöckerlchen von ca. 2-3 cm Durchmesser, im gesalzen Wasser gar 
gekocht, gespült und danach mit gebraten Speck, Sauer und Quark serviert. Im Gegensatz zu 
den Ungarn einiger Gegenden essen die Karpatendeutschen wie auch die Ruthenen ihre 
'nœgø:  selten mit gedämpftem Sauerkraut. 

'nudli  – „in Karos oder Rauten geschnittener Nudelteig, gekocht im gesalzen Wasser 
und danach mit Quark oder gedünstet Kohlkraut gemischt: < ung. 'nudli  (nudli, galuska) 
„Rautenudel“ + < ung. 'turoʃ-/ 'ka:posta:ʃ- < ung. 'turoʃ- (túrós- mit „Quark”) oder 
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'ka:posta:ʃ- (káposztás- mit „Kohlkraut“) + 'nudli, 'håluʃkå < ung. 'håluʃkå (haluska/galuska 

„Mehlklöße“) < ruth. 'haluʃ'ke  (ukr. halušky) < dt. Nudeln, erschien im 16. Jahrhundert: ein 
Sondergericht ergibt, wenn im Teig roh geriebene Kartoffeln beigemischt werden.  Als 
Festgericht gelten 'nudli mit 'påprikaʃ (< ung. paprikás „Sauce“ oder 'pœrkølt < ung. pörkölt 

„Pörkölt“. Als Süssgericht gelten 'nudli mit 'dio:ʃ  

(< ung. diós „Nuss“) oder  'ma:ko:ʃ (< ung. mákos „Mohn“), oder 'pre:zliʃ 

('butsinudli, 'putsuhåluʃkå)  (< ung. prézlis „Brösel“). Zuerst macht man den Nudelteig, 
gekocht im gesalzen Wasser und danach röstet man getrennt Brösel mit Zucker. Die fertigen 
Nudeln bestreut man mit Zuckerbrösel. 

(gebackene Mehlspeisen) 
'bajgli  – „Gebäckart“: < ung.umg. 'bajgli (bajgli, tekercs)  < ruth. 'banek  < altöster. 

'bäugl „Beugel“, „Mohn-Nusskuchen“ oder < dt. beigen  „aufschichten», erschien im 16. 
Jahrhundert, kam aus Sizilien. Auf dem ausgerollten Hefeteig schichtet man Marmelade, 
Mohn oder gehackte Nüsse, der beschichtete Teig wird in ein längliches Baguette gerollt, mit 
Glasur bestrichen und zum Backen in die Röhre geschoben. Das Gebäck kann als Beigericht 
(Dessert) serviert oder gesondert als Imbiss zu einem Glas Wein verspeist werden.  

'tsibåk – „Zwieback“: < ung. 'tsibåk (cibak, kétszer sült kenyér)  < dt. 'zwieback , ital. 
'biskotto, frz. 'biskuit, 'biscuit : Gebäck in Gestalt einer dickeren Schnitte, das nach dem 
Backen geröstet wird, wodurch es knusprig hart und haltbar wird. 

'faŋk – „Krapfen“:  < ung. 'faŋk (fánk) < ruth. 'faŋke < öster. 'krapferl oder < dt. 
pfankuoche, pannekoke  „Pfannkuchen“, erschien im 16. Jahrhundert. Aus Hefeteig werden 
fast so große Krapfen wie Tennisbälle teilweise ohne jegliche Füllung, teilweise mit 
Marmelade 'lɛkva:roʃ, Pudding 'pudiŋgoʃ, Schockolade 'ʧokɔlade:ʃ gefüllt in Öl goldgelb 
gebraten und mit Zuckerpuder bestreut. Vermutlich ist 'faŋk  mit dem dt. Verb fangen bzw. 
mit dem Substantiv Fang motiviert, weil die Krapfen in einem Sieb aus dem heißen Öl 
„gefangen“ und ausgeholt werden. 

'kifli – „Hörnchen“: < ung. 'kifli  (kifli)  < ruth. 'kiflek (< russ. ro'galik) < öster. 'kipf''l 
„Kipfel“  

< lat. 'cippus, ital. 'chifel,chi'felle,  rum. 'chifla, 'chipfla, sb.-hv. 'kifl, 'kifla. Eine Art 
Kleingebäck in der Form eines Horns, das mit Nüsse, Marmelade oder Mohn gefüllt und mit 
Zuckerpuder bestreut wird. Dieses Gebäck ist von der Bevölkerung sehr beliebt, weil es lange 
bei gewöhnlicher Haustemperatur und Feuchtigkeit bewahrt werden kann. 

'komiskɛn'e:r – „Kommissbrot“: < ung. 'komiskɛn'e:r  (komiszkenyér, katonakenyér) 
< öster. 'komisbrot  „Soldatenbrot“. Rechteckiges, dunkles Brot aus grob gemahlenem Mehl. 
Brot für die Soldaten. 

'krɛmzəl, 'grɛmzli – „Kartoffelpuffer“: < ung.ugs. 'krɛmzli  (kremzli) Ungvári járás, 

'låptʃinkå Beregszászi járás,  'ba:bɛdli  Munkácsi járás < ruth. 'krɛmzlek  < dt. mundartlich 
'raim < reiben „megtör“, Part.II 'kri:m, 'kre:m < gerieben > Sub. Geriebenes 'kri:ms, 'kre:ms 
> Sub. das Geriebene < 'kremsli, 'kremzli Pl.: roh geriebene Kartoffel, Mehl, Eier, Zwiebel 
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und Knoblauch, Würze und Salz; es werden Handgroße Fladen in Schmalz oder Öl in einer 
Pfanne beiderseits gebraten – eine von allen Ethnien sehr beliebte Speise. 

'ku:glo:f  – „Art Napfkuchen“: < ung. 'ku:glo:f (kúglóf) < ruth. 'huhɛl'   < öster. 
'gogelhopf,  

gugehupf „Gugelhupf“ < lat. gugel „Kapuze“. Aus gerührtem Teig teils mit Kakao 
gemischt  

gebackenes Gebäck oft mit Rosine, gebackt in der Form und mit Zuckerpuder 
bestreut. Sehr 

schmackhaft ist 'ku:glo:f  mit Milch oder Tee zusammen. 
'linzɛr  – „Linzer Kränzchen als Art Gebäck“: < ung. 'linzɛr, 'linzɛrg, (linzer karika, 

„Teasütemény”) < ruth. 'linzɛrge, < öster. 'linzɛr „Linzer“, erschien im 18. Jahrhundert aus 
österreichischen Stadt Linz: aus klarem Teig gebackenes rundförmiges Keks, gefüllt öfter mit 
Marmelade. Den Teig macht man aus Mehl, Zuckerpuder, Margarine, Kokosreiben, Eidotter, 
ein Backpulver und ein bisschen Sauer. Man knetet gut den Teig. Aus dem fertigen Teig 
macht man gleiches Kreischen und man backt bis goldene Farbe. Dann füllt man mit 
Marmelade. 

'pɛrɛts – „Art Gebäck, Brezel“: < ung. ' pɛrɛts (perec) < dt. ' preze, ' prezel, ' brezel  
oder < lat.  'bracellus. Salziges, in Natronlauge getauchtes oder süßes Gebäckstück von einer 
charakteristischen, geschlungenen Form.  

'pusɛdli – „Busserl“: < ung. 'pusɛdli (puszedli, csókocska) < öster. 'pussl, 'busserl: Art 
des kleinen, süssen, rundförmigen Gebäck. Mehl mischt man mit Soda, Eier, Honig, Zimt, 
Zuckerpuder und lässt man auf 30 Minuten stehen. Nachdem knetet man 0,5 Zentimetern 
Teig und schneidet man aus dem Teig Kreise. Den oberen Schicht bestreicht man mit 
Eierschnee und schmückt man mit der vollen Nuss, gebackt bis goldene Farbe. 

'pre:zəl, 'pre:zli –  „Brösel“: < ung. 'pre:zli (prézli) < ruth. suϰa'ri, russ. sucha'ri, 
eng. to bruise, lat. frustum < dt.  'brosem(e), 'brosme, 'bros(e)me, 'brosemlin „Brösel“, 
erschien im 16. Jahrhundert: aus trockenen Brötchen mithilfe einer Reibe hergestelltes Mehl; 
Semmelmehl 'pre:zliʃ'gombouts (< ung.  prézlis gombóc) „Dampfkloss oft mit Marmelade, 
Quark, bestreut mit Brösel“. 

'tårkɛdli, 'tålkɛdli, – „Art Pfannkuchen“: < ung. 'tårkɛdli (tarkedli,talkedli) < ruth. 

'tårkɛdleke, tsch. 'vdolek, dolek  < öster. 'dalken, talken „Dalken“: in Fett oder Öl aus 
Hefeteig gebratenes Gebäckstück, oft mit Marmelade, Apfel oder einfach mit Sauer begossen. 

'lɛkva:ro ʃkå 'turoʃ taʃkå – „Tascherl“: 'lɛkva:ro ʃ< ung. 'lɛkva:roʃ(lekváros), 'turoʃ 

< ung. 'tu:ro:ʃ(túrós) + 'taʃkå (lekváros, túrós derelye) < öst. 'taʃkəl: mit Marmelade oder Ä. 
gefüllte aus dünnem Teig geklebte Dreiecke. 

'ʃifli – „Art Lebkucken”: < ung. 'ʃifli (sifli, mézeskalács) < öster. 'ʃifel , 'ʃif'l  zu dt. 
„Schiff”: viereckiger Lebkuchen. Zuerst erwärmt man Honig. Dann macht man den Teig aus 
Mehl, Honig, Zucker, Eier, Schmalz, Zimt und Gewürznelke, ein bisschen Soda. Aus 
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geknetetem Teig schneidet man viereckige Körbchen. Man legt in der Form die bestreichten 
mit Eidotter Körbchen und gebackt. 

'ʃmårni – „als Art Mehlspeise”: < ung. 'ʃmårni  (smarni, császármorzsa) < öster. 

'ʃmårn  „Schmarren”: süsse Mehlspeise, bes. Kaiserschmarren. Aus Keks und anderen 
tockenen Gebäckresten bereitete Mehlspeise. Zuerst schichtet man den trockenen Teig, dann 
Marmelade, dann wieder Teig. Man macht eine Mischung aus Milch, Zucker, Eidotter, Rum 
und begießt man in der Form schon gelegten Teig. Vor dem Backen begießt man noch die 
Masse mit aufgelasteter Butter. 

'ʃtåŋgli  – „Art Backwerk”: < ung. 'ʃtåŋgli  (stangli, rudacska)  < öster. 'ʃtångl,  

'ʃtångəl zu dt. „Stange”: stangförmiger gesalzter Backwerk, 'ʃo:ʃ 'ʃtåŋgli (< ung. sós stangli 
„Salzstangel”). Den Teig macht man aus Mehl, Margarine, Eier, Käse und ein bisschen Salz. 
In kleinem Gläschen Milch verdünnt man Hefe, zugibt man zu den Teig und mit Sauer gut 
geknetet. Dann macht man aus dem Teig gleiche Stangen 2 Zentimeter breit und etwa 5 
Zentimeter lang. Vor dem Backen bestreicht man Stangen mit Eierschnee und bestreut man 
noch mit Käse. Sehr schmackhaft zum Bier. 

'ʃtrudli – „Strudel“:  < ung. 'ʃtrudli  (strudli, rétes) < öster.  'ʃtredan,  'ʃtrudeln,  'ʃtrodel  
„Strudel”: Nach dem spiraligen Muster der aus der Teigrolle geschnittenen Stücke. Speise aus 
einem sehr dünn auseinander gezogenen Teig, der mit Apfelstückchen und Rosinen oder einer 
anderen Füllung (Quark, Marmelade u.a.) belegt, zusammengerollt und gebacken oder 
geckocht wird. In Österreich isst man gewöhnlich Apfelstrudel, in Deutschland mit Quark, in 
Tschechei und Slowakei mit Mohn und Kraut. 

'vɛkni  – „Wecken“: < ung. 'vɛkni (vekni, hosszúkás kenyér) < öster. 'wɛcke, 'wegge. 
'weggn:  

a) weckenförmiger gefüllter Kuchen b) längliches Weizenbrot. 
'ʒɛmlɛ, 'ʒœmlɛ – „Semmel“: < ung. 'ʒɛmlɛ, 'ʒœmlɛ(zsömle, zsemle) < dt.  'semel(e) < 

lat.  'simila  < griech.  'semedalis, erschien im IX Jahrhundert seit karolingischer Zeit, im 
Capitulare de Villis 794: rundförmiges Brötchen etwa 5-6 dkg aus Weizenmehl, man isst 
gewöhnlich mit Butter, Wurst oder Käse zum Frühstück. 'ʒɛmlɛ'tsi:po: (< ung.  zsemlecipó) 

„Semmelwecken“, 'ʒɛmlɛ'gombouts (< ung.   zsemlegombóc) „Semmelkloss“, 'ʒɛmlɛ'list (< 

ung.  zsemleliszt) „Semmelmehl“, 'ʒɛmlɛ'morʒå (< ung.  zsemlemorzsa) „Semmelbrösel“, 

'ʒɛmlɛ'te:sta (< ung.  zsemletészta) „Semmelteig“. 
Von den oben analysierten Ethnorealien lokalen und regionalen Gebrauchs haben im 

Küchenlehngut der ungarischen Mundarten Transkarpatiens die Entlehnungen aus der 
deutschen Mundart und Normsprache einen Teil von ihnen lokaler (20) und anderen (3) 
regionaler Verbreitung. Die große Menge der deutschen Ethnorealien der Kochkunst lässt 
sich dadurch erklären, dass die Deutschen in der Stadtnähe von Transkarpatiens wohnhaft 
waren und in ständiger Berührung mit der ungarischen Stadtbevölkerung mit entwickelter 
Kochkunst kamen. 
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2. Entlehntes Wortgut als Zivilisationsrealien. 
Diese Gruppe des fremden Lehnguts wird hier ohne Kommentare genannt und keiner 

eingehenden Analyse unterworfen. An und für sich könnte dieser Teil des Lehnguts als  
Sonderthema gelten.   

'kɛks – „Keks“: < ung. 'kɛks (keksz) <dt. 'keks  <eng. 'cakes, Pl. von 'cake ='Kuchen, 
frz. 'cake , ital. 'cake, sb.-hw.  'këks, tsch. 'keks, pol. 'keks, ruth. 'keks . Das ist ein trockenes 
haltbares Kleingebäck. Es gibt verschiedene Arten von Kekse : 'ʃajtoʃ  (<ung. sajtos mit 

„Käse“), 'måʒolaʃ(<ung. mazsolás mit „Rosine”), 'me:zeʃ(<ung. mézes mit „Honig”), 

'ʦitrɔmoʃ, li'mo- noʃ(<ung. citromos  mit „Zitrone, Limone”). 

'kre:mɛʃ – „mit Creme geschichtetes Gebäck“: < ung. 'kre:mɛʃ  (krémes), Sy. 
„Napoleon” < öster.  

'krɛm,  'krɛme ( in Deutschland ist Creme seit Beginn des 18. Jhs. In der Bedeutung 

Süssspeise belegt) < frz. 'creme  < lat. 'crama  < giech. 'chrisma + ung. ʃ: mit Creme 
geschichtetes Gebäck. 

'piʃko:tå – „Art feineres Gebäck, Biskuit, Biskotte“:  < ung. 'piʃko:tå (piskóta) < öster. 
'biskotten,  

'piskoten-brod, 'pischotten „Biskotte” < lat. 'biscoctus, 'biscottum < lat. 'bis – 
„zweimal”  < lat.  

'cottum – „gebackt” < lat. 'coquere – „backen” und < ital. 'biscotto, ang. 'biscuit, frz. 
'biscotte, tsch. 

'piškot, ukr. бисквит. Feingebäck aus Mehl, Eiern, Zucker. 'piʃko:tå 'tɛkɛrt ʃ (< ung.   
piskótatekercs) „Biskuitrolle” (aus dem Biskuitteig gebacktes Kuchen, gefüllt oft mit 

Marmelade  oder Creme), 'piʃko:tå 'te:stå  (<ung.  piskótatészta) „Biskuitkuchen”(aus den 
gut geschlagenen  Eiern, Mehl und Zucker gebacktes Feingebäck. 

Bemerkungen: 
Angewandte Symbole / Abkürzungen:  dt. – deutsch; ruth. –ukrainisch mdl. 

(ruthenisch); ukr. ukrainisch (Normsprache.); ung. – ungarisch; slow. – slowakisch; rum. – 
rumänisch; tsch. – tschechisch; pol. – polnisch; russ. – russisch; öster. – österreichisch; frz. – 
französich; eng. – englisch; ital. – italienisch; griech. – griechisch; lat. – lateinisch; sb.- hw. 
serb-horwatisch; mdl. – mundartlich; ugs. – umgangssprachlich; alt. – veraltet; S – 
Singulariatantum;  Pl – Pluraliatantum. 

Transkriptionszeichen: [å] –  für den dunklen a- Laut, [ɛ] – für den ä - Laut, [œ] – für 
den kurzen ö – Laut, [ø] – für den langen ö – Laut, [:] – wird die Länge des Vokals 
bezeichnet, [ʃ] – für den sch – Laut, [ʒ] – für den ž – Laut, [ŋ] – für den ng – Laut, [о] – für 

den geöffneten o – Laut, [ə] – für den reduzierten e – Laut, [ts] – für den z – Laut, [t ʃ] – für 
den tsch – Laut, ['] – für die Bezeichnung der palatalisierten und mouillierten Konsonanten. 
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Zusammenfassung 
Im Beitrag wird das Lehngut, das die Kochkunst in den ungarischen Mundarten 

Transkarpatiens behandelt. Dieser Tätigkeitsbereich aller im gemeinsamen Raum wohnenden 
bodenständigen Ethnien (Ruthenen/Ukrainer, Ungarn, Rumänen) sowie später angesiedelte 
Völkerschaften (Deutsche, Slowaken, Juden, Tschechen, nachhaltig auch Russen u.a.) wird 
wechselseitig besonders intensiv beeinflusst. Seinerseits findet dieser Einfluss seinen 
Niederschlag im Wortschatz der jeweilig im multiethnischen Raum funktionierenden 
Sprachen und Mundarten als entlehnter Wortbestand. 

Im Wortschatz der Kochkunst zerfällt das Lehngut in zwei Gruppen:1. Ethnorealien, 
die häuslich zubereiteten gebackenen und gekochten Mehlspeisen bezeichnen sowie lokalen 
und regionalen Gebrauch haben. 2. Zivilisationsrealien (Keksz, Krémes, Piskóta) bezeichnen 
und überregional siehe sogar global verbreitet sind. 

Das Lehngut der ersten Schicht in den ungarischen Mundarten Transkarpatiens ist 
Gegenstand der Behandlung und wird näher betrachtet u.a. die entlehnten Ethnorealien 
lokalen Gebrauchs, z.B. deutscher Herkunft  (gekochte Mehlspeisen): 'kne:dli  (knédli) zu dt. 
„Knödel“, 'nokɛdli (nokedli, galuska) zu dt. Nockerl“, 'nudli  (galuska) zu dt. „Rautenudel”; 
(gebackener Mehlspeisen): 'bajgli (tekercs) zu öster.”Beugel”, 'tsibåk (cibak, kétszer sült 
kenyér)  „Zwieback”,  'faŋk (fánk) „Krapfen“, 'kifli  (kifli) zu öster. „ Kipfel”, 'krɛmzli 

(kremzli) zu dt. „Kartoffelpuffer”, 'ku:glo:f (kúglóf) zu öster. „Gugelhupf”, 'linzɛr, 'linzɛrg, 

(linzer karika, „Teasütemény”) zu öster. „Linzer”, ' pɛrɛts (perec) „Brezel“, 'pusɛdli 

(puszedli) zu öster.”Busserl”, 'pre:zli (prézli) zu dt.”Brösel”, 'tårkɛdli (tarkedli) zu öster. 

„Dalken”, 'lɛkva:roʃ (lekváros), 'tu:ro:ʃ (túrós) + taʃkå zu dt. „Tascherl mit Marmelade und 

Quark”, 'ʃifli (sifli) zu dt.”Schiff”(Art Lebkuchen), 'ʃmårni  (smarni)  zu öster. ”Schmarren”, 

'ʃtåŋgli  (stangli) zu dt.”Stange”(Art Backwerk), 'ʃtrudli  (rétes) zu öster.”Strudel”, 'vɛkni 
(vekni) zu öster.“Wecken“. 

Die deutschen kulinarischen Ethnorealien sind in den ungarischen Mundarten, die sich 
in Stadtnähe der marginalen deutsch-ukrainischen Zone befinden. 
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АННОТАЦИЯ 

 
В статье рассматриваются  немецкие слова сферы кухонного искусства, в разных аспектах 

исследования, в венгерских говорах Закарпатья.  Эта сфера деятельности имеет интенсивное 
двухстороннее влияние всех тут вместе проживающих коренных (украинских/русынских, венгерских, 
словацьких, румынских и др.) этносов, что и отбилось на словарном запасе их говоров.   

Словарный запас венгерских говоров сферы кухонного искусства разделяеться на:                        
1. Этнореалии, которые обозначают варёные и печёные мучные блюда, локального и регіонального 
распространения. 2. Цивилизационные слова, которые распространяются и за границами регіону.   

 
THE SUMMARY 

 
The article deals with German names in the field of Cuisine Art, in various aspects of research, in the 

Hungarian dialects of Transcarpathia. This field of the activity is influenced intensively and bilaterally by all 
here living together native (Ukrainian / Ruthenian, Hungarian, Slovak, Romanian, etc.) residents of ethnic 
groups, that has affected the vocabulary of their dialects. 

The vocabulary of Hungarian dialects in the field of Cuisine Art is divided into: 1. Ethno- realities 
which indicate boiled and baked flour dishes of local and regional distribution. 2. Civilization words which are 
widespread even outside the region. 
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УДК 657 
 

ПЕРЕДУМОВИ СТВОРЕННЯ  ТА ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ 
МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 

 
О.С. ДОБОШ, В.І. ПОПОВИЧ  
Му качівський державний університет 

 
У статті визначено основні передумови та причини, що зумовили необхідність створення 

Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку і як наслідок організації, що займається питаннями 
розробки, створення та впровадження стандартів, а  також здійснює контролю за їх дотриманням. 
Визначено особливості процесу переходу України до ведення бухгалтерського обліку згідно 
Міжнародних стандартів. 

Ключові слова: інтеграційні процеси, економічна інтеграція, політична інтеграція, міжнародні 
стандарти бухгалтерського обліку, міжнародні стандарти фінансової звітності, Рада з міжнародних 
стандартів бухгалтерського обліку. 

 
В умовах переходу до ринкових відносин, особливе значення має набуття 

професійних знань, навичок та вміння працівниками, зайнятими в найрізноманітніших 
сферах економіки та управління, в пошуках вірних и обґрунтованих управлінських 
підходів та рішень з метою підвищення ефективності роботи підприємств, об’єднань та 
інших господарських структур. Для нормального функціонування будь-якої структури 
в умовах ринкової економіки конче необхідно, щоб її учасники, приймаючи рішення, 
мали правдиву й об‘єктивну інформацію про його майно, грошовий та фінансовий 
стан, результати роботи (прибуток, доход або збитки), а також про систему їх 
формування як на своєму підприємстві, так і у партнерів, на підставі попередніх даних. 
Таку інформацію надає система обліку, основу якої складає теорія подвійного 
відображення господарських операцій. 

Ринкові відносини будуються на кругообігу суспільного продукту, капіталу й 
доходу, а система бухгалтерського обліку відображає цей кругообіг на 
мікроекономічному рівні. Роль бухгалтерського обліку в ринковій економіці подвійна: 
з одного боку, бухгалтерський облік дає можливість власнику чітко відокремити його 
підприємство з усім майном від усіх інших господарських суб‘єктів таким чином, щоб 
«моє» й ««твоє» в кожен момент могли бути чітко відділені один від одного. З іншого 
боку стає можливий найсуворіший контроль за здійснюваними змінами форм та 
вартості усіх частин майна підприємства. 

Одним з найважливіших принципів, установлених Міжнародними стандартами 
бухгалтерського обліку, є автономність підприємства, згідно якого в обліку і балансі 
відображається лише те майно, котре законодавчо визнається власністю конкретного 
підприємства. В ринковій економіці дотримання принципу автономності підприємства 
є правовою основою для визначення дійсного майна й фінансового стану того чи 
іншого господарюючого суб‘єкта. 
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Об’єкти та методи дослідження 
Дослідженню даної теми приділяли увагу багато українських та іноземних 

авторів. До українських вчених належать Бенько І.Д., Бутинець Ф.Ф., Воронко Р.М., 
Губачова О.М., Голов С.Ф., Єфіменко В.І., Жолнер І.В., Зубілевич С.Я., Іващенко В.І., 
Князь С.В., Кіндрацька Л.М., Лучко М.Р., Ловінська Л.Г., Сопко В.В., Фартушняк О.В., 
Чижевський Л.В. та ін. Такими зарубіжними авторами є О. Амат, Д. БЛейк, М. Ван-
Бред, А Бріттон, С. Грей, М.Р. Метьюс, Г. Міїке, Г. Мюллер,  К. Ноубс, Р. Паркер, Е. 
Хендріс та ряд інших дослідників. Особлива увага у статті присвячується передумовам 
створення та розвитку міжнародних стандартів. 

Постановка задачі 
В умовах розвитку світової економіки виникає  необхідність зрозумілості 

інформації, яка надається системою бухгалтерського обліку. Дане питання набуває 
сьогодні особливого значення за умов активного пошуку більш досконалих 
організаційних форм управління  господарськими процесами на рівні підприємств та 
країни загалом. За таких умов необхідною є чітка та раціональна організація 
бухгалтерського обліку, яка б задовольняла потреби керівництва та їх партнерів в 
інформаційних запитах. На сьогодні такою системою є Міжнародні стандарти 
бухгалтерського обліку. Але незважаючи на численні праці, присвячені даному 
питанню, вважаємо за доцільне висвітлити передумови та необхідність у створенні 
уніфікованої системи бухгалтерського обліку та фінансової звітності, що 
використовується чи лежить в  основі національних стандартів країн світу.  

Метою даної статті є визначення передумов, що викликали необхідність у 
створенні міжнародної системи ведення бухгалтерського  обліку та фінансової 
звітності, а також їх подальшого становлення та функціонування. 

Виклад основного матеріалу 
Відмінні економічні характеристики кожної країни зумовили розбіжності у 

веденні бухгалтерського обліку та фінансової звітності. Тож, в процесі історичного 
розвитку виникали і поступово удосконалювалися національні системи 
бухгалтерського обліку.  

Місцеві положення кожної країни регулюють більшою або меншою мірою зміст 
фінансових звітів. Такі положення включають стандарти бухгалтерського обліку, котрі 
приймаються регулюючими органами або професійними бухгалтерськими 
організаціями у кожній країні. У США, для прикладу,  такими стандартами є 
Загальноприйняті принципи обліку (General Accepted Accounting Principles - GAAP), у 
Франції – норми, у Великобританії - Закон про компанії, у країнах ЄС - директиви. 

Створення та функціонування вільних економічних зон, єдиного економічного 
простору, транснаціональних корпорацій, вирішення спільних питань у співпраці 
різних країн, процеси економічної інтеграції і призвели до потреб створення єдиних 
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міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та фінансової звітності як основних 
засобів ділових відносин та ефективності господарювання. 

У повоєнні роки стрімкого розвитку набули процеси загальноєвропейської 
інтеграції.  У Сполучених Штатах Америки та у країнах Західної Європи значно 
активізувались економічні та політичні процеси з характерними для них швидкими 
темпами економічного росту та посиленням ролі політичних консультацій у вирішенні 
найсуттєвіших проблем. Поряд з відродженням національних економік поступово 
стали набирати розвитку інтеграційні процеси на міждержавному рівні майже в усіх 
галузях суспільного життя.  

Серед інтеграційних процесів можна виділити два напрямки:  
1) інтеграція у сфері економіки; 
2) інтеграція у сфері політики. 
Для кращого розуміння цих процесів необхідно знати причини їх виникнення. 

Щодо причин інтеграційних процесів, то думки таких вчених як Задорожній З.В., 
Жолнер В.І., Панасюк В.М., Ковальчук Є.К., Бобрівець Л.Я. співпадають [1, с. 9].  

Причини інтеграції у сфері економіки: 
1) посилення процесів кооперації та спеціалізації на міждержавному рівні; 
2) посилення еміграційних процесів на міждержавному рівні, що було 

зумовлено різними темпами розвитку, які супроводжувались високими темпами 
інфляції, зменшенням робочих місць та високим рівнем безробіття; 

3) розвиток зовнішньої торгівлі та усунення торгових бар'єрів; 
4) розвиток національних ринків капіталів та посилення руху вільних капіталів 

із однієї країни в іншу; 
5) створення міжнародних транснаціональних компаній (корпорацій), які діяли 

одночасно в кількох країнах. 
Серед причин політичної інтеграції виділяють: 
1) нерівномірні темпи розвитку країн Заходу, що змусили керівництво цих країн 

проводити спільні зустрічі щодо вирішення найважливіших проблем шляхом поступок 
та компромісів; 

2) проблеми безпеки окремої країни не могли бути вирішені зусиллями окремої 
країни, тому питання забезпечення власної безпеки стало спільною справою всіх країн 
Заходу щодо створення суспільної системи безпеки. 

Наслідком інтеграційних процесів є створення міжнародних стандартів. Також 
інтеграційні процеси зумовили необхідність у перегляді законодавства країн та систем 
обліку та звітності.  

Оскільки зовнішніх факторів впливу є безліч і всі вони різняться між собою 
фінансова звітність підприємств різних країн має свої особливості та відмінності. 
Процес економічної інтеграції в світовому масштабі, інтернаціоналізація економіки, 
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бізнесу призвели до необхідності уніфікації обліку, який називають мовою бізнесу. 
Зрозумілість інформації  є важливою передумовою успішного розвитку бізнесу, 
економічної інтеграції країн. 

Для забезпечення гармонізацій бухгалтерського обліку та фінансової звітності у 
Лондоні 29 червня 1973 року організаціями професійних бухгалтерів Австралії, 
Канади, Франції, Японії, ФРН, Мексики, Голландії, Великобританії, Ірландії та США 
було створено Комітет з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (КМСБО) 
(International Accounting Standards Committee - IASC). У 2000році Комітет 
перейменували на Раду з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (International 
Accounting Standards Board - ІASB). Це незалежна організація, що займається 
розробкою, створенням, впровадженням та здійсненням контролю за дотриманням 
міжнародних стандартів фінансової звітності [2, c. 5]. 

Членами РМСБО є професійні бухгалтерські організації, що є членами 
Міжнародної Федерації Бухгалтерів (МФБ). РМСБО налічує 14 членів, кожний з яких 
має право голосу. Довіреною особою виступає Голова, який обирається членами 
РМСБО. З 1 січня 2001 року Головою було обрано відомого британського фахівця з 
вагомим досвідом роботи в напрямку екаунтінгу сера Девіда Твіді, строком до 30 
червня 2011 року. Віце-Головою обрано Томаса Джоунса, який здобув досвід, 
працюючи в провідних компаніях Європи та Великобританії, строком до 30 червня 
2009 року [3, c. 25].  

Впровадження МСФЗ потребує тривалого часу і зусиль. В Україні процес 
впровадження міжнародних стандартів триває з 2007року. Так, 24 жовтня 2007р. 
Кабінет Міністрів України ухвалив розпорядження щодо Стратегії застосування 
Міжнародних стандартів фінансової звітності в Україні. Дана стратегія була прийнята з 
метою удосконалення системи бухгалтерського обліку в Україні з урахуванням вимог 
міжнародних стандартів та законодавства Європейського Союзу. 

Ще одним важливим кроком у приведенні бухгалтерського обліку до 
міжнародних вимог є прийняття 12 травня 2011 року Верховною Радою України змін 
до  Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність  в Україні".  Цей 
документ був підписаний президентом  8 червня 2011року.  

Згідно даного нормативного документу відбувається перехід на Міжнародні 
стандарти фінансової звітності (МСФЗ). Відповідно до внесених змін з 1 січня 2012 
року публічні акціонерні товариства, банки, страховики, а також підприємства, 
що провадять  господарську  діяльність за видами, визначеними переліком Кабінету 
Міністрів  України,  складатимуть фінансову   звітність  та  консолідовану  фінансову  
звітність  за МСФЗ, опублікованими на офіційному сайті Міністерства фінансів 
України. Інші підприємства зможуть самостійно визначати доцільність застосування 
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МСФЗ на підставі рішення власника, або за погодженням з контролюючими 
органами[4].   

Висновки 
Підбиваючи підсумки, варто зазначити, що процес створення Міжнародних 

стандартів бухгалтерського обліку став результатом процесу економічної інтеграції, 
створенням єдиного економічного простору, міжнаціональних корпорацій, вільних 
економічних зон, функціонуванням спільних підприємств, реалізацією спільних 
проектів. 

Формування фінансової звітності згідно МСФЗ робить її більш адекватною і 
здатною відобразити істинний майновий стан організації. Тому МСФЗ є важливими як 
для іноземних, так і для національних інвесторів. Це ще раз підтверджує необхідність і 
корисність процесу застосування МСФЗ у всіх галузях економіки України.   
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АННОТАЦИЯ 
 

ПРЕДПОСЫЛКИ СОЗДАНИЯ И ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ МЕЖДУНАРОЖНЫХ 
СТАНДАРТОВ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

В статье определены основне предпосылки и причины, которые обусловили необходимость 
создания Международных стандартов бухгалтерського учета и как следствие организации, которая 
занимается вопросами разработки, создания и внедрения стандартов, а также осуществляет 
контроль за их соблюдением. Определены особенности процесса перехода Украины к ведению 
бухгалтерского учета согласно Международных стандартов. 

 Ключевые слова: интеграционные процессы, экономическая интеграция, политическая 
интеграция, Международные стандарты бухгалтерского учета, Международные стандарты 
финансовой отчетности, Комитет по Международным стандартам финансовой отчётности. 

 
THE SUMMARY 

 
PRE-CONDITIONS OF CREATION AND FEATURE OF DEVELOPMENT OF THE 

INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS 
In the article certainly basic pre-conditions and reasons, which stipulated the necessity of creation of 

the International standards of record-keeping and as a result of organization, which is engaged in the questions 
of development, creation and introduction of standards, and also carries out control after their observance. The 
features of    Ukraine transition process are certain to the conduct of record-keeping in obedience to the 
International standards. 

Keywords: іntegration processes, economic integration, political integration, International Accounting 
Standards, International Financial Reporting Standards, International Accounting Standards Committee. 
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ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ ДЕБІТОРСЬКОЇ ТА КРЕДИТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ 

В УПРАВЛІННІ ОБОРОТНІСТЮ АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВА 
 

Я.В. ЄВТУШКО, О.Е. ОКСАНИЧ  
Мукачівський державний університет 

 
В статті висвітлено мотивацію проведення  на підприємствах інвентаризації  дебіторської  

та  кредиторської заборгованості. Виділено проблеми, які виникають у процесі  проведення 
інвентаризації заборгованості.  Визначено  основні напрями управління нею в умовах  фінансової кризи. 

Ключові  слова: дебіторська  заборгованість, кредиторська заборгованість, сумнівна 
дебіторська заборгованість, безнадійна дебіторська заборгованість, резерв сумнівних боргів. 

 
Постановка проблеми 
Сучасний стан України характеризується необґрунтованими політичними 

подіями, некерованими інфляційними процесами, нестабільністю суспільних зв’язків 
та іншими несприятливими для розвитку та стабільності  чинниками. Результатом 
таких реалій є зниження ділової активності підприємств, їхня низька 
платоспроможність, яка здебільшого призводить до кризового стану суб’єктів 
господарювання. 

Характерними ознаками низької платоспроможності підприємств є 
несвоєчасність та неповнота повернення дебіторської заборгованості, що сприяє 
виникненню сумнівної та безнадійної дебіторської заборгованості. Це, у свою чергу, 
спричиняє виникнення кредиторської заборгованості. Важливою передумовою 
уникнення зазначених проблем є створення належним чином організованої системи 
інформаційного забезпечення, основною частиною якої є бухгалтерський облік. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій 
Питання повноти та своєчасності висвітлення дебіторської заборгованості в 

обліку піднімали відомі вчені як вітчизняні, так і іноземні. Найгрунтовнішими щодо 
цього питання є праці М. Д. Білик, С. Ф. Голова, Л. Городянської, В. М. Костюченко, 
Н. М. Матициної, Л. В. Нападовської та інших. Проблеми управління дебіторською 
заборгованість висвітлені у О .І. Бланка, Л. О. Лігоненко, А. А. Мазаракі, Н. М. 
Новикова, Г. В. Ситник тощо. Проте інформаційному забезпеченню інвентаризації 
дебіторської заборгованості приділено недостатньо уваги, тому актуальним є 
дослідження іноземного досвіду з метою удосконалення існуючої ситуації на теренах 
України. 

В статті поставлено мету дослідити інформаційну забезпеченість інвентаризації 
дебіторської та кредиторської заборгованості в системі управління підприємств з 
метою її вдосконалення для прийняття оптимальних управлінських рішень. 
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Результати та їх обговорення 
В умовах світової фінансово-економічної кризи, яка супроводжується 

неплатежами за товари (роботи, послуги), особливо зростає роль ефективного 
управління дебіторською заборгованістю, своєчасного  її  повернення та запобігання  
безнадійним боргам на підприємствах. Виникнення дебіторської заборгованості — це 
об’єктивний процес, який зумовлений існуванням ризиків при проведенні 
взаєморозрахунків між контрагентами за результатами господарської операції. Проте 
на її розмір та структуру впливає ряд факторів, які можна поділити на три основні 
групи:  

• загальноекономічні (зовнішні)  фактори  (стан  економіки в країні, 
ефективність грошово-кредитної політики НБУ, рівень інфляції, стан розрахунків 
тощо);  

• галузеві фактори (стан галузі, де працює фірма; динаміка виробництва цього 
виду продукції та попит на неї); 

• внутрішні фактори (організаційно-правова структура та  форма власності  
підприємства,  фінансовий менеджмент підприємства тощо). Головна мета управління 
дебіторською заборгованістю в умовах фінансово-економічної кризи полягає в 
мінімізації її обсягу та строків інкасації боргу [2]. 

Для  забезпечення  оборотності  активів  підприємства необхідно здійснити 
інвентаризацію дебіторської та кредиторської заборгованості. Вона є обов’язковою 
умовою перед складанням річної бухгалтерської звітності [4]. 

Інвентаризація розрахунків з дебіторами, кредиторами та депонентами 
проводиться з метою звіряння документів і записів у реєстрах обліку та перевірки 
обґрунтованості сум, відображених на відповідних рахунках. 

Послідовність її проведення така: 
• усім дебіторам підприємства-кредитори повинні передати виписки про їхню 

заборгованість, які подаються інвентаризаційній комісії для підтвердження реальності 
заборгованості; 

• підприємства-дебітори зобов’язані протягом десяти днів із дня отримання 
виписок підтвердити заборгованість або заявити свої заперечення; 

• на рахунках обліку розрахунків з покупцями і замовниками, 
постачальниками і підрядчиками, іншими дебіторами і кредиторами повинні 
залишитись виключно погоджені суми; 

• в окремих випадках, коли до кінця звітного періоду розбіжності не усунені 
або залишились не з’ясованими, розрахунки з дебіторами і кредиторами 
відображаються кожною стороною у своєму балансі в сумах, що випливають із записів 
у бухгалтерському обліку і визнаються нею правильними. 
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Суми за розрахунками з установами банків, фінансовими і податковими 
органами повинні бути погоджені з ними.[2] 

При інвентаризації простроченої дебіторської заборгованості головний 
бухгалтер установи складає доповідну записку і подає її на розгляд керівнику. 

Визначення заборгованості за всіма підприємствами, з якими здійснюються 
розрахунки, вимагає певного часу. Як правило, на це потрібно п’ять-сім робочих днів. 
Нерідко інвентаризація розрахунків завершується через місяць після початку 
інвентаризації [5]. 

Більшою проблемою інвентаризації розрахунків є одержання від підприємств-
дебіторів відповідей на всі надіслані ним листи із вкладеною випискою про стан 
заборгованості, з підтвердженням або непідтвердженням даних, зазначених у виписці. 
Причини можуть бути різними, але обов’язково знайдеться хоч одне підприємство- 
дебітор, що не відповідає на надісланий йому лист. Особливо часто це трапляється з 
тими підприємствами-дебіторами, заборгованість яких є прострочена. 

Наступна проблема пов’язана з урегулюванням невідповідності даних по 
заборгованості в підприємства-дебітора і підприємства-кредитора, що  здійснює 
інвентаризацію розрахунків. Для знаходження причини невідповідності, що виникла, 
іноді необхідно здійснювати звірку за всіма операціями з даним  підприємством-
дебітором за кілька років [1]. 

За підсумками звірки даних з підприємствами-дебіторами і на підставі даних 
бухгалтерського обліку про кредиторську заборгованість підприємство має скласти акт 
інвентаризації. Української типової форми акту інвентаризації розрахунків, на жаль, 
немає, тому доведеться використати форму № инв-17 «Акт інвентаризації розрахунків з 
покупцями, постачальниками й іншими дебіторами і кредиторами», затверджену ще 
Постановою Держкомітету СРСР зі статистики «Про затвердження форм первинної 
облікової документації для підприємств і організацій» від 28.12.1989 р. № 241 (далі — 
Постанова № 241). 

Акт інвентаризації розрахунків з покупцями, постачальниками й іншими 
дебіторами та кредиторами не дає змогу відразу отримати інформацію про дебіторів і 
кредиторів, з якими є неузгоджені суми. Для цього необхідно повертатися до актів 
звіряння та здійснювати їх аналіз. З метою виправлення цього та підвищення якості 
документального  забезпечення  інвентаризації  дебіторської  і  кредиторської 
заборгованостей вдосконалимо його форму. 
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Акт  
інвентаризації розрахунків з покупцями, постачальниками та іншими 

дебіторами і кредиторами 
За результатами зіставлення розрахунків і документів встановлено: 

І. За дебіторською заборгованістю: 
Сума заборгованості за даними обліку Із загальної суми 

 № 
з/п 

К
од

 за
пи
су

 

Назва  
рахунку 

Н
ом

ер
 р
ах
ун
ку

 
об
лі
ку

 
всього 

Підтвер-
джена 

дебіторами 

непідтверджена 
дебіторами 

Заборгованість за 
якою минув строк 
позовної давності 

Заборгованість зі 
строком несплати  

більше 2р. 

1 001 Тзов «Експо» 361 14500 14260 240 - 14500 

2 002 ПП «Атлон» 361 3500 3500 - - - 

3 003 ПП «Еней» 371 18200 18200 - - - 

 Х Всього Х 36200 35960 240 - 14500 

Всього за рахунками бухгалтерського обліку 

1 Х 
Розрахунки з 
вітчизняними 
покупцями 

361 18000 17760 240 - 14500 

2 Х 
Розрахунки за 
виданими 
авансами 

371 18200 18200 - - - 

 Х Всього Х 36200 35960 240 - 14500 

 ІІ. За кредиторською заборгованістю: 
Сума заборгованості за даними обліку Із загальної суми 

№ 
з/п 

К
од

 за
пи
су

 

Назва  
рахунку 

Н
ом

ер
 

ра
ху
нк
у 

об
лі
ку

 

всього 

підтвердже
на 

кредиторам
и 

непідтверджена 
кредиторами 

Заборгованість 
за якою минув 
строк позовної 

давності 

Заборгованість 
зі строком 
несплати  
більше 2р. 

1 101 ВАТ «Енко» 631 15300 15300 - - - 

2 102 ТзОВ «ВІО» 631 6200 6000 200 - - 

3 103 ПП «Ромкс» 681 19000 19000 - - - 

 Х Всього Х 40500 40300 200 - - 

Всього за рахунками бухгалтерського обліку 

1 Х 
Розрахунки з 
вітчизняними 
постачальник

ами 

631 21500 21300 200 - - 

2 Х 
Розрахунки 
за авансами 
виданими 

681 19000 19000 - - - 

Х Х Всього Х 40500 40300 200 - 11000 

 

На основі дослідження, нами були внесені доповнення до затвердженої форми, 
на основі яких на нашу думку, наведений акт буде надавати більш повну інформацію 
про стан дебіторської і кредиторської заборгованості. Пропонуємо: 

• графу 2 «Найменування балансових статей» замінили на графу «Назва 
дебітора (кредитора), рахунку обліку»;  
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•  узагальнення  інформації  про  суми  заборгованості  непідтвердженої 
дебіторами (кредиторами) та заборгованості зі строком позовної давності, що минув в 
розрізі рахунків бухгалтерського обліку здійснювати в другій частині таблиць після 
рядка «Всього за рахунками бухгалтерського обліку»;  

• доповнили  таблицю колонкою,  в  якій  відображається  сума заборгованості 
зі строком несплати більше двох років. 

• передбачили графу – «Код запису». 
Інвентаризація дебіторської та кредиторської заборгованості проводиться у 

вигляді звірки розрахунків. Контроль за станом розрахунків може здійснюватися 
різними службами підприємства. Найчастіше цим займається бухгалтерія, тому що всі 
первинні документи (накладні, акти виконаних робіт (послуг), виписки банку слугують 
підставою для відображення операцій у бухгалтерському обліку [3]. 

Особливої уваги потребує порядок списання простроченої дебіторської і 
кредиторської заборгованості, оскільки існує прямий взаємозв’язок між списанням 
такої заборгованості і формуванням оподатковуваної бази податком на прибуток. 
Правильне і своєчасне списання  дебіторсько-кредиторської  заборгованості  відіграє 
важливу роль при формуванні фінансових результатів діяльності підприємства. 

Списання боргу на збиток внаслідок неплатоспроможності боржника не є 
анулюванням заборгованості. Ця заборгованість повинна відображатися на 
позабалансових рахунках з метою контролю за можливістю стягнення у випадку зміни 
майнового стану боржника. Термін, на який заборгованість повинна обліковуватись на 
позабалансовому рахунку, встановлюють деякі практики в три, деякі — в п’ять років з 
моменту списання [2]. 

Для того, щоб списати безнадійну заборгованість, необхідно правильно 
документально оформити дану операцію. Дебіторська заборгованість, по якій 
закінчився строк  позовної  давності,  списується  за  рішенням керівника підприємства. 
З метою удосконалення обліку дебіторської  і  кредиторської заборгованості, при її 
автоматизації, необхідно здійснити такі заходи:  

• створити інформаційну базу кредиторської та дебіторської заборгованості 
учасників розрахунків; 

• звірити в електронній формі взаємні вимоги та зобов’язання і знайти 
найбільш раціональні способи погашення взаємної заборгованості; 

• провести взаємозаліки, поступово скорочуючи обсяги заборгованості; 
• вести облік та звітність проведених взаєморозрахунків [4]. 
Досягнути цього автономно від фінансових та виробничих аспектів управління 

неможливо. 
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Висновки 
На основі дослідження спеціальної економічної літератури та законодавчо-

нормативних актів України з питань інвентаризації удосконалено Акт інвентаризації 
розрахунків (форма № інв-17), що усуває недоліки в документальному  оформленні  
інвентаризації  розрахунків,  забезпечує  узгодження між  документами,  належну  
систематизацію  наведеної   інформації  
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АННОТАЦИЯ 

 
ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ ДЕБИТОРСЬКОЙ И КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕНОСТИ В 

УПРАВЛЕНИИ ОБОРАЧИВАЕМОСТЬЮ АКТИВОВ ПРЕДПРИЯТИЯ 
В статье рассмотрено мотивацию проведения на предприятиях инвентаризации дебиторской 

и кредиторской задолженности. Выделены проблемы, возникающие в процессе проведения 
инвентаризации задолженности. Определены основные направления управления ею в условиях 
финансового кризиса. 

Ключевые слова: инвентаризация дебиторской и кредиторской задолженности, сомнительная 
дебиторская задолженность, безнадежная дебиторская задолженность, резерв сомнительных долгов. 

 
  

THE SUMMARY 
 

INVENTORY PAYABLES AND RECESVABLES IN ASSET TURNOVER ENTERPRISE 
MANAGEMENT 

The article highlights the motivation of the making inventory receivables and payables. The issues that 
arise in the process of making an inventory of debts. The main areas of management in the financial crisis. 

Key words: Inventory account receivable, account payable, doubtful account receivable, hopeless 
account receivable, reserve of doubtful debts. 
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УДК 379. 85:791.6 (477.87) 
 

РОЗВИТОК ФЕСТИВАЛЬНОГО ТУРИЗМУ НА ЗАКАРПАТТІ 
 

О.І. МІЛАШОВСЬКА, А.В. ГРЯНИЛО, М.І. КАПУСТЕЙ,  
    Мукачівський  державний університет 

 
Розглянуто сутність фестивального туризму, проаналізовано структуру фестивального 

туризму Закарпаття. Визначено динаміку та розподіл фестивального туризму по районах 
Закарпатської області. Виділено перспективи фестивального туризму краю.  

Ключові слова: туризм, фестиваль, фестивальний туризм, види фестивального  туризму. 
 
Фестиваль являє собою масове святкування, показ чи огляд досягнень 

музичного, театрального,естрадного, циркового та кіномистецтва. 
Фестивальний туризм поєднує в собі традиційний відпочинок та участь в 

найбільш видовищних заходах планети, які поступово завойовують все більшу 
популярність. 

 Фестивальний туризм поєднує в собі широку гамму культурно-пізнавальних 
турів, які організовуються для відвідин національних і міжнародних ярмарків і 
виставок, спортивних змагань, серед яких особливе місце займають всесвітні олімпіади 
[1]. 

Об’єкти та методи дослідження 
Основним об’єктом даного дослідження виступає організація фестивального 

туризму. В Закарпатті набувають популярності фестивальні тури, зокрема фестивалі, 
фестини, вернісажі, мистецькі заходи, конкурси, шоу-програми тощо. 

Організацію фестивального туризму та його розвиток вивчали такі вчені, як 
Басюк Д. І, Глушко А.А., Михайліченко Г. І та Черніна І. В. 

Постановка задачі 
Метою даного дослідження є аналіз структури фестивального туризму на 

Закарпатті, та характеристика розподілу фестивального туризму в регіоні. На основі 
вивчення динаміки розподілу фестивалів представлено різновиди фестивального 
туризму та географію їх проведення.  

Результати та їх обговорення 
Фестивалі, які проводяться у різних районах Закарпаття, забезпечують 

популяризацію області, сприяють активному розвитку туристичних поїздок. Протягом 
року в Закарпатській області проводиться біля 100 фестивалів. За даними одного з 
соціальних Інтернет досліджень, 36% опитаних вважають саме фестивальний туризм 
найперспективнішим для України [5]. 

Фестивальний туризм як підвид спеціалізованого виду туризму можна 
класифікувати за наступними критеріями: за цільовою функцією фестивалю; від засобу 
пересування учасників фестивалю; за сезонністю; за спеціалізованою організацією; за 
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віком та соціальним складом учасників фестивалю; за статусом фестивалю; за формою 
організації (рис.1). 

 
Рис 1.Класифікація фестивального туризму (розробка автора) 

 

На туристичному ринку Закарпатської області представлені різні види 
фестивалів, які задовольняють найвибагливіші потреби туристів. 

Найбільшої популярності серед туристів становлять фольклорно-мистецькі 
заходи. Вони представлені музичними та співецькими фестивалями. Так, у січні місяці 
проходить конкурс-фестиваль колядників «Вертеп», традиційний фестиваль класичної 
та сучасної музики «Музичне сузір’я Закарпаття», яке проводиться в м. Ужгород, 
весною гостям пропонується відвідати Всеукраїнський фестиваль-конкурс 
“Закарпатський едельвейс” у м. Ужгород, Міжнародний фестиваль сучасної духовної 
музики “Кантус”, Міжнародний музично-творчий фестиваль «Сакурафест».  

У листопаді місяці 2012 року було проведено ІV обласний фестиваль 
хореографічного мистецтва ім. Йосипа Волощука. Фестиваль хореографічного 
мистецтва покликаний сприяти подальшому розвитку народного хореографічного 
мистецтва, відродженню і популяризації народних танців Закарпаття та збереженню 
мистецької спадщини невтомного збирача хореографічного фольклору Карпатського 
краю заслуженого працівника культури України Йосипа Миколайовича Волощука. У 
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програмі: відкриття фестивалю, Свято танцю. Проводився в с. В. Бичків (Рахівський 
район). 

У листопаді 2012 року в Хустському районному будинку культури відбувся VIІ 
обласний фестиваль самодіяльних театральних колективів ім. Всеволода Майданного. 
Фестиваль самодіяльних театральних колективів ім. В.Майданного має на меті: 
сприяти подальшому розвитку драматичного мистецтва, виявленню та популяризації 
оригінальних за змістом і формою театральних постановок, збереження мистецької 
спадщини режисера, педагога, заслуженого працівника культури В.Л.Майданного та 
встановлення творчих контактів між театральними колективами різних регіонів області 
в м. Хуст. 

Відомим є щорічний Міжнародний фестиваль театрів нацменшин «Етно-Діа-
Сфера», що проводиться восени у місті Мукачево. На цей захід намагаються потрапити 
більшість етнічних театрів як з України, так із закордону.  

У вересні проводиться фольклорне свято "Квасівський Ліжник" в селі Кваси 
Рахівського району. Ліжник – ковдра виготовлена з овечої шерсті із своєрідним, 
притаманним певному регіону Гуцульщини, кольоровим орнаментом є невід'ємним 
атрибутом гуцульського побуту. Ліжником зігріваються від холоду, прикрашають 
оселю, а також він є важливим обрядовим весільним елементом, символізуючи 
достаток і затишок. 

Мета фестивалю-ярмарку „Барви Квасівського ліжника” - збереження не лише 
«ліжникарства», а й інших місцевих народних традицій та звичаїв, якими споконвіків 
славляться Кваси, а ще - прагнення продемонструвати вміння наших людей 
«ґаздувати», вишивати, майструвати, куховарити, співати і танцювати, зберегти і 
передати молоді самобутні звичаї, розвивати сільський туризм, залучати інвесторів, 
відкривати нові проекти для розвитку інфраструктури села, покращення добробуту 
його жителів та сільської громади. 

На початку літа в Ужгородському районі проводиться фестиваль «Червона 
черешня». Організатори фестивалю мають на меті відродити забуті національні 
культурно-мистецькі традиції закарпатців, популяризувати декоративно-прикладне 
мистецтво та сприяти подальшому розвитку майстерності фольклорних колективів та 
виконавців. 

На початку осені найпопулярнішим є «Берег Фест», який вважається 
найстарішим фестивалем на Закарпатті. Фестиваль було започатковано у 1963 році у 
рамках святкування днів добросусідства між Українською РСР та Угорщиною, як 
фестиваль "Дружба без кордонів". У рамках проведення фестивалю було відроджено 
давню традицію урочистої костюмованої ходи від центру міста до місця локації фесту, 
святкове відтворення давньої традиції виноробства, коли перший урожай виноградних 
ягід довіряли місити незайманим дівчатам босоніж. 
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У 2010 році також було започатковано такі фестивалі урочистостей як 
проведення лицарських міні-турнірів, традицію запуску на повітряних кульках 
талісману фестивалю з побажаннями й привітаннями гостей свята, проведення 
благодійного мистецького аукціону "BEREG FEST - Дітям", розіграш кубку "BEREG 
FEST Open" з мініфутболу, відкриту першість Берегівського району з армрестлінгу, 
шаховий турнір на призи фестивалю "BEREG FEST". 

У 2010 році фестиваль отримав новий логотип, емблему та талісман. Основу 
логотипу склали двоє «глашатаїв» з сурмами, що за давньою традиціє краю закликають 
на свято врожаю - сюреті-бал. Один з них за задумом – українець, інший – угорець. 
Таким чином графічно передана головна ідею фестивалю – дружба без кордонів. 

«ПораБуло Фест-2012» - ще один культурний захід, який проводиться в 
обласному центрі Закарпаття вже вчетверте. Програма «ПораБуло Фесту» поділяється 
на кілька секторів: прикладні і спортивні майстер-класи, концертна програма, показові 
виступи, мистецтво. А вже у кожній категорії проходять  різні заходи, зокрема, 
майстер-класи з гончарства, розпису одягу, зав’язування вузлів; флеш-моби – на тему 
бойових мистецтв і танцювальний; йога та медитація, ходіння по паралельних мотузках 
на висоті.  

У липні в Хустському районі проводиться фольклорний фестиваль “Селиська 
співанка”, а в Міжгірському - Міжнародний фестиваль юних поетів та прозаїків 
“Рекітське сузір’я”.  

Фестиваль ромського джазового мистецтва “ПАП-ДЖАЗ-ФЕСТ, який відбувся у 
листопаді 2012 - став одним із брендів Ужгорода, який завдяки подібним заходам 
поступово повертає собі імідж музичного та мистецького центру Європи. Пап-Джаз-
Фест – це і шана видатному закарпатському ромському джазовому музиканту, 
засновнику фестивалю, громадському діячеві Вілмошу Папу, який передчасно пішов із 
життя. Під час фестивалю діяла фотовиставка та демонструвалися відеосюжети, 
присвячені історії “Пап-Джаз”- фестивалів та творчої діяльності його засновників. 
Вперше фестиваль було проведено у 1997 року як всеукраїнський джазовий фестиваль, 
і вже наступного, 1998 року, фестиваль здобув статус міжнародного. Унікальність 
«Пап-джаз-фесту» полягає в тому, що він єдиний з подібних йому в Україні заснований 
Товариством музичної культури ромів Закарпаття «Лаутарі» і в кожному з попередніх 
обов’язково брав участь ромський джазовий колектив. А загалом за роки існування 
цього Фесту його гостями та учасниками стало більше 100 гуртів та виконавців 
джазової музики. 

Фестиваль словацького фольклору та культури «Словенська Ружа» - 
проводиться у с. Сторожниця Ужгородського району Закарпатської області , який є 
традиційним та щорічно збирає багато гостей та учасників.  
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На святі відбуваються виступи фольклорних колективів, презентація 
особливостей словацької культури та можливостей прикордонного села Сторожниця, а 
також виставка словацьких ремесел та мистецтв, презентовані найкращі приклади 
співробітництва із Словаччиною за останні роки. 

  Наступними можна виділити гастрономічні фестивалі, більша за розміром 
частка яких  - винні фестивалі. 

Найпопулярніші серед них - гастрономічний фестиваль “Золотий гуляш»,який 
проводиться на Берегівщині цього року вже втретє,фестиваль сливового «леквару» в 
невеликому с. Геча Берегівського району, що проводиться вже у четверте, 
міжнародний фестиваль черешні -  Виноградівщина, с. Оклі Гедь. На фестивалі 
гостинні господарі щедро пригощають смачними стравами та випічками місцевої 
народної гастрономії. Другий фестиваль сиру „Молочна ріка”, який відбувся 2012 року 
на території Ужанського національного природного парку, у селі Стужиця 
Великоберезнянського району. На фестивалі можна було придбати та скуштувати 
молочну та кулінарну продукцію, виготовлену традиційними для 
Великоберезнянського району способами. На фестивалі було представлено розмаїття 
сиро-молочної продукції, виготовленої традиційними для Березнянщини способами. 
Туристи мали можливість поласувати млинцями з сиром, варениками і пирогами з 
сиром, солодкими сирниками, продегустувати гомбовці з творогом, галушками з 
сиром, скуштувати різноманітні закуски з пікантними сирами, сирні тістечка, 
солодощі, тощо. 

Метою фестивалю є відродження виробництва молочної продукції, традиційних 
верховинських страв, розбудова туристично-рекреаційної сфери у районі, втілення у 
життя цікавих та привабливих інвестиційних проектів. 

Фестиваль «голубців» у Великому Бичкові. У 2010 році, на фестивалі було 
приготовлено 25 видів голубців: «Весільні голубці», «Голубці з квашеної капусти», 
«Голубці з бужениною різаною», «Голубці з гречкою» та інші. Рахівський район 
Закарпаття є надзвичайно популярним у туристів, окрім природних та архітектурних 
об’єктів, гостей краю приваблюють чисельні фестивалі та святкування, зокрема 
фестивалі “Баношу” у селі Костилівка, “Діловецькі калачі”, фестиваль гумору у Ясіня, 
“Рахівська бринза”, Гуцульська ріпа.  А також фестивалі«Сонячний напій», «Ягідне 
поле», фестиваль сливового «леквару» та інші. 

На Закарпатті презентовано «Гастрономічний туристичний шлях», який 
представляє традиційні страви Закарпаття, кухню національних меншин, гастрономічні 
фестивалі і заклади, які їх найкраще готують. 

Також не менш популярним видом гастрономічного туризму є винний туризм 
Закарпаття, який включає в себе: дегустацію вин, відвідання виноградників, винних 
плантацій, а також можливість побувати на винних фестивалях Закарпаття. 
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Найпопулярнішим винним фестивалем, який проводиться на території Закарпаття є 
«Червоне вино» в м. Мукачево, яке святкується кожного року на свято св. Василя, або, 
як його називають в народі, на Старий Новий рік. В цей час до Мукачева приїжджає 
велика кількість туристів. Не менш популярним винним фестивалем є фестиваль "Біле 
вино" в Берегові. На травневі свята у м. Ужгороді – фестиваль «Сонячний напій». У 
червні - фестиваль "Угочанська лоза" у Виноградові. Осінній фестиваль молодого вина 
«Закарпатське Божоле» - у м. Ужгороді. 

Тематичні фестивалі, з кожним роком стають все більше популярнішими. 
Зокрема це: парад наречених, парад Миколайчиків, Словоблуд, Купальська містерія, 
Лемківська ватра, Мотофестиваль байкерів "Music Bike Ukraine та ін. Також 
популярним є фестиваль «Проводи отар на полонини». Проводиться фестиваль "Тиса – 
молодша сестра Дунаю" на території с. Ділове Рахівського р-ну, біля пам’ятного знаку 
"Центр Європи". 

Серед етнічних фестивалів на Закарпатті представлені: фестиваль угорської 
культури, фестиваль «Німецька громада», фестиваль румунської народної творчості, 
угорського народного мистецтва, ромського народного мистецтва, угорської пісні та 
танцю та ін. 

За даними статистичних досліджень [5] на спортивні фестивалі Закарпаття 
припадає 10% від загальної кількості. У вересні 2012 року в м. Ужгород було 
проведено спортивний фестиваль “Ужгородська Десятка”. 

Мета фестивалю: пропаганда здорового способу життя; залучення населення, 
особливо молоді до заняття спортом; стати вагомою подією на мапі спортивного та 
подієвого туризму. Цього ж року було проведено спортивно-розважальний фестиваль 
«Фізкульт-привіт 2012», основна мета даного фестивалю, залучити молодь до спорту, а 
також навчити правильному харчуванню. Проводиться ряд заходів, серед яких — 
майстер-класи з карате, йоги, айкідо, ушу, боксу, шаховий фестиваль "Берегово Опен 
2012". Кількість бажаючись брати учать в такому фестивалі збільшується з кожним 
роком. 

Історичні фестивалі, на жаль, не є популярними в області. Серед них є  
фестиваль середньовічної культури "Срібний Татош", проводиться в Чинадіївському 
замку "Сент Міклош". На фестивалі проводяться видовищні середньовічні «бугурти», 
поєдинки на мечах і алебардах. 

Ще один фестиваль – фестиваль-конкурс стрілецької пісні «Красне поле», 
метою якого є пропаганда національно-патріотичних творів, які оспівують славетні 
подвиги українського народу, виховання у підростаючого покоління любові до рідного 
краю, його минулого, виявлення молодих і талановитих виконавців. 

Якщо розглядати розподіл фестивалів по районах, то можна відмітити, що 
найбільша кількість фестивалів проводиться в Ужгородському районі, за ним слідують 
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Берегівський та Мукачівський райони. Для розвитку фестивального туризму є 
перспективними також такі райони, як Рахівський, Виноградівський та Воловецький. 

Висновки 
Проведення фестивалів на території Закарпаття позитивно впливають на імідж 

нашої області. З кожним роком до участі у фестивалях залучається велика кількість 
туристів, не лише з нашої країни, але і із сусідніх країн. Щороку найбільшу кількість 
туристів збирає фестиваль «Червоне вино» в м. Мукачево.  Деякі фестивалі на території 
Закарпаття стали настільки популярними, що туристичні фірми намагаються віднести 
їх до складу турів, які вони пропонують. 

Звичайно, для підтримки такої великої кількості фестивалів, необхідне постійне 
фінансування з боку держави, тому більшість районів нашої області намагаються 
пропонувати для відвідування ті фестивалі, які потім стануть візитівкою, для свого 
району, і тим самим приноситимуть дохід, для підтримки нових фестивалів. 
Організатори таких фестивалів з кожним роком намагаються все більше 
удосконалювати проведення таких подій, роблять їх більш якісними, цікавішими і 
таким чином залучають до себе туристів, які бажають познайомитись з місцевими 
звичаями і традиціями. 
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АННОТАЦИЯ 
 

РАЗВИТИЕ ФЕСТИВАЛЬНОГО ТУРИЗМА НА ЗАКАРПАТЬЕ 
Рассмотрена сущность фестивального туризма, анализ структуры фестивального туризма 

Закарпатья. Определен динамику и распределение фестивального туризма по районам Закарпатской 
области. Выделены перспективы фестивального туризма края. 

Ключевые слова: туризм, фестиваль, фестивальный туризм, виды фестивального туризма. 

 

THE SUMMARY 

DEVELOPMENT FESTIVAL TOURISM IN TRANSCARPATHIA 
The essence of the festival tourism, analyzed the structure of the festival tourism in Transcarpathia. 

Dynamics and distribution of festival tourism in areas of Transcarpathia. Highlight prospects festival tourism 
region. 

Keywords: tourism, festival, festival tourism, festival tourism types. 
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УДК  339.138:336.71 
 

ВПРОВАДЖЕННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ КОНЦЕПЦІЇ ЦІЛЬОВОЇ 
ВЗАЄМОДІЇ З КЛІЄНТАМИ У ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ 

 
О.Д. ЛЕНДЄЛ, Я.В. ГОЛУБКА  
Мукачівський державний університет 

 
В умовах складної конкурентної боротьби більшість банків застосовують маркетингові 

технології з метою отримання конкурентних переваг і закріплення позицій на ринку. Традиційний 
маркетинг поступово витісняється більш ефективними підходами концепції маркетингу взаємодії. 
Дана концепція дозволяє знайти спільну мову зі споживачами, зрозуміти їх потреби та визначити 
способи їх задоволення таким чином, щоб була створена найбільша цінність для обох сторін. 

 
Сучасні тенденції розвитку банківського маркетингу свідчать про поступове 

зміщення уваги банківських установ від залучення нових клієнтів до підвищення 
ефективності управління відносинами зіснуючими клієнтами. Якщо докризовий період 
характеризувався максимальними зусиллями банків по розширенню клієнтської бази, 
то в умовах кризи і загострення конкуренції вітчизняні банки намагаються 
максимізувати прибутки від існуючої клієнтської бази. Така ситуація, з одного боку, є 
наслідком зростання невизначеності маркетингового середовища, а з іншого – 
зумовлена прогресивним розвитком і вдосконаленням банківської діяльності на основі 
використання сучасних інформаційних технологій організації та управління 
відносинами банку з клієнтами, в тому числі CRM-технології.  

Таке становище на вітчизняному банківському ринку є відображенням світових 
тенденцій в банківській сфері, які пов’язані з всеохоплюючим поширенням концепції 
маркетингу відносин (виділяють також інші назви вказаної концепції – клієнтинг, 
маркетинг взаємовідносин, маркетинг лояльності, маркетинг утримання, «face-to-face» 
маркетинг). 

Об’єкти та методи досліджень 
Проблеми розвитку та впровадження концепції маркетингу взаємодії досліджені 

у працях таких зарубіжних учених, як Г. Бребах, С. Бутчер, Н. Вудкок, К. Гронрус, Я. 
Гордон, П. Гембл, Е. Гуммессон, Д. Забін, Ф. Котлер, М. Крістофер, Л.-Г. Маттссон, С. 
Кук, Т. Крем, Е. Пайн, М. Стоун, П. Чевертон. Цей напрям також представлений у 
дослідженнях українських і російських учених: А.Ф. Павленка, А.В. Войчака, Г.Л. 
Багієва, С.С. Гаркавенко, О.В. Вотченікової, С.П. Куща. Питанням організації 
маркетингу в банківських установах та у сфері послуг присвячені роботи Л.Ф. 
Романенко, А.В. Нікітіна, Н.Б. Куршакової, Д.Н. Владіславлева, М.А. Окландера, К. 
Лавлока, Г. Беквіта. Незважаючи на ґрунтовність теоретичних розробок концепції 
маркетингу взаємовідносин, недостатньо дослідженими залишаються напрями та 
можливості ефективного застосування концепції цільової взаємодії з клієнтами в 
діяльності банківських установ [3, c. 30].  

Зокрема, Ж.-Е. Мерсьє і Ж.-Е. Пісіні [4, с. 8], вважають, що в даний час в області 
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банківського маркетингу відбувається справжня революція, пов'язана з розробкою і 
реалізацією стратегії задоволення потреб клієнтів. За їх оцінками, банки, що здатні 
здійснювати подібну стратегію, можуть підвищити рентабельність своїх операцій в 
розрахунку на одного клієнта на 50-100%, у тому числі за рахунок таких факторів, як:  

- маркетинг, що враховує життєвий цикл клієнта - на 25-50%;  
- стратегія залучення і утримання клієнтів - на 20-40%;  
- використання альтернативних каналів збуту - на 5-10%.  
Основними факторами, що обмежують ефективність традиційного маркетингу є 

низькі витрати на маркетинг, які складають менше 2% загальних витрат на противагу 
15% у компаній, що виробляють товари масового споживання. Крім того, традиційна 
організаційна структура банків не дозволяє їм здійснювати стратегію маркетингу, 
орієнтовану на клієнта.  

Постановка задачі 
Передумови впровадження та сучасний стан застосування концепції маркетингу 

взаємовідносин не отримали достатньої уваги при дослідженні функціонування 
банківської системи України та окремих її суб’єктів, що потребує проведення аналізу 
стану та розроблення напрямів ефективного застосування даної концепції. Таким 
чином, метою даного дослідження є розгляд теоретичних підходів до визначення 
концепції маркетингу відносин, аналізсутності,визначнихособливостейта напрямків її 
реалізації. 

Результати дослідження 
Загальні теоретичні основи концепції маркетингу відносин були розроблені ще в 

1980-х рр. шведськими вченими в рамках промислового маркетингу, а вже до кінця 
1990-х рр. був створений її прикладний інструментарій, що являв собою сукупність 
конкретних методів, прийомів та засобів встановлення, розвитку та підтримання 
відносин компанії зі споживачами [7, с. 862].  

Основна ідея маркетингу взаємодії полягає в тому, що об’єктом управління 
маркетингу є не загальне рішення, а відносини (комунікації) з клієнтом. Акцент 
робиться на комунікаціях, направлених на встановлення довгострокових відносин з 
покупцями і партнерами в процесі комерційної і некомерційної взаємодії з ними. 
Маркетинг взаємодії підвищує роль особистих контактів в системі маркетингових 
комунікацій. Більш того, він розподіляє відповідальність за ухвалення рішень в області 
маркетингу на весь персонал підприємства, оскільки вимагає участі в маркетинговій 
діяльності не тільки фахівців служби маркетингу, але і працівників інших підрозділів. 
В практиці діяльності банківських установ відбувся своєрідний поділ підрозділів на 
back- та front-office за критерієм взаємодії з клієнтами. 

Загалом, концепція маркетингу відносин відіграє ключову роль в банках, які не 
можуть отримати конкурентні переваги за рахунок комплексу маркетингу. В цьому 
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випадку конкурують вже не стільки самі банківські установи, скільки системи 
взаємодії в цілому. Потреби цільової групи споживачів можуть бути задоволені 
великим числом однотипних продуктів, а успішність банку залежить від числа 
повторних звернень клієнтів і стабільності у взаєминах з партнерами, що знижує 
трансакційні витрати.  

Клієнти та партнери зацікавлені в довгострокових взаєминах з банками за умови 
врахування їх індивідуальних потреб. З точки зору цільової взаємодії головне завдання 
маркетингу полягає у забезпеченні клієнтської лояльності за рахунок:  

- індивідуалізації взаємодії з клієнтами, як в частині комунікаційної стратегії, 
так і в частині кастомізації цільових пропозицій;  

- отримання та використання компанією в операційній діяльності зворотного 
зв'язку від клієнтів;  

- розгляд банківських продуктів і послуг в якості набору індивідуальних вигод, 
очікуваних клієнтом;  

- використання компанією програмного забезпечення класу CRM, що дозволяє 
ефективно керувати даними про клієнтів;  

- розгляд цінності покупця для банку крізь призму всього життєвого циклу 
клієнта;  

- сегментація клієнтської бази банківської установи для визначення стратегії 
взаємодії з кожним конкретним клієнтом і для кастомізації пропозицій;  

- забезпечення економічної ефективності маркетингової діяльності з управління 
взаємодією з клієнтами шляхом концентрації зусиль компанії на прибуткових для неї 
клієнтах. 

Реалізація концепції взаємодії потребує застосування банківською установою 
вузьконаправленої комунікаційної стратегії та кастомізації цільових пропозицій. 
Адаптація комунікаційної стратегії передбачає інформування покупців тільки про 
актуальні для них пропозиції, оптимізацію каналів трансферу інформації і керування 
періодичністю комунікацій. Важливим аспектом є також збір і аналіз зворотного 
зв'язку, одержуваної від клієнта в процесі взаємодії. Кастомізація цільових пропозицій 
означає орієнтацію банку на задоволення індивідуальних запитів клієнтів, для чого 
необхідний всебічний аналіз наявної в розпорядженні маркетологів інформації про 
клієнтів.  

Для забезпечення максимальної ефективності цільового взаємодії з клієнтами 
важливо розглядати цінність покупця для компанії протягом усього прогнозованого 
періоду їхньої співпраці, що зумовлює необхідність формалізації етапів життєвого 
циклу клієнта по відношенню до банку. Аналіз життєвого циклу споживача дає змогу 
точніше прогнозувати рівень продажу на наступні періоди, зменшити витрати на 
комунікації або підвищити їх ефективність, запропонувати споживачеві вищу якість. 
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Характеристика життєвого циклу споживача у поєднанні з економічним циклом 
(див. рис. 1) включає чотири стадії: контакт з клієнтом, дослідження клієнта і аналіз 
можливості побудови стосунків, побудова та підтримка довготривалих взаємовідносин; 
припинення стосунків або їх модифікація. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Життєвий цикл споживача. 

Життєвий цикл споживача характеризує обсяги надання банківських послуг 
(доходи/прибутки), а також передбачає маркетингові заходи щодо споживача від 
першого контакту до моменту припинення стосунків. Розуміння життєвого циклу 
споживача створює широкі можливості для довгострокового планування прибутків та 
обсягів продажу, включаючи асортиментну політику банківської установи (див. табл. 
1). 

Таблиця 1 
Характеристика етапів життєвого циклу споживача [3, с. 33]. 

Етап Характеристика етапів життєвого 
циклу клієнта 

Характеристика етапів 
економічного циклу клієнта 

I 
Контакт із клієнтом. 

Звернення клієнта на етапі пошуку 
альтернатив.  

На цьому етапі немає прибутку, 
оскільки не відбувається споживання 
товарів чи послуг. У свою чергу, 
компанія несе витрати на здійснення 
першого контакту 

II 

Дослідження клієнта. 
Компанія збирає інформацію про 
клієнта та визначає перспективи 
співпраці з ним 

Компанія продовжує нести витрати 
на дослідження клієнта та аналіз 
можливості побудови стосунків.   
Прибуток може бути отриманий від 
перших трансакцій 
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III 

Підтримання та поглиблення 
стосунків. 

Відбувається поглиблення та розвиток 
стосунків клієнта та компанії 

Компанія отримує прибуток, і він має 
позитивну тенденцію до зростання. 
Головне завдання – максимально 
подовжити третій етап життєвого 
циклу споживача 

IV 

Припинення / модифікація 
стосунків. 

З різних причин відбувається 
припинення розвитку стосунків 
постачальника товарів чи послуг та 
споживача 

Рівень прибутку стрімко знижується 

 

Дослідження діяльності банків України дало можливість окреслити основні 
передумови, які сприяють переходу банків до застосування концепції маркетингу на 
основі стосунків: Інтернет-банкінг; колл-центри; програми лояльності; міні-відділення.  

Сучасний стан застосування Інтернет-банкінгу має такі характеристики (на 
основі аналізу інтернет-ресурсів вітчизняних банків): 89 % банків мають 
інформаційний Інтернет-ресурс, найчастіше – сторінку в мережі Інтернету; біля 65% 
банків задекларували про надання послуг Інтернет-банкінгу, але фактично повноцінні 
такі послуги надають лише 35% банків; розвиток Інтернет-банкінгу відбувається 
досить повільно (послуги Інтернет-банкінгу почали надаватися з 2000 р.); більшість 
банків не забезпечують вільного доступу до своїх систем Інтернет-банкінгу, що, з 
одного боку, обмежує кількість користувачів, а з іншого – підвищує безпеку такої 
системи. Ця форма надання послуг може бути порівнянна з «клієнт-банком» і не 
відповідає умовам надання послуг Інтернет-банкінгу; послуги Інтернет-банкінгу 
надають банки, які входять у першу групу. [6]. 

Служби клієнтської підтримки створюють значно більші можливості для 
контакту клієнта з банком у сучасних умовах розвитку комунікаційних технологій, які 
забезпечують вільний доступ більшості населення України до стаціонарного або 
стільникового зв’язку. Серед 15 банків першої групи 11 мають власну службу 
клієнтської підтримки, порівняно з п’ятьма, що надають послуги Інтернет-банкінгу. 
Тільки дев’ять банків організували роботу клієнтської служби на рівні, що вирішує її 
комунікаційні завдання.  

Програми лояльності, що знайшли своє застосування у банківському секторі 
України, мають такі характеристики: дія програм лояльності обмежується окремими 
послугами і відсутня тенденція поширення на інші, що не забезпечує ефекту 
перехресного продажу; не здійснюється утримання клієнта, оскільки немає бар’єра для 
використання послуг інших банків. Основним напрямком впровадження концепції 
взаємодії є: обслуговування ключових клієнтів; закріплення за клієнтом персонального 
менеджера; індивідуалізація банківських продуктів; партнерські програми (див. табл. 
2).  
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Таблиця 2 
Ознаки клієнтоорієнтованого підходу окремих банків України. [6] 

Банк Фізичні 
особи 

Юридич-
ні особи 

Вхідний 
бар’єр Коротка характеристика 

Укрсиббанк + - н/д Повний перелік послуг (приватний 
банкінг) 

OTP банк + - н/д Повний перелік послуг (приватний 
банкінг) 

«Форум» + + н/д Персональний менеджер, 
індивідуальні схеми обслуговування.

Правекс-банк + + н/д Персональний менеджер, 
індивідуальні схеми обслуговування.

Факторіал-
банк 

+ + н/д Персональний менеджер, 
індивідуальні схеми обслуговування 

Укрсоцбанк + - Т* В** Персональний менеджер, картковий 
рахунок, пільгові тарифи 

Приватбанк + + н/д Пільгові тарифи, дисконтний клуб 
Укргазбанк - + П*** Унікальні послуги, подовжений 

операційний день 
«Хрещатик» + + Т Пільгові тарифи, додаткові послуги 
Кредобанк + - н/д Пільгові тарифи, додаткові послуги 
Райффайзен банк Аваль,  Приватбанк, 
Укрсоцбанк, Укрсиббанк, VAB-банк, Укрінбанк, 
Промінвестбанк, Укргазбанк, Укрексімбанк, 
Укргазбанк, «Надра», ПУМБ, «Фінанси та 
кредит», Брокбізнесбанк, Родовід банк 

Карткові рахунки VIP-класу (VISA 
platinym) 

*Т – встановлюється плата за VIP-обслуговування, **В – відповідність визначеним 
критеріям, *** П – постійні клієнти 

 
Як бачимо з таблиці 2, стратегія банківських установ спрямована не стільки на 

утримання клієнтів, скільки на розширення переліку банківських послуг, що надаються 
окремому клієнту. Також необхідно відмітити переважно фінансові важелі 
забезпечення лояльності клієнтів, хоча в світовій практиці більш ефективними 
вважаються нефінансові. Тому основним завданням банківських установ на сучасному 
етапі розвитку повинно бути формування системи управління клієнтською базою 
банку, на основі якої мають визначатися підходи до налагодження взаємодії банку з 
різними сегментами клієнтів.  

Висновки 
Концепція цільової взаємодії з клієнтами поступово витісняє традиційний підхід 

в програмах банківського маркетингу, однак результати дослідження свідчать про 
недосконалість організації клієнтоорієнтованого підходу у відносинах між банком та 
клієнтами. Хоч позитивним є той факт, що окремі елементи концепції взаємодії в тій чи 
іншій мірі застосовуються усіма банківськими установами, основними прогалинами 
розвитку концепції цільової взаємодії є: 
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- відсутність чітких критерії відбору (сегментації) клієнтів; 
- низький рівень організації обслуговування в українських банках; 
- недостатня увага таким каналам збуту як Інтернет; 
- обмежене використання CRM-систем; 
- відсутність кастомізованих банківських продуктів. 
Також суттєвою проблемою вітчизняної фінансової системи є низький рівень 

довіри до неї серед населення, що, з одного боку, потребує підвищення надійності 
роботи банків, а з іншого – застосування концепції маркетингу відносин. В основі 
концепції маркетингу відносин лежить принцип персоналізації обслуговування, 
встановлення довгострокових партнерських відносин між банком та його клієнтами, 
що базується на управлінні його лояльністю, в цілях максимального задоволення 
індивідуальних потреб споживача. 
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АННОТАЦИЯ 
 

ВНЕДРЕНИЕ МАРКЕТИНГОВОЙ КОНЦЕПЦИИ ЦЕЛЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С 
КЛИЕНТАМИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКОВСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ  

В условиях сложной конкурентной борьбы большинство банков применяют маркетинговые 
технологии с целью получения конкурентных преимуществ и закрепления позиций на рынке. 
Традиционный маркетинг постепенно вытесняется более эффективными подходами концепции 
маркетинга взаимодействия. Данная концепция позволяет найти общий язык с потребителями, понять 
их потребности и определить способы их удовлетворения таким образом, чтобы была создана самая 
большая ценность для обеих сторон.  
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THE SUMMARY 
 

IMPLEMENTATION OF MARKETING CONCEPTIONS OF TARGET INTERACTION WITH 
CLIENTS IN THE BANKING INSTITUTIONS   

In a difficult competition, most banks apply marketing technologies to obtain competitive advantage 
and strengthening market position. Traditional marketing is gradually being replaced by more effective 
marketing approaches of the concept of interaction. This concept allows you to find a common language with 
customers, understand their needs and identify ways to meet them so that the highest value was set for both 
sides.  
 
 
 
 
УДК 640.4 

 
ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ 

 В ЗАКАРПАТСЬКІЙ ОБЛАСТІ 
 

М.-Н. М. МИКИТА  
Мукачівський державний університет 

 
В статті досліджено сучасний стан та перспективи розвитку ресторанного бізнесу в 

Закарпатській області. Наголошено на ролі ресторанного бізнесу  в туристичній галузі регіону. 
Ключові слова: ресторанний бізнес, туризм, робота зі споживачами. 
 

Вступ 
На сьогоднішній день ресторанний бізнес в усьому світі вважається одним з 

найбільш перспективних видів бізнесу. Під впливом факторів зовнішнього та 
внутрішнього середовища постійно виникають нові формати закладів ресторанного 
господарства та видозмінюються існуючі. Особливо впливає на розвиток ресторанного 
бізнесу туристична галузь, оскільки збільшення притоку відвідувачів забезпечує 
економічне зростання закладів ресторанного господарства. В той же час ресторанний 
бізнес є невід’ємною інфраструктурною складовою розвитку туризму, виконуючи не 
тільки економічну (підприємництво в сфері обслуговування), а й соціальну 
(задоволення потреб туристів у повноцінному харчуванні та відпочинку) функції. 

Актуальність дослідження 
Ресторанний бізнес є одним з небагатьох сфер вітчизняної економіки, в якій 

практично з самого початку економічних реформ у повній мірі проявилися ринкові 
відносини. На сьогоднішній день ресторанний бізнес - це динамічний та  
високодохідний бізнес, тому є інвестиційно привабливим та цікавим. Крім того, 
розвиток ресторанного бізнесу здатний стимулювати розвиток туризму в регіоні 
(тематичні кафе, екзотична їжа, цікаві розваги). 

Дослідження сучасних форм розвитку та організації ресторанного бізнесу в 
Україні знайшли своє відображення в працях таких відомих вітчизняних науковців, як 
Агафонової А.Л. [2], П'ятницької Н.О. [3], Дорошенка С.Д. [2], Миронова С.Л. [3], 
Світлинського І.П. [4] та ін. Однак враховуючи актуальність теми розвитку 
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ресторанного бізнесу в Україні та її практичного значення можна констатувати про 
недостатність уваги до даного виду досліджень. 

Мета даної статті – виявити особливості сучасного стану й перспектив розвитку 
ресторанного бізнесу в Закарпатській області. 

Виходячи з мети статті визначені наступні завдання:  
- дослідити динаміку розвитку ресторанного господарства Закарпатської 

області;  
- охарактеризувати сучасні аспекти розвитку ресторанного бізнесу в регіоні; 
- запропонувати шляхи покращення розвитку вітчизняного ресторанного 

бізнесу.  
Предмет дослідження – підприємства ресторанного господарства Закарпатської 

області.  
I. Динаміка розвитку ресторанного бізнесу в Закарпатській області. 
Ресторанне господарство Закарпатської області є активним учасником ринкових 

відносин. Його розвиток залежить від загальних тенденцій динаміки економіки 
держави, змін структури попиту та пропозиції, розвитку нових форм організації бізнесу 
тощо. 

Діяльність ресторанного господарства Закарпатської області аналізується на 
основі інформаційних матеріалів Головного управління статистики в Закарпатській 
області [1]. 

Мережа суб'єктів - юридичних осіб в 2011 р. нараховувала 494 об'єкти (кафе, 
бари, ресторани, їдальні) на 24,9 тис. посадочних місць. У середньому на один об'єкт у 
ресторанному господарстві припадало 50 місць (проти 49 у 2010 р.). Основу мережі 
ресторанного господарства за спеціалізацією складають кафе, закусочні, буфети, бари, 
їх питома вага у загальній кількості об’єктів у 2011 р. становила 80,6% проти 81,1% у 
2010 р. 

Порівняно з 2010 р. кількість об'єктів ресторанного господарства зменшилась на 
50 одиниць або на 9,2%, а кількість посадочних місць в них - на 2,1 тис. або на 7,8%. 

За рівнем забезпеченості населення місцями в об'єктах ресторанного 
господарства Закарпатська область серед регіонів країни займала в 2009-2011 рр. 25 
місце (при 1 (першому) - у 1990 р. та 4 (четвертому) – в 1995 р.). 

Забезпеченість населення місцями в об’єктах ресторанного господарства подано 
на рис. 1. 
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Рис. 1. Забезпеченість населення місцями в об’єктах ресторанного господарства 

(на 10 тис осіб; місць). 

Серед міст та районів області найбільше об'єктів ресторанного господарства 
зосереджено в обласному центрі - м.Ужгород – 86 одиниць (17,4% від загальної 
кількості) та в Тячівському районі – 64 одиниці (13%), а найменше – у Воловецькому 
районі, відповідно 5 та 1,1%. 

Товарооборот ресторанного господарства порівняно з 2010 р. збільшився у 
порівнянних цінах на 3,8% і склав 110,5 млн. грн. 

Більше половини обсягів обороту підприємств, що здійснюють 
діяльність з ресторанного господарства продовжує займати продаж купованих 
товарів. Частка реалізації  продукції  власного виробництва у загальному товарообороті 
у 2011 р. склала 42,9%  (2009 р. - 38,6%,  2010 р. – 41,7%). 

Впродовж останніх років розширилась мережа невеликих кафе та барів, що 
належать фізичним особам підприємцям, де пропонується широкий вибір страв 
закарпатської, угорської, словацької, румунської кухонь та напоїв, які задовольнять 
смаки найвибагливіших туристів і відпочиваючих. 

Кількість об’єктів ресторанного господарства відображено на рис. 2. 
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Згідно показників з рис. 2 видно, що з кожним роком скорочується кількість 

об’єктів ресторанного господарства: з 1164 у 2000 р. до 494 у 2011 р. Показник 
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кількості об’єктів ресторанного господарства за 2011 р. є найменшим за останні 12 
років. 

Кількість місць у об’єктах ресторанного господарства підприємств  подано на 
рис. 3. 

50868

37544 35800
32977

28197 27440 26905 24801

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

 
Рис. 3. Кількість місць у об’єктах ресторанного господарства (підприємств (од.)). 

Як видно з рис. 3, зменшується й кількість місць у об’єктах ресторанного 
господарства Закарпатської області: з 50868 в 2000 р. до 24801 у 2011 р.  

Забезпечення населення місцями в об’єктах ресторанного господарства по 
містах та районах подано на рис. 4. 
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Рис. 4. Забезпечення населення місцями в об’єктах ресторанного господарства по містах та районах   

(у розрахунку на 10 тис. осіб). 

 
Як засвідчує аналіз, у розрахунку на 10 тис. осіб в містах і районах області 

забезпеченість місцями різко знизилася. Якщо у 2000 році вона становила 397 од., то в 
2009 р. – тільки 220 од., 2010 р. – 216 од., 2011 р. – 198 од. 

Спеціалізацію підприємств ресторанного господарства подано в табл. 2. 
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Таблиця 2 
Спеціалізація ресторанного господарства                (од.) 

 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Усього 
підприємств 
ресторанного 
господарства 

 
1164 

 
829 

 
766 

 
705 

 
613 

 
556 

 
544 

 
494 

у тому числі   
ресторани 66 60 59 50 53 59 59 56 
кафе, закусочні, 
буфети, бари 

924 679 626 578 512 455 441 398 

їдальні 149 90 81 77 48 42 44 40 
кіоски 
ресторанного 
господарства 

19 - - - - - - - 

 
Як видно з табл. 2, основну частину закладів громадського харчування 

становлять кафе, закусочні, буфети, бари (398 од.), ресторани (56 од.) та їдальні (40 
од.). Кіосків ресторанного господарства у 2000 р. було 19, у подальшому їх не існує.  

Структура мережі ресторанного господарства у 2010 р. виглядала таким чином 
(рис. 5): 
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Їдальні та постачання готової їжі

 
Рис. 5. Структура мережі ресторанного господарства у 2011 р. 

 
Не зважаючи на виключно важливу роль функціонування закладів ресторанного 

бізнесу, в Закарпатській області поки що не створена достатньо професійна й 
відповідальна система громадського харчування туристів. 

II. Особливості розвитку вітчизняного ринку ресторанних послуг.  
В Україні ресторанний бізнес є найбільш поширеним серед інших видів бізнесу, 

однак і частка банкрутств у ньому одна з найвищих – 70%, тобто ресторанний бізнес є 
одним з найбільш ризикованих видів бізнесу. 

Згідно тверджень фахівців, ресторанний бізнес є найбільш привабливим для 
підприємців за невеликі капітальні витрати, порівняно швидкий термін окупності та 
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постійний попит. Не є таємницею, що вітчизняні підприємці розглядають в основному 
інвестиційні проекти, термін окупності яких становить 3-и максимум 5-ть років. 

На жаль, у більшості вітчизняних підприємців традиційний погляд на розвиток 
ресторанного бізнесу, який зводиться до наступного: відкрити більш-менш пристойне 
кафе і торгувати їжею. Насправді ресторанний бізнес, як і будь-який інший вид бізнесу, 
має свою специфіку, свої особливості, які необхідно знати бажаючим працювати в 
даній ринковій ніші.  

Підприємці, які бажають працювати в сфері ресторанного бізнесу, повинні знати 
наступне.  

По-перше, потрібно пам’ятати, що люди відвідують заклад ресторанного 
господарства не тільки для того, щоб поїсти, але й приємно відпочити у затишній 
атмосфері. Тому, відповідно, вдало підібраний інтер’єр, кольорова гама, наявність 
необхідного столового інвентарю на столах, прибраність та ввічливість персоналу 
формують позитивний імідж закладу. 

По-друге, потрібно відразу визначити, які категорії населення є цільовою 
аудиторією даного ресторанного закладу. Визначивши основну цільову аудиторію 
(сегменти) необхідно розробляти маркетингові програми, орієнтуючись в першу чергу 
на запити обраних ринкових сегментів.  

По-третє, вдало підібраний персонал – запорука успіху будь-якого 
підприємства.  

Роль персоналу в ресторанному бізнесу надзвичайно важлива. За твердженням 
фахівців, персонал, який належним чином виконує свої обов’язки – це практично 
дев’яносто відсотків успіху підприємства ресторанного господарства.  

Щоб працювати, як єдине ціле, персонал ресторану повинен бути вдало 
підібраний та укомплектований. Саме від згуртованості та взаєморозуміння між 
персоналом (не залежно від займаної посади) залежить успішна діяльність ресторану.  

Для клієнтів відіграє важливу роль кваліфікація повара, його вміння готувати 
смачні та вишукані страви; настрій бармена, його ввічливість, швидкість 
обслуговування та вміння підтримати при необхідності розмову; рівень обслуговування 
офіціантами, їх вміння якісно обслуговувати та бути «непомітними». При чому про 
згуртованість роботи персоналу клієнт може судити при першому ж відвідуванні 
ресторану.  

Особливу роль у системі фірмового стилю ресторану виконує уніформа. Слово 
«уніформа» (від «унія» - єдиний, загальний) можна перевести як «єдиний вид» [4; 
с.111]. Саме тому основним і ключовим призначенням уніформи є встановлення 
єдиних правил поведінки. Різні вимоги до різних співробітникам і особливості їх праці 
проявляються в уніформі. 
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Отже, незалежно від розмірів чи категорії ресторану без професійної та 
згуртованої роботи персоналу в ресторанного закладу нема майбутнього.   

По-четверте, необхідно систематично проводити маркетингові дослідження 
споживачів з метою вивчення їх уподобань та формувати асортимент відповідно до 
запиту цільової аудиторії.  

По-п’яте, необхідно знати та вміти виділяти конкурентні переваги очолюваного 
закладу. Конкурентні переваги – це ті наявні чинники, які виділяють ресторан з-поміж 
безлічі інших. Конкурентними перевагами можуть стати: вдале місце розташування; 
цікава тематика закладу (наприклад, корчма-музей «Деца у нотаря», кафе «Трактирь»); 
висока якість їжі; найбільший в місті асортимент пропонованих вишуканих став; 
доступні ціни та ін. 

По-шосте, рекламна кампанія. Для того, щоб про заклад ресторанного бізнесу та 
його послуги довідалося чим більше споживачів, необхідно використовувати рекламні 
заходи. Однак на практиці більшість власників ресторану намагаються економити на 
рекламі, що є неприпустимим з маркетингової точки зору. Кошти на рекламу – це не 
витрати, а вкладання в бізнес, оскільки грамотно проведена рекламна кампанія здатна 
популяризувати заклад та залучити значну кількість клієнтів. Однак при умові,  що 
пропоновані послуги ресторану дійсно відповідять тій якості, про яку йдеться в 
рекламі.  

Враховуючи прикордонне розташування Закарпатської області та наявність 
постійних туристичних потоків, слід приділяти постійну увагу розвитку ресторанного 
бізнесу. 

Нами опитано власників ресторанних закладів м. Ужгород (по 10 одиниць з 
кожної категорії) з метою визначити, які заходи по залученню клієнтів вони вживають 
протягом останніх 2- років. Результати виявилися наступними (табл. 3).  

Таблиця 3 
Заходи по залученню клієнтів ресторанними закладами м.Ужгород 

Заходи по залученню клієнтів Елітні 
заклади 

Заклади із 
середнім 
рівнем цін 

Заклади 
швидкого 
харчування 

Заходи стимулювання, знижки 2 6 1 
Реклама 9 7 2 
Розширення (оновлення) 
асортименту 

5 8 5 

Навчання персоналу 4 1 - 
Зміна постачальників 3 5 4 
Зменшення порцій (відповідно 
зменшення ціни) 

- - - 

Збільшення порцій (при 
попередній ціні) 

- - 1 

Отримання категорії 1 - - 
Зміна тематики (стилю) 1 - - 
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Отже, як видно з результатів опитування, більшість закладів, що позиціонують 
себе як елітні, залучають клієнтів в основному за рахунок реклами, розширення 
(оновлення) асортименту та навчання персоналу. Більшість закладів із середнім рівнем 
цін для залучення клієнтів розширюють (оновлюють) асортимент, використовують 
рекламу та заходи стимулювання, знижки. Більшість закладів швидкого харчування 
використовують розширення (оновлення) асортименту, змінюють постачальників 
(шукають «дешевших») та займаються рекламою. 

Висновки 
Ресторанний бізнес займає важливе місце у реалізації соціально-економічних 

завдань, а також впливає на розвиток туризму, оскільки організація харчування 
туристів є одним з головних завдань задоволення першочергових потреб туристів.  

Закарпатська область є одним з найбільш привабливих туристичних регіонів 
України. Тому для створення тут потужної індустрії туризму необхідно забезпечити 
розвиток належної інфраструктури, однією з основних складових якої є ресторанний 
бізнес.  

На даний час, згідно статистичних даних, можна судити про негативні тенденції 
розвитку ресторанного бізнесу, оскільки з кожним роком зменшується кількість  
закладів ресторанного господарства. Більшість існуючих закладів є традиційними 
кав’ярнями, які не сильно відрізняються один від одного, здебільшого й розташовані 
вони практично поряд. Такий стан речей загострює конкуренту ситуацію, однак замість 
того, щоб формувати конкурентні переваги, власники таких закладів в більшості 
визнають себе «задавленими» конкурентами і згортають свій бізнес або здають його в 
оренду. Це свідчить про слабкі знання з маркетингу у власників закладів та небажання 
працювати для розвитку та процвітання власного ресторану. 

Наведена ментальність більшості вітчизняних підприємців гальмує розвиток 
галузі та створює передумови для виходу на регіональні ринки великих гравців 
українського ресторанного бізнесу, зокрема таких, як «Козирна карта» (елітні заклади), 
«Картопляна хата» (швидке харчування) та ін., конкурувати з якими місцевим закладам 
дійсно може бути не під силу. 

Ринок ресторанного бізнесу Закарпатської області далекий від переповнення, 
тому володіння знаннями з маркетингу, а також запозичення іноземного досвіду щодо 
успішного ведення ресторанного бізнесу допоможе забезпечити процвітання місцевим 
закладам харчування, що позитивно вплине на формування туристичного іміджу 
Закарпатської області. 
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АННОТАЦИЯ 

 
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РЕСТОРАННОГО БИЗНЕСА  В ЗАКАРПАТСКОЙ ОБЛАСТИ 

В статье исследовано современное состояние и перспективы развития ресторанного бизнеса в 
Закарпатской области. Отмечено роли ресторанного бизнеса в туристической отрасли региона. 

Ключевые слова: ресторанный бизнес, туризм, работа с потребителями. 
  

THE SUMMARY 
 

TRENDS IN RESTAURANT BUSINESS  IN THE TRANSCARPATHIAN REGION 
The paper investigates the current state and prospects of the restaurant business in the 

Transcarpathian region. Emphasized the role of the restaurant business in the tourism industry in the region. 
Key words: restaurant business, tourism, work with consumers. 
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СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РИНКУ ІПОТЕКИ В 
ЗАКАРПАТСЬКОМУ РЕГІОНІ 

 
Г.Т. МИХАЛЬЧИНЕЦЬ  

Мукачівський державний університет 
 

В роботі досліджено сучасний стан іпотечного ринку в Закарпатському регіоні, зокрема ринку 
нерухомості як системного елементу ринку іпотеки, проаналізовано вплив відсоткової політики банків, 
рівень доходів та особливості регіональної соціально-економічної політики на розвиток ринку іпотеки, 
запропоновано критерії відбору механізму кредитування іпотеки в поєднанні з аналізом банківської та 
фінансово-кредитної установи для різних суб’єктів. 

 

Тема іпотеки є важливим сьогодення як для Закарпаття, так і для  всієї України, 
актуальність якої  набуває пріоритетного значення  в питаннях сучасного розвитку 
самого регіону, держави і суспільства в цілому. Тенденції розвитку ринку іпотеки 
визначаються приведенням в дію вже створених в Україні економічних та правових 
передумов щодо його функціонування та запровадження нових прогресивних 
інвестиційно-кредитних механізмів  для відновлення та широкого впровадження 
іпотечного кредитування.  

Об’єкти та методи дослідження 
Проблеми становлення та розвитку іпотечного кредитування в Україні 

досліджувалися рядом вчених  та експертами–аналітиками даного сегменту 
фінансового ринку. Останніми дослідженнями є праці та експерні оцінки Берегуля 
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В.О., Бажанова О.Є.,Тімко Н.І.,  Матіяша П., Нагорного О.В.  Ковалишин І., Бублик 
Є.О., Корнєєв В.В. Тімко Н.І. в статті «Інвестиційно–кредитний механізм іпотечного 
ринку» дає оцінку діючим кредитно-фінансовим механізмам іпотечного кредитування, 
розглядає можливі варіанти розширення фінансових джерел іпотечного ринку. Бублик 
Є.О та Корнєєв В.В. в праці «Іпотечний ринок України: обмеження та перспективи 
розвитку» дають детальну оцінку стану розвитку ринку іпотеки Україні в 2011р., 
характеристику ціни іпотечного кредитування як на первинному ринку так і на 
вторинному ринку  іпотеки Україні, визначають можливості та фактори впливу на 
відновлення ринку іпотеки в посткризовий період. Ірина Ковалишин досліджує досвід 
рефінансування іпотечних кредитів в Україні через механізм сек’юритизації як 
прогресивного інструменту рефінансування іпотеки. 

Постановка задачі 
Ринок іпотеки як складова фінансового ринку переживає етап відродження після 

наслідків фінансово-економічної кризи 2008-2010рр. Нові підходи до оцінки 
фінансових інструментів іпотеки, оновлення та уніфікація кредитно-фінансових 
механізмів, забезпечення фінансовими ресурсами іпотечних програм є основними 
напрямками, що вплинуть на розвиток ринку іпотеки. Неабияке значення має питання 
регіонального підходу щодо вивчення розвитку ринку іпотеки, що і є основою нашого 
дослідження. 

Результати та їх обговорення 
Вивчення ринку іпотеки в Україні зорієнтовано на вивчення структурних 

підсистем, зокрема ринку нерухомості, первинного і вторинного ринку іпотечних 
кредитів, ринку іпотечних цінних паперів, страхового ринку, які опосередковані 
зв’язками інвестиційно-кредитного механізму. Розвиток ринку іпотеки в окремих 
регіонах визначається специфікою соціально-економічного розвитку самого регіону, 
особливостями  та традиціями у підходах будівництва та придбанні нерухомості, 
співвідношенням капітальних вкладань в об’єкти промисловості, соціально-побутові 
об’єкти та житловий комплекс. 

Як показує зарубіжний досвід, іпотечне кредитування дозволяє привернути 
необхідні засоби і є основним способом вирішення житлової проблеми, і саме тому 
формування системи іпотечного кредитування в даний час є одним з пріоритетних 
напрямів державної житлової політики. 

Однією з головних передумов становлення іпотеки в Україні є формування 
приватної власності на житло в результаті приватизації, що проводилася в 1990-ті рр. 
Крім того, в цей період почалося формування необхідної нормативно-правової бази. 

Проте на шляху розвитку іпотеки в Україні є ще багато невирішених проблем. 
Аналітики виділяють три основні економічні причини, які гальмують розвиток іпотеки 
в Україні. 
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Перша причина — це необґрунтовано високі ціни на житло. Високий попит на 
квартири протягом останніх років викликав суттєве зростання цін, внаслідок чого 
попит впав, а ціни за інерцією утримуються на висоті. 

Друга причина полягає в тому, що банки вимагають від клієнтів високі (до 
третини або навіть до половини суми вартості) первинні внески за квартиру. Викласти 
таку суму відразу більшість українців поки дозволити собі не можуть. 

Третя причина – високі відсоткові ставки, низька активність участі населення в 
іпотеці. Через це придбана в кредит квартира в результаті виявляється клієнтові на 
чверть дорожче від первинної вартості. 

Саме ці причини стримують розвиток масової іпотеки в Україні: частка 
іпотечного кредитування у ВВП поки не перевищує 1 % (для порівняння: у 
Великобританії вона складає 62 %, в США – 55 %, в континентальних країнах 
Євросоюзу – більше 30 %). 

Основними напрямами реформування системи іпотечного кредитування є: 
розробка на державному рівні програми розвитку іпотечного кредитування; 
формування нормативно-правової бази для випуску та обігу доступних для населення 
із середнім рівнем доходу іпотечних цінних паперів; визначення механізмів державної 
підтримки й стимулювання діяльності іпотечних банків [3]. 

Закарпатський  ринок іпотеки пройшов усі стадії становлення та розвитку, 
віддзеркалюючи загальний розвиток економіки країни. Проте його сьогодення й досі не 
відповідає позиціям 2007-2008р. Чергова світова економічно-фінансова криза 2008–
2010 рр., яка розпочалася з кризи на американському ринку іпотеки, зокрема краху 
найбільших іпотечних корпорацій «Фенні Мей» («Fannie Mae») і «Фредді Мак» 
(«Freddie Mac») загострила стан фінансових ринків та переросла у  кризу практично 
всіх секторів реальної економіки світу з відповідними наслідками щодо їх 
функціонування [2].  

Ринкові та банківські аналітики свідчать, що ринок іпотеки з кризи не вийде 
навіть і на початку 2013р., причиною чого є брак довготривалих фінансових ресурсів та 
їх надмірна ставка що сягнула майже 20,5 %; вимоги до позичальників кредитів під 
іпотеки дуже суворі,  рівень заощадження населення різко впав, що доводить надто 
слабку фінансову спроможність позичальників. Тому, лише зменшення відсоткових 
ставок за іпотечними кредитами та збільшення терміну запозичень призведуть до 
збільшення кількості українців, які зможуть вирішити свої житлові проблеми за 
допомогою банківських кредитів. Україна має наслідувати стандарти європейських 
країн щодо доступності іпотечних кредитів. 

Для мешканців Закарпаття певні зміни на краще в галузі іпотечного 
кредитування вже все-таки відбулися. У 2012р. ставки по житлових кредитах у гривнях 
знизились в середньому на 1,43 % в порівнянні з 2011р., активніше запрацював Фонд 
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сприяння житловому молодіжному будівництву. Щодо забезпечення житлом молоді в 
Закарпатті, то на сесії Закарпатської обласної ради 16 листопада було затверджено 
обласну Програму забезпечення молоді житлом на 2013-2017 роки. Згідно з основними 
положеннями Програми з урахуванням інших програм державної підтримки житлом 
будуть забезпечені 235 молодих сімей та самотніх громадян Закарпатської області. В 
експлуатацію буде введено 14,7 тис. кв. метрів житла. Як повідомила директор 
Закарпатського регіонального управління Державного фонду сприяння молодіжному 
житловому будівництву Галини Дудчук, фінансування програми здійснюється за 
рахунок коштів державного і місцевого бюджетів та інших, дозволених законодавством 
джерел, у тому числі власних коштів громадян. Наразі для будівництва житла на 
Закарпатті, в рамках виконання Програми необхідні кошти у сумі 76,6 млн. грн. [5]. 

Основою програми є здешевлення вартості іпотечних кредитів шляхом 
компенсації державою відсоткової ставки. З 16 % кредитної ставки держава сплачує 
13%, а громадяни – 3% (така процентна ставка є загальнодержавним стандартом). 

Умовами отримання іпотечного кредиту є: нормативна площа житла на 
одиноких громадян, або сім’ю з двох    осіб – 40 кв. м., на трьох і більше – 58кв.м.;  
розрахункова вартість житла, яке кредитується, для громадян, що проживають у м. 
Ужгород 5 000 грн. за 1 кв. м. Для інших населених пунктів області – 4 000 грн.,  у 15-
кілометровій зоні м. Ужгорода – 4 400 грн. Строк кредитування до 15 років. 
Обов’язковий перший внесок позичальника не перевищує 25 %. Уже визначено 6 
будівельних організацій, які візьмуть участь у будівництві житла. Зокрема, планується 
здати в експлуатацію 186 квартир в Ужгороді,  17 – у Чопі та 17 – у Берегові [4]. 

Загалом, в більшості випадків купують квартири в Ужгороді, Мукачеві кілька 
категорій населення: 30% ринку припадає на заробітчан, яких ріелтори взагалі 
називають «паличкою-рятівницею», які не користаються банківськими кредитами, ще 
25–30% — на іногородніх-бізнесменів» зі Східної України — Харкова, Донецька, 
Запоріжжя та Росії [6].  

В цілому позиції ринку іпотеки не задовольняють ні краян, ні самих банківських 
установ. Спроби вирішити проблеми іпотеки не призводять до результативних змін. 
Пропозиції від банків є, але ними ніхто не користуються через жорсткі вимоги до 
клієнта і високі відсотки по кредитах.  

Три банки готові сьогодні надавати іпотечні кредити під 18% -21,5 річних. Це 
дуже висока ставка, а тому, за півроку пропозицій, жоден клієнт цим так і не 
скористався. Також викликають занепокоєння у людей - вимоги банків. Банки відтепер 
вимагають хорошу стабільну зарплату в межах від 3-4 тисяч гривень. Окрім того, 
потрібно заплатити перший внесок (40%), а це, в основному, нікому непосильно. 

За словами ріелторів, іпотека пожвавиться лише у тому випадку, коли річний 
відсоток, який необхідно сплатити по кредитах складатиме не 18%, як зараз, а хоча б 
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8%. У такому разі ринок нерухомості Закарпаття вийде з тієї стагнації, в якій перебуває 
зараз.  

У перспективу відновлення у найближчі роки вигідної іпотеки закарпатські 
торговці нерухомістю не очікують. Ситуація на ринку житла влаштовує хіба що 
покупців, але ніяк не реалізаторів житла. 

Цього ріку у закарпатських ріелторів вселяє надію на краще той факт, що на 
зимові свята повинні приїхати закарпатські заробітчани, які будуть купувати дешеві 
квартири. Це, як правило, період, коли тенденції на ринку нерухомості Закарпаття 
трохи покращуються.   

Експерти констатують, що спрогнозувати стан українського ринку житлової 
нерухомості на тривалий термін досить складно, оскільки регіональний склад країни з 
розвитком регіонів за власним сценарієм, що враховує специфіку регіону та його 
фінансово-ресурсну базу спричинив розпорошеність ринку та невідповідність цін у 
різних районах одного регіону. 

Згідно одного зі сценаріїв, розвиток якого залежатиме від світових тенденцій, 
ціни на житлову нерухомість в Україні до 2020 року можуть зрости в 2,5 рази 
порівняно із поточним рівнем. Такий прогноз пов'язаний перш за все із можливим 
виходом з кризи та подальшим розвитком іпотечного кредитування і зростанням 
доходів населення. Подорожчання житла в 9,5 разів порівняно з 2003р. є стало 
наслідком підйому іпотеки. Згідно проведених прогнозів до 2020 року 72% жителів 
країни зможуть дозволити собі іпотеку. 

При цьому населення буде схильне розцінювати купівлю житла з 
використанням іпотечного кредиту як інвестування в нерухомість. На сьогодні ж 
інвесторами є лише 10% населення – це забудовники житла, тоді як для інших купівля 
житлової нерухомості за допомогою позикових коштів – не більше ніж розстрочка. 

З однієї сторони розвиток іпотеки провокує зростання цін на нерухомість. Це 
стало підтвердженням бурхливого зростання цін на нерухомість у 2006 році, яке було 
спровоковане саме початком видачі іпотечних кредитів. З іншої сторони, іпотечне 
кредитування досягне стрімкого розвитку лише за умови, що в країні знизяться темпи 
інфляції, а відповідно і банківські ставки, і при цьому не падатимуть ціни. І якщо 
найближчим часом почнеться зниження цін, то іпотечний ринок сягатиме нуля. 

Варто відзначити, що, не дивлячись на прогнози аналітиків, згідно яким 
незабаром механізм іпотеки стане доступний багатьом українцям, нещодавнє 
підвищення банками процентних ставок поки все більш віддаляє бажану купівлю. 
Скажімо, кредит на купівлю житла на вторинному ринку в банку тепер можна 
отримати під 18-21% у гривнях і 14,5-17,5% в доларах або євро, а на первинному – під 
17,5-19,5% у гривнях і 14,5-17,5% в доларах і євро. 
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До основних причин зростання ставок експерти відносять дорожчання 
грошового ресурсу і зростання кількості випадків неповернення кредитів. Варто 
відзначити, що одночасно в банках посилилися і вимоги до позичальників. 

Слід брати до уваги і той факт, що кожний регіон України самобутній в своєму 
розвитку, а значить, надати універсальний довгостроковий прогноз про зміни на ринку 
житлової нерухомості досить непросто [7]. 

І все ж таки, ринок іпотеки в Закарпатті постійно функціонує, хоча і з різними 
характеристиками та темпами.  Населення Закарпаття характеризується занадто 
заощадливістю що постійно мігрує в пошуках хороших заробітків та доходів. Тому, в 
Закарпатті вистачає грошовитих краян, котрі без усяких кредитів купують житло. 
Навіть у до кризові часи, коли позики були занадто доступними, лише 5% житла 
купувалось через кредити. Більшість закарпатців воліє вкладати в нерухомість 
заощадження, часто навіть діють за такою схемою: продають власні квартири на 
вторинному, наразі дорожчому ринку, і інвестують кошти в первинний. І мають сучасні 
квартири з новими комунікаціями, та ще й економлять. Адже інвестуючи в 
будівництво, людина отримує помешкання відсотків на 20 дешевше, ніж у готовій 
багатоповерхівці, від 4200 грн. за квадратний метр. 

Статистика капітальних інвестицій за січень вересень 2012р. свідчить про 
левову перевагу інвестування коштів у житлове будівництво 39,6% від загальної суми 
капітальних інвестицій та сягає 719296 грн. що в перерахунку на 1 постійного жителя 
краю складає 575 грн. Знову ж таки, індивідуальне житло за рахунок власних 
фінансових джерел – це характеристика краян як господарів та заощадливого 
населення. Динаміка введення в дію житла індивідуального протягом 2007-2011рр 
перевищує загальну кількість введеного в експлуатацію житла на 79-91% та відповідає 
сьогодні рівню до кризового періоду. Так в 2008р. – питома вага введення в дію 
індивідуально житла до загальної кількості введення і в дію житла – 90,9%, в 2011р. 
91,1%. Частка кредитних ресурсів у фінансуванні капітальних інвестицій в 
індивідуальне житло закарпатців у період 2008- 2011р. склала лише 25-22%.  

Лідером кредитування первинної та вторинної іпотеки на Закарпатті є 
Закарпатська регіональна дирекції ПАТ «ВТБ Банк». Статистика кредитування житла 
даним банком свідчить, що наразі теперішня ставка іпотечних кредитів удвічі 
зменшилася (до 15,5%) в порівняні з до кризовим періодом 2008р., та  видає кредити на 
удвічі довший строк – до 20 років. При  цьому перший внесок – від 20%. Словом, 
доступні кредити існують та кількість фізичних та юридичних осіб, які бажають їх 
взяти, знову зростає. Щоправда, банківські та інші фінансові установи віддають 
перевагу кредитуванню фізичних осіб (принаймні, у 2005 – 2010 рр. їм видали удвічі 
більше позик, ніж юридичним особам), а значить, реальна економіка кредитується 
слабо. 
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Розвиток іпотечного кредитування в  Закарпатті дозволить вирішити ряд досить 
актуальних соціально-економічних проблем суспільства. По-перше, отримає розвиток 
довгострокове житлове іпотечне кредитування. По-друге, отримає рішення питання 
кредитних ресурсів для підприємств агропромислового комплексу. По-третє, розвиток 
іпотечного кредитування сприяє появі можливості суттєвих якісних зрушень в 
економіці держави загалом. Але на даний час залишаються не вирішеними проблеми, 
які знижують можливість провадження іпотечного кредитування в повному обсязі. 

Досліджуючи проблеми іпотечного кредитування, бачимо, що у сучасних 
умовах розвиток іпотечного кредитування стає в Україні надзвичайно важливим і 
гострим завданням подальшого здійснення кредитно-банківської реформи. Іпотечний 
кредит є важливим самостійним інститутом ринкової економіки; одночасно він сприяє 
виникненню і розвитку інших складових ринкової інфраструктури. Загалом, слід 
зазначити, що вирішення найболючіших проблем іпотечного кредитування в Україні 
тісно пов'язане з вдосконаленням законодавчої бази. Побудова надійного 
законодавчого підґрунтя для розвитку іпотеки в Україні має стати основою 
формування сучасних підходів до вирішення як перелічених нами, так і інших проблем 
іпотечного кредитування.  

Разом з тим, винятково актуальним стає питання практичної реалізації 
можливостей, що з’явилися в рамках уже прийнятого законодавчого поля. Крім того, в 
Україні варто також використовувати той зарубіжний досвід іпотечного кредитування, 
який значною мірою підходить для умов нашої держави виходячи з рівня її соціально-
економічного розвитку та відповідає особливостям національної економіки взагалі. 
У 2010 році економічна нестабільність в Україні, що супроводжувалася високими 
темпами інфляції, затяжними кризовими явищами на світових фінансових ринках, 
негативно вплинула на іпотечний бізнес банків.  

Щодо територіальної структури іпотечного ринку України, слід відзначити, що 
у 2011 році лідирували Київ та область – 28,2 %, Одеса – 12,6 %, Дніпропетровськ – 9,2 
%, Донецьк – 6,1 %, Харків – 5,5 %. Спостерігається значна концентрація іпотечного 
капіталу в регіонах з високим рівнем ділової та промислової активності. Аналізуючи 
темпи приросту загального іпотечного портфеля у 2011 році, слід відмітити, що у ІІ 
кварталі 2011 вони склали 15,3%. У порівнянні з попереднім періодом темп приросту 
збільшився на 7,7%, а у порівнянні з аналогічним періодом 2010 року ― зменшився 
майже в 1,5 рази. Темпи зростання іпотечного портфеля випередили динаміку росту 
загального кредитного портфеля банків, який зріс на 9,2% і портфеля кредитування 
фізичних осіб. У зв’язку з цим, частка іпотеки в загальному кредитному портфелі 
збільшилася з 13,4% до 14,2%. 

Слід відмітити, що у 2010 році банки всі надходження за виданими кредитами 
направляли на підтримку ліквідності. Експерти стверджують, що ліквідність була 
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необхідна, у першу чергу, для повернення депозитів і погашення зовнішніх боргів, а 
також для своєчасного проведення платежів. Отже, у банків просто не залишалося 
грошей для видачі нових кредитів. При цьому швидкого пожвавлення іпотечного 
кредитування ніхто не передбачає: ні банкіри, ні експерти. 

Експерти прогнозують, що «одужання» іпотечного кредитування в Україні у 
2012 році можна буде очікувати не раніше другої половини поточного року. Для 
відновлення кредитування у до кризових обсягах банківській системі необхідні 
постійні надходження в національній валюті. 

За даними УНІА, протягом року щоквартальне скорочення іпотечних портфелів 
банків складе близько 1-2 %. За даними експертів, станом на 30 червня 2012 року 
середні розміри заборгованості з іпотечних кредитів знизилась на 13% (12,692 млрд. 
грн.) по Україні і складає 84,738 млрд. грн., в порівння, в 2008р- іпотечний кредит 
банків становив 143,416 млрд. грн. 

Таким чином, з огляду на вже наявний досвід, можна стверджувати, що іпотечне 
кредитування є одним з економічно привабливих способів інвестування підприємств, 
особливо в сфері малого бізнесу. Серйозною перешкодою в його практичному 
застосуванні є недосконалість законодавчо-правової бази, відсутність збалансованого і 
відпрацьованого механізму його організації, загальна економічна і політична 
нестабільність у країні. Усе це обумовлює високий ступінь ризику здійснення подібних 
угод, невпевненість потенційних інвесторів у надійності своїх вкладень і, відповідно, 
гальмує розвиток реального сектора української економіки.  

Отже, перспективи розвитку іпотеки в Україні значно залежать від економічного 
зростання, стабільності цін та обмінного курсу національної валюти, удосконалення 
фінансово-кредитної системи та ринку нерухомості. Іпотечне кредитування – це 
надійний і вивірений спосіб залучення приватних інвестицій іноземних та вітчизняних 
інвесторів. Лише надійні гарантії, зокрема застава нерухомості та емісія на її основі 
іпотечних цінних паперів, дозволять мобілізувати в значних масштабах заощадження 
населення і спрямовувати їх на інвестування перспективних секторів економіки. Лише 
в такому разі в Україні можлива поява зарубіжних портфельних інвесторів, які, через 
придбання іпотечних цінних паперів, здійснюватимуть інвестування української 
економіки [1]. 

Наші дослідження дають можливість запропонувати критерії відбору механізму 
кредитування іпотеки в поєднанні з аналізом банківської та фінансово-кредитної 
установи для різних суб’єктів, зокрема: 

- вибір форми іпотеки враховуючи її призначення, період та перехід права 
власності, що збільшить коло суб’єктів зацікавлених в іпотеці; 
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- вибір джерела інвестиції (через власні заощадження, банківське 
кредитування, лізинг, іпотечні цінні папери та ін.), що дасть змогу варіювати вартість 
іпотеки та її призначення; 

- фінансове бюджетування прийнятої державної програми забезпечення 
молоді житлом, та її  вплив на відсоткову політику фінансових інститутів на 
регіональному рівні; 

- в залежності від діапазону відсоткових ставок, вибір фінансової інституції 
для реалізації ринкової програми іпотеки, як ціноутворюючого фактору іпотеки. 

Висновки 
Таким чином, сучасний стан розвитку ринку іпотеки в регіоні можна 

охарактеризувати як завершення першої стадії формування його інституційної 
структури, коли визначені нормативно-законодавчі рамки, сформовані основи 
кредитної системи, запущені фінансові інструменти кредитування. Разом з тим, 
запущені в оборот механізми іпотечного ринку не працюють ще в повному обсязі, 
оскільки відбувається відставання в часі запуску механізму від створення правових 
умов його роботи. У зв’язку з чим функціонування ринку постійно знаходиться в зоні 
підвищених ризиків. Тому для створення надійної системи іпотечного кредитування в 
регіоні необхідна наявність розвиненої банківської системи, яка могла б мати в своєму 
розпорядженні значні довгострокові кредитні ресурси, які повинні скласти основу для 
повноцінного розвитку іпотечного кредитування. 
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АННОТАЦИЯ 
 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА ИПОТЕКИ В 
ЗАКАРПАТСКОМ РЕГИОНЕ 

В работе исследовано современное состояние ипотечного рынка в Закарпатском регионе, в 
частности рынка недвижимости как системного элемента рынка ипотеки, проанализировано влияние 
процентной политики банков, уровень доходов и особенности региональной социально-экономической 
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политики на развитие рынка ипотеки, предложены критерии отбора механизма кредитования ипотеки 
в сочетании с анализом банковского и финансово-кредитного учреждения для различных субъектов. 

 
THE SUMMARY 

 
CURRENT STATUS AND FUTURE DEVELOPMENT MORTGAGE MARKET IN THE 

TRANSCARPATHIAN REGION 
This article investigates the current state of the mortgage market in the Transcarpathian region, 

including the real estate market as a system element of the mortgage market, the influence of interest policy 
banks, income levels and features of the regional socio-economic policies and  its influence on the development 
of the mortgage market, prompted the selection criteria of the credit mortgage in conjunction with the analysis 
banking and Finance Institution for different subjects. 
 
 
 
УДК 657 
 
 

ПРОБЛЕМИ БАНКІВСЬКОГО УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ ТА ШЛЯХИ 
ЙОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ  

 
Н.М. ПОПОВА, В.І. ПОПОВИЧ 
Мукачівський державний університет 

 
У статті розкрито особливості управлінського обліку, проблеми банківського управлінського 

обліку, розглянуто основні шляхи їх вдосконалення. Також, звертається увага на варіанти реєстрації 
даних управлінського обліку, розглянуто переваги та недоліки кожного з даних методів. У свою чергу у 
даному аспекті розглядаються вимоги до управлінської звітності, складові управлінського обліку та 
його результати. 

Ключові слова: банки, управлінський облік, проблеми обліку, шляхи вдосконалення, особливості 
управлінського обліку, складові управлінського обліку, результати управлінського обліку. 

 
Внутрішні користувачі, члени правління банку, керівники його підрозділів, 

фахівці служб планування й маркетингу, менеджери з продажу послуг користуються 
банківською звітністю з метою розробки стратегії розвитку та планування майбутніх 
операцій, оптимізації використання ресурсів, оцінки ефективності фінансових програм. 
Причому для прийняття правильних і своєчасних управлінських рішень їм необхідна 
оперативніша й детальніша, ніж стандартні дані фінансової й статистичної звітності, 
інформація. Саме такі дані систематизуються в процесі управлінського обліку банку. 

Об’єкти та методи дослідження 
Дослідженню проблем банківського управлінського обліку присвячені праці 

вчених та фахівців, зокрема: В. Ю. Баликова, Ю. Г. Балькіна, О. В. Васюренка, С. Ф. 
Голова, О. Заруцької, І. С. Карпової, І. А. Клочкова, А. Г. Терехова, Л. В. Чижевської та 
ряду інших вітчизняних та зарубіжних вчених. Особлива увага у статті присвячується 
розгляду основних шляхів вдосконалення банківського управлінського обліку. 

Постановка задачі 
Метою написання даної статті є розкриття основних проблем управлінського 

обліку в банках та пошук основних шляхів його вдосконалення на основі розгляду 
особливостей банківського управлінського обліку та його методології. 



Науковий вісник Мукачівського державного університету 
Економічні науки 

 

Журнал наукових праць №13(8)’2012 
 

174

Результати та їх обговорення 
Бухгалтерський облік у банківських установах здійснюється з метою надання 

користувачам повної, правдивої та неупередженої інформації про їх фінансовий стан. 
Ця інформація має форму банківської звітності, яка складається за даними 
бухгалтерського обліку. 

Серед зовнішніх користувачів звітності акціонери, інвестори, клієнти фінансово-
кредитної установи, а також Національний банк та інші контролюючі органи держави. 
Склад, форма і терміни надання банківської звітності визначені чинним 
законодавством, а методика та порядок її складання стандартами бухгалтерського 
обліку й нормативно-правовими документами НБУ. Технологія складання звітів 
забезпечується уніфікованими програмно-технічними засобами «АРМ-Статзвітність». 

Сьогоднішня його ідеологія базується на практиці вітчизняного виробничого 
обліку та на досвіді застосування управлінських стандартів в економічно розвинутих 
країнах. 

Ватро зазначити, що будь-яка підприємницька діяльність має три 
взаємопов'язані складові: операційну, фінансову та інвестиційну. Узгодити їх, 
забезпечити відповідне планування, втілити заплановане на практиці, налагодити 
регулювання та контроль дає змогу саме управлінська функція [1, с.41]. 

Сутність планування полягає у виборі з-поміж багатьох альтернативних певних 
конкретних цілей та завдань розвитку. Організація робіт – це діяльність, спрямована на 
виконання прийнятого рішення, в процесі якого за допомогою обліку й звітності 
здійснюється безперервний нагляд за фактичним станом об'єкта управління та 
проводиться порівняння з плановими завданнями. У разі відхилень виникає 
необхідність у регулюванні процесу шляхом коригування організації робіт або 
внесення змін до прийнятих планів. 

Варто відмітити, організація управлінського обліку банку суттєво позначається 
на ефективності управління загалом. Причому як на стадії планування, визначення 
загальної мети і конкретних завдань розвитку, так і в процесі порівняння фактичних та 
планових показників розвитку. Слід зауважити, що ефективно регулювати 
господарський процес на основі даних управлінського обліку можна лише в тому разі, 
якщо відповідна інформація надається своєчасно. Тому першою і визначальною 
особливістю управлінського обліку є оперативність необхідної для аналізу інформації. 

Друга особливість полягає у його системності. Важливо, щоб деталізований 
облік господарських операцій проводився не лише по банку в цілому, а й за його 
підрозділами, напрямами бізнесу, за окремими фінансовими інструментами. 

Виходячи з практики, об'єкти управлінського обліку можна об'єднати у три 
основних групи: 

- центри відповідальності (філії, відділення тощо); 
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- центри прибутку та витрат (департаменти, управління, відділи); 
- центри рентабельності. 
Третя особливість управлінського обліку пов'язана з організацією звітності, яка 

визначається банком самостійно шляхом розробки та застосування відповідних 
внутрішніх положень, що обумовлюють склад і терміни подання звітів, заходи щодо 
забезпечення їх повноти, своєчасності й конфіденційності тощо. Тобто управлінський 
облік можна розглядати як процес формування спеціалізованих звітів, необхідних для 
прийняття управлінських рішень у структурному підрозділі банку та у банківській 
установі в цілому [2, с.63]. 

Як свідчить досвід, реєстрація даних управлінського обліку може бути 
організована з кількома варіантами, основні з них такі: 

- позасистемний облік;  
- облік із використанням аналітичних рахунків 1-7 класів; 
- облік із використанням рахунків 8 класу. 
Позасистемним обліком передбачена реєстрація даних управлінського обліку на 

особливих реєстрах окремо від даних бухгалтерського обліку. За такого підходу кожна 
банківська операція спочатку відображається і заноситься до реєстрів бухгалтерського 
обліку, а потім «розноситься» по реєстрах управлінського обліку, на основі яких і 
формуються управлінські звіти. 

Перевагами такого методу є незалежність від фінансової і статистичної 
звітності, можливість вільного встановлення та зміни правил управлінського обліку, 
обсягів та структури форм звітності, введення нових показників тощо. 

Застосовуючи метод аналітичних рахунків, передбачається розподіл балансових 
рахунків на кілька систематизованих аналітичних, потрібних для відображення 
операцій у реєстрах управлінського обліку. Отже, у разі застосування цього методу всі 
необхідні відомості заносяться в бухгалтерські реєстри і водночас використовуються 
для управлінської звітності. 

Перевагою даного методу є об'єднана інформаційна база, що ґрунтується на 
даних бухгалтерського обліку. Завдяки дублюванню бухгалтерських записів 
посилюється контроль за достовірністю відображеної інформації. 

Однак метод має і суттєві недоліки. Серед них: збільшення кількості 
аналітичних рахунків, ведення яких повинно відповідати загальним правилам 
бухгалтерського обліку, стандартам відкриття та визначення певних параметрів, 
порядку формування меморіальних ордерів тощо; зростання кількості проведень, які 
відображають одну й ту ж операцію. 

В свою чергу, розглянемо метод управлінських рахунків. Фактично мова йде 
про поєднання переваг позасистемної організації управлінського обліку й методу 
аналітичних рахунків. 
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Застосування методу управлінських рахунків сприяє створенню єдиного 
інформаційно-аналітичного простору банку і найбільшою мірою відповідає основним 
напрямам його фінансового менеджменту, тобто: 

- розробка банківської політики за окремими сферами діяльності (кредитування, 
залучення депозитів, інвестицій, надання послуг тощо); 

- банківський маркетинг; 
- управління активами й пасивами банку; 
- управління прибутком, ліквідністю, власним капіталом, банківськими 

ризиками тощо. 
Особливо важливим аспектом організації управлінського обліку є розробка 

переліку форм звітності і термінів її надання. Це великий масив інформації про всі 
банківські операції, причому систематизованої за різноманітними напрямами 
управління. 

Однією з головних вимог до управлінської звітності є оперативність. Тому, на 
нашу думку, вона повинна мати риси експрес-діагностики, бути вираженням миттєвого 
погляду на стан діяльності банку, який, однак, надає можливість проводити 
предметний аналіз, необхідний для визначення тактики управління. 

Серед таких експрес-звітів мають бути, наприклад: 
- щомісячний і щоквартальний звіти про виконання бюджету; 
- щоденний звіт про структуру дебіторської та кредиторської заборгованості; 
- щоденний платіжний календар;  
- щоденний звіт про рух кредитних та депозитних коштів у розрізі відділень; 
- щоденний звіт про структуру залучених і розміщених коштів за термінами 

використання; 
- щоденний звіт про вартість ресурсів та дохідність активів; 
- щодекадний звіт про рентабельність окремих видів бізнесу; 
- щомісячний звіт про доходи і витрати відділень. 
Серед принципових питань, які мають бути вирішені у разі впровадження 

управлінського обліку, визначення структури управлінського рахунку, зокрема 
аналітичного рахунку 8 класу.  

Все більшу актуальність набуває проблема підвищення якості менеджменту з 
метою належного рівня прибутковості і стійкості банку. Саме ці задачі виділені в банку 
окремим видом обліку – управлінським. 

Управлінський облік є діяльністю по збору інформації в цілях управління. 
Споживачами даних управлінського обліку є топ-менеджмент банку, менеджери різних 
рівнів, аналітики, фахівці служб фінансового планування і управління активами і 
пасивами – іншими словами, всі співробітники банку, що беруть участь в ухваленні як 
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оперативних, так і стратегічних управлінських рішень. Завдяки введенню 
управлінського обліку з'являється можливість: 

- одержувати достовірну інформацію про поточне положення справ, оцінювати 
ризики і оперативно впливати на роботу банку за допомогою перерозподілу ресурсів, 
установки лімітів; 

- об'єктивно оцінювати результати діяльності за певний період з метою 
коректування управлінських рішень і матеріального стимулювання працівників; 

- виконувати короткострокове і довгострокове фінансове планування, зокрема 
планування витрат і доходів, капітальні вкладення, структура активів і пасивів і т.д. 

Управлінський облік, у свою чергу об'єднує чотири складові: 
- операційний облік – облік господарських і бізнес-операцій банку у вигляді 

журналів операцій, договорів і контрактів, а також планових і фактичних платежів по 
них; 

- позиційний облік – розрахунок позицій і ведення облікових регістрів, такі як 
поточні позиції по активах і пасивах, фактичні доходи і витрати за певний період і т.д. 
на базі операційного обліку, а в деяких випадках і аналітичного обліку; 

- фінансове планування – визначення планових значень по позиціях і облікових 
регістрах на основі даних операційного і позиційного обліку, наприклад планові позиції 
по активах і пасивах, планові витрати і доходи; 

- фінансовий аналіз – розрахунок різних коефіцієнтів і фінансових показників з 
використанням результатів позиційного обліку і фінансового планування, наприклад, 
розрахунок поточної і термінової ліквідності, обчислення процентних GAP, розрахунок 
ROI і т.д. [3, с.22]. 

До результатів управлінського обліку відносяться: 
- дані про плановані і фактичні доходи, і витрати і фінансові результати як в 

цілому в банку, так і в резерві його підрозділів; 
- структура активів і пасивів по банку в цілому, а також баланс по центрах 

відповідальності; 
- дані по клієнтській базі, наприклад, розподіл клієнтів за об'ємом засобів на їх 

рахівницях, угрупування клієнтів по регіонах і галузях, аналіз діяльності конкретного 
клієнта; 

- інформація про філіальну мережу, включаючи порівняльний аналіз діяльності 
філіалів; 

- відомості про виконання господарських і бізнес-операціях. 
Також слід зазначити, що ведення позиційного обліку може полегшити 

розрахунок звітних показників для зовнішньої фінансової звітності. 
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Висновки 
Можна зробити висновок, що на сьогоднішній день банкірів цікавлять не цифри 

звітності, а перш за все реальні дані, що дозволяють створювати нову якість 
менеджменту. Якщо раніше основну увагу звертали на підготовку обов'язкової 
звітності і забезпечення окремих бізнес-процесів, то зараз акцент починає зміщуватися 
у бік ефективного управління банком в цілому.  
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АННОТАЦИЯ 

 
ПРОБЛЕМЫ БАНКОВСКОГО УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА И ПУТИ ЕГО 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
В статье раскрыты особенности управленческого учета, проблемы банковского 

управленческого учета, рассмотрены основные пути их совершенствования. Также сосредотачивается 
внимание на вариантах регистрации данных управленческого учета, рассмотрены преимущества и 
недостатки каждого из данных методов. В свою очередь в данном аспекте рассматриваются 
требования к управленческой отчетности, составляющие управленческого учета и его результаты. 

Ключевые слова: банки, управленческий учет, проблемы учета, пути совершенствования, 
особенности управленческого учета, составляющие управленческого учета, результаты 
управленческого учета. 
 

THE SUMMARY 
 

BANKING MANAGEMENT ACCOUNTING PROBLEMS AND WAYS TO IMPROVE ITS 
The article explores the features of management accounting, management accounting banking 

problems, the main ways to improve it. Also, consideration is paid to the variants of recording data management 
accounting, the advantages and disadvantages of each of these methods are considered. The requirements for 
management reporting, management accounting components and results are also revealed. 

Keywords: banks, management accounting, accounting issues, ways to improve, especially 
management accounting, elements of management accounting, management accounting results. 
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САКРАЛЬНІ ОБ´ЄКТИ ЯК ОСНОВА РОЗВИТКУ РЕЛІГІЙНОГО 
ТУРИЗМУ В ЗАКАРПАТСЬКІЙ ОБЛАСТІ 

 
О.І. МІЛАШОВСЬКА, А.В.ГРЯНИЛО, А.М. УДОВЕНКО 

Мукачівський  державний університет 

 
Розглянуто сакральні об’єкти, підходи різних вчених до розуміння сакральних об’єктів. 

Визначено роль сакральних об’єктів у релігійному туризмі. Проаналізовано дерев’яні церкви, які 
відіграють важливу роль у розвитку релігійного туризму Закарпаття. 

Ключові слова: релігійний туризм, функції релігійного туризму, сакральні об´єкти, дерев´яні 
церкви. 

 
 Важливою складовою частиною сучасної індустрії туризму є релігійний туризм. 

Собори, мечеті, культові музеї та духовні центри являють собою туристичні об'єкти, 
які користуються все зростаючим попитом. Сьогодні релігійний туризм посідає гідне 
місце в Закарпатській області. На території Закарпаття є величезна кількість релігійних 
споруд, які вирізняються історико-культурною та сакрально-мистецькою 
привабливістю. Важливим є визначення ролі сакральних об´єктів для розвитку 
релігійного туризму Закарпатської області. 

Об´єкти та методи дослідження 
Релігійний туризм належить до найдавніших видів туризму. Його витоки 

сягають часів формування основних світових релігій. "Релігійний туризм, - зазначає 
російський дослідник Т. Христов, - це люди, які виїжджають за межі традиційного 
середовища проживання на термін не більше року для відвідування святих місць і 
центрів релігій" [8]. Питання релігійного туризму вивчають географи, економісти, 
теологи. Сакральні об´єкти Закарпаття та їх роль у релігійному туризмі досліджувалися 
багатьма вченими. Зокрема, відомий закарпатський історик А. Кралицький, у 
“Временнику Ставропигийского института” описав деякі сакральні ресурси 
Закарпатської області, серед яких Зарічанський, Боронявський та Імстичівський 
монастирі, які і сьогодні залишаються одними з найважливіших релігійних об´єктів 
Закарпаття [4]. 

Постановка задачі 
Метою роботи є дослідити поняття та зміст сакральних об’єктів, розглянути 

найважливіші сакральні об’єкти Закарпаття та визначити їх роль у розвитку релігійного 
туризму Закарпатської області. 

Результати та їх обговорення 
У науковій літературі залишаються дискусійними питання, пов’язані із 

визначенням самостійності сакральних об’єктів і сакрально-туристичних ресурсів у 
класифікаційній структурі рекреаційно-туристського ресурсного потенціалу. 
Наприклад, у класифікації рекреаційно-туристських ресурсів О. Бейдик [1] пам’ятки 
сакральної (культової) архітектури включає до архітектурно-історичних і відносить до 
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ресурсного гіперблоку "Суспільно-історичні рекреаційно-туристські ресурси". Подібну 
думку підтримують науковці В. Кравців, Л. Гринів, М. Копач, С. Кузик [3] і 
зазначають, що сакральні об’єкти входять до складу історико-культурних туристичних 
ресурсів. О. Лесик [5] запропонував класифікувати всі замки і монастирі України за 
придатністю цих пам’яток для розміщення в них функціональних груп приміщень 
закладів відпочинку й туризму. До складу релігійних об’єктів Т. Христов [8] відносить: 
культові споруди (монастирі, святилища, храми і храмові комплекси, капели, каплиці і 
каплички, ступи); природні об’єкти – святі джерела, колодязі, гори, водойми (ріки, 
ставки), бори; невеликі об’єкти культу – придорожні хрести, алтарі божеств на узбіччі 
доріг і стежок. 

О. Мацюк [6] у класифікації оборонних споруд України виділяє такі сакральні 
об’єкти: оборонні монастирі, церкви, костели, синагоги, оборонні дзвіниці. Відповідно 
до державної класифікації (Закон України "Про охорону культурної спадщини") 
сакральні об’єкти знайшли своє місце як історичні (за видом) і поділяються на споруди, 
ансамблі, визначні місця (за типом). 

На нашу думку, до сакральних об’єктів доцільно віднести: храми, храмові 
комплекси, церкви, лаври, монастирі, дзвіниці, а також місця, пов’язані з життям і 
діяльністю визначних представників церкви. 

Сакральні об’єкти Закарпаття є основою для розвитку релігійного туризму. 
Релігійний туризм сьогодні виконує багато функцій (рис.1.) [2], серед яких можна 
виділити такі основні функції, як інтеграційна, яка полягає в об’єднанні людей за 
конфесійною належністю та підтримці рівноваги релігійних відносин; регулятивна, 
суть якої полягає у забезпеченні певної поведінки людей (норми, культові обряди); 
комунікативна, яка полягає у можливості спілкування людей з одновірцями; 
світоглядна, яка полягає в тому, що під час відвідування сакральних об’єктів, люди 
мають можливість зрозуміти сенс свого життя і місію людини на Землі; естетична 
функція, яка допомагає розвивати у людей естетичний і художній смак; рекреаційна 
(терапевтична) функція, основою якої є оздоровлення, зняття психофізіологічної 
втоми, відновлення фізичних і духовних сил людини; пізнавальна, яка полягає в 
ознайомленні з архітектурою, історією сакральних споруд, їхньою духовною сутністю; 
виховна функція, яка полягає в одержанні знань мандрівника про сакральні об’єкти у 
краєзнавчому, історико - архітектурному та мистецько-сакральному аспектах та ряд 
інших функцій. 
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Рис.1. Функції релігійного туризму 

 
Для кращого вивчення сакральних ресурсів, які відіграють найбільшу роль в 

розвитку релігійного туризму нашого регіону, доцільно проаналізувати дерев’яні 
церкви Закарпаття. Дані церкви є унікальними по своїй будові та ступенем 
збереженості (рис.2). 

Церква Введення Пресвятої Богородиці, ХVIII ст., яка знаходиться в 
Іршавському районі, селі Локоть. Перша згадка про дану церкву датується 1690 роком. 
Внаслідок війн трансильванського князя Ракоці дерев'яна церква згоріла, але в 1733 
році розпочалося будівництво нової церкви, яка описувалася, як «маленька і темна». 
Церква Введення Пресвятої Богородиці є тризрубною, збудована з дубових колод і 
датується 1734 роком. Є думки, що церкву перенесли в с. Локоть з іншого села. 
Місцевий краєзнавець В. Керечанин вважає, що церкву було спочатку споруджено в 
1784 році в Заріччі, а вже потім у 1800 перенесено в село Локоть (про це свідчать 
зарубки та сліди кутових з'єднань на брусах). Дах церкви є двосхилим та вкриває аркові 
склепіння східної та центральної частин. Шпилеподібне завершення дозволяє 
зарахувати церкву до групи «готичних» храмів Закарпаття. У 1937 році у церкві 
проводився ремонт, і  дерев'яне покриття дахів було замінено етернітом. Проте 
незважаючи на це, споруда зберігає своє стародавнє обличчя [9]. 
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 1.Церква Введення Пресвятої Богородиці                               2. Церква Св. Михаїла             

 

                  
3. Церква Св. Параскеви                                            4. Церква Св. Миколи 

Рис.2.  Дерев’яні церкви Закарпаття 

 
Церква Св. Михаїла, яка знаходиться в Іршавському районі, селі Івашковиця. 

Дана церква датується 1658 роком, і є однією з небагатьох уцілілих малих дерев'яних 
церков. П'ятигранний вівтарний зруб церкви було збудовано з дуба, інші два – з 
модрини. Над бабинцем знаходиться низька башта, завершена шпилем. З метою 
збільшення внутрішнього простору церкви, пізніше до бабинця було добудовано 
додаткове каркасне приміщення. Поруч з церквою розташована дерев'яна дзвіниця, яка 
є типовою для багатьох верховинських сіл [10]. 

Церква Св. Параскеви, XV ст., яка розташована в Хустському районі, селі 
Олександрівка. Церква Св. Параскеви датується 1753 роком. За місцевим переказом, 
перша церква стояла в урочищі Потік, а теперішня є другою. Відомо також, що церкву 
переносили в межах села. У 1751 році, за два роки до відновлення, так описано цю 
церкву: «дерев'яна, з вежею в дуже бідному стані, скоро розпадеться... Посвячена Св. 
Параскевії». Ця церква має свої неповторні особливості. Церква є двозрубною, 
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тридільною, з нахилом стін до середини. На головному фасаді розташований  
відкритий ґанок. Перед головним фасадом церкви стоїть каркасна, двоярусна дзвіниця. 
В цьому храмі можна побачити багаті, та найкраще збережені настінні розписи, які 
датуються 1779 роком та виконані майстром Стефаном Теребельським. Вівтарний зруб 
церкви відгороджено чотирирядним іконостасом XVIII сторіччя [11]. 

Церква Св. Миколи, 1779 року. Розташована церква в Хустському районі, селі 
Данилово. Церква Св. Миколи Чудотворця є наймолодшою з готичних церков 
Хустщини. Можливо, це найгарніша і найдивовижніша церква. Храм утворюють два 
зруби, збудовані з дубових колод. Зруб церкви має високий двосхилий дах. На 
західному фасаді бабинець продовжений закритим ґанком. Всередині знаходиться 
дерев'яна ажурна арка, яка відділяє бабинець від вівтаря, перекритого високими 
арковими склепіннями. Збереглися настінні розписи, датовані  1828 роком та виконані 
художником І.Корнмаєром. Біля церкви розташована струнка дерев'яна каркасна 
дзвіниця, а в ній – три дзвони [12]. 

Висновки 
Оскільки релігійний туризму на початку ХХІ ст. став пріоритетним напрямком 

розвитку туризму як в Україні, так і в Закарпатській області зокрема, його розвиток 
багато в чому залежить від сакрально-туристичних ресурсів території, їх стану та 
ефективного використання. Тому для розвитку релігійного туризму територія повинна 
мати сакральні об’єкти, основною перевагою яких є можливість туристів відвідувати їх 
протягом цілого року, незалежно від погодних умов та віросповідання. 
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АННОТАЦИЯ 
 

САКРАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ КАК ОСНОВА РАЗВИТИЯ РЕЛИГИОЗНОГО ТУРИЗМА В 
ЗАКАРПАТСКОЙ ОБЛАСТИ 

Рассмотрены сакральные объекты, подходы различных ученых к пониманию сакральных 
объектов. Определена роль сакральных объектов в религиозном туризме. Проанализированы деревянные 
церкви, которые играют важную роль в развитии религиозного туризма Закарпатья.Ключевые слова: 
религиозный туризм, функции религиозного туризма, сакральные объекты, деревянные церкви. 
 
 

THE SUMMARY 
 

SACRAL OBJECTS AS THE BASIS OF DEVELOPMENT OF RELIGIOUS TOURISM IN THE 
TRANSCARPATHIAN REGION 

Considered sacred objects of different approaches to scientific understanding of sacred objects. The 
role of sacred objects in religious tourism. Analyzed wooden churches, which play an important role in the 
development of religious tourism in Transcarpathia.Keywords: religious tourism, religious tourism function, 
sacred objects, wooden church. 
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ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА 
В УМОВАХ ЗМІН 

 
К.М. ХАУСТОВА  

Мукачівський державний університет 
 

У статті розглядаються проблеми формування та реалізації інвестиційної стратегії 
підприємства в умовах ринкових змін; визначено основні принципи, яких доцільно дотримуватися в 
процесі розробки інвестиційної стратегії, обґрунтовано методику  вибору інвестиційної стратегії на 
основі GAP-аналізу. 

 
Інвестиції є основою розвитку підприємств, окремих галузей та економіки в 

цілому. Інвестиційна діяльність підприємства являє собою досить тривалий процес, 
тому повинна здійснюватись з урахуванням певної перспективи.  

Трансформаційні процеси, що відбуваються в Україні, підсилюють 
невизначеність зовнішнього середовища підприємств і вимагають змін в економічній 
поведінці, при цьому вирішальною умовою розвитку і стійкої життєздатності 
підприємства будь-якого профілю є ефективність здійснення інвестиційної діяльності.  

Об’єкти та методи дослідження 
Методи та принципи формування та реалізації інвестиційних стратегій 

підприємства розглядаються у працях відомих вітчизняних і закордонних економістів: 
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І. Ансоффа, І.О. Бланка, Г. Бiрмана, А.М., Богатирьова, С. Шмiдта,  І.В. Лiпсица, А.Ф 
Гойко, і В.В. Коссова, Б. Карлофа, У. Кiнга, Д. Клiланда, А.Р. Стерлiнга, А.А. 
Томпсона, А. Дж. Стрiкленда, В.Д. Шапiро, Черепа А.В., Гуляєвої, А.А. Пересади, Д 
Черваньова, Г.М. Поддерьогіна, Т.В. Майорова та ін.  

Основи сучасних концепцій стратегічного розвитку підприємств в умовах змін 
закладено в наукових працях зарубіжних та вітчизняних учених: П. Друкера, Г. Кунца, 
М. Мескона, Л. Грейнера, М. Хікса, І.  Шумпетера, Марголиса Дж. ,  М. В. 
Желіховської, та ін.  

Постановка задачі 
Недостатньо вивченими залишаються питання методології розробки та 

впровадження адаптивної інвестиційної стратегії підприємства з урахуванням 
стратегічного розвитку підприємства в умовах змін, що зумовлює мету подальших 
досліджень . 

Результати та їх обговорення 
Висока динаміка основних макроекономічних показників, пов'язаних з 

інвестиційною активністю організацій, темпи науково-технологічного прогресу, 
постійні коливання кон'юнктури інвестиційного ринку, недосконалість державної 
інвестиційної політики і форм регулювання інвестиційної діяльності не дозволяють 
ефективно управляти інвестиціями підприємства на основі лише раніше накопиченого 
досвіду і традиційних методів фінансового менеджменту. У цих умовах постає 
необхідність у стратегічному управлінні інвестиційною діяльністю підприємства, тобто 
в розробці її інвестиційної стратегії.  

Відсутність  розробленої інвестиційної стратегії, адаптованої до можливих змін 
факторів зовнішнього інвестиційного середовища, може призвести до того, що 
інвестиційні рішення окремих структурних підрозділів організації будуть носити 
різноспрямований характер, приводити до виникнення протиріч і зниження 
ефективності інвестиційної діяльності в цілому. 

Інвестиційна стратегія – це довгострокова система цілей інвестиційної 
діяльності та найефективніших методів їх досягнення із врахуванням аналізу та 
прогнозу розвитку об’єктів інвестування в умовах ринку [1, С.- 240]. 

Стратегічне управління інвестиційною діяльністю підприємства засноване на 
сучасній концепції «стратегічного менеджменту», активно впроваджуваної з початку 
70-х років в корпораціях США і більшості країн Західної Європи, коли значно 
прискорилися темпи суспільного розвитку та науково-технічного прогресу. В умовах 
більш швидкої зміни зовнішньої середи діяльності компаній з'явилася необхідність не 
тільки оперативно реагувати на ці зміни, але й виробляти моделі розвитку з 
урахуванням прогнозованих змін.  
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Концепція стратегічного менеджменту відображає чітке стратегічне 
позиціювання організації (включаючи і інвестиційну її позицію), представлене в 
системі принципів і цілей його функціонування, механізмі взаємодії суб'єкта й об'єкта 
управління, характері взаємовідносин між елементами господарської та організаційної 
структури і формах адаптації до мінливих умов зовнішнього середовища  [7,С.- 31] 

Інвестиційну стратегію можна представити як генеральний напрям  
інвестиційної діяльності організації, проходження якому в довгостроковій перспективі 
повинно привести до досягнення інвестиційних цілей і отримання очікуваного 
інвестиційного ефекту. Інвестиційна стратегія визначає пріоритети напрямів і форм 
інвестиційної діяльності організації, характер формування інвестиційних ресурсів і 
послідовність етапів реалізації довгострокових інвестиційних цілей, що забезпечують 
передбачений загальний розвиток організації [8, с.-89]. 

Процес вибору і створення стратегій, що враховують специфіку змін 
виробничих, інвестиційних видів діяльності суб'єкта господарювання в залежності від 
впливу негативних факторів зовнішнього середовища, на наш погляд, повинен 
здійснюватися на основі врахування напрямків дії та потенційних можливостей впливу 
стратегії на результативність та ефективність проектного інвестування, протидії впливу 
негативних факторів зовнішнього середовища. 

Обґрунтованість вибору повинна включати експертні оцінки найбільш 
ймовірних змін макросередовища в конкретний період часу, інтервальна 
репрезентативність якого повинна задовольняти як статистичним вимогам, що 
пред'являються до прогнозу, так і вимогам учасників проектного інвестування. 

Нові стратегії соціально-економічного і фінансово-інвестиційного розвитку 
підприємств, галузей і регіону в цілому повинні бути орієнтовані як на активну 
протидію негативним тенденціям зовнішнього середовища, так і на створення 
конкурентних переваг, що забезпечують підвищення результативності та ефективності 
проектного інвестування в поточному і перспективному періодах часу. 

Процес розробки інвестиційної стратегії є найважливішою складовою частиною 
загальної системи стратегічного вибору підприємства, основними елементами якого є 
місія, загальні стратегічні цілі розвитку, система функціональних стратегій в розрізі 
окремих видів діяльності, способи формування і розподілу ресурсів. 

Вихідною передумовою формування інвестиційної стратегії є базова стратегія 
економічного розвитку корпоративної структури. Стосовно неї інвестиційна стратегія 
носить підпорядкований характер і повинна узгоджуватися з нею за цілями і етапами 
реалізації. Інвестиційна стратегія при цьому розглядається як один з головних факторів 
забезпечення ефективного розвитку підприємства відповідно до обраної нею загальної 
економічної стратегії  [8,С.- 93] 

Розроблена інвестиційна стратегія є однією з базисних передумов стратегічних 
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змін загальної організаційної структури управління і організаційної культури. 
В основі розробки інвестиційної стратегії організації повинні закладатися 

принципи нової управлінської парадигми - системи стратегічного управління. Існує 
багато підходів щодо визначення основних принципів розробки інвестиційної стратегії. 
Зокрема, Бланк І.О.[1,С. 189] до основних принципів, які забезпечують підготовку і 
прийняття стратегічних інвестиційних рішень у процесі розробки інвестиційної 
стратегії організації відносить:  

1. Розгляд підприємства як відкритої соціально-економічної системи, 
спроможної до самоорганізації. 

2. Урахування базових стратегій операційної діяльності підприємства. 
3. Переважна орієнтація на підприємницький стиль стратегічного управління 

інвестиційною діяльністю. 
4. Забезпечення погодженості перспективного, поточного і оперативного 

управління інвестиційною діяльністю. 
5. Забезпечення адаптивності інвестиційної стратегії до змін чинників 

зовнішнього інвестиційного середовища. 
6. Забезпечення альтернативності стратегічного інвестиційного вибору. 
7. Забезпечення постійного використання результатів технологічного прогресу в 

інвестиційній діяльності. 
8. Врахування рівня інвестиційного ризику в процесі прийняття стратегічних 

інвестиційних рішень. 
9. Орієнтація на професійний апарат інвестиційних менеджерів у процесі 

реалізації інвестиційної стратегії. 
10. Забезпечення розробленої інвестиційної стратегії підприємства відповідними 

організаційною структурою та інвестиційною культурою є найважливішою умовою для 
ефективної її реалізації. 

Визначення співвідношення різних форм інвестування на окремих етапах 
перспективного періоду пов'язано насамперед з дією об'єктивних зовнішніх і 
внутрішніх факторів серед яких можна виділити: стадію життєвого циклу галузі та 
підприємства в ній, розміри підприємства, рівень організації інноваційної діяльності, 
рівень впливу змін середовища на розвиток галузі та рівень організаційно гнучкості 
системи управління.  

На сучасному етапі розвитку теорії інвестиційного та стратегічного 
менеджменту розроблено ряд моделей, які дозволяють підвищити ефективність 
прийняття інвестиційних рішень на процес досягнення інвестиційних цілей. Найбільш 
відомими методами стратегічного моделювання позицій бізнесу є: Метод Бостонської 
консалтингової групи (BCG), Метод (модель) McKinsey, Модель компанії Шелл 
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(модельShell/DPM),  Модель Hofer/Schendel (Хофеpа– Шенделя), Метод ADL,  Метод 
PIMS,  Методика GAP-aналізу [2, С. – 75. ]. 

Оскільки ми розглядаємо інвестиційну стратегію в рамках забезпечення 
стратегічного розвитку підприємства, то одним з найбільш ефективних методів 
інвестиційного бізнес-аналізу в процесі прийняття стратегічних рішень  на нашу думку 
є модель аналізу стратегічного розриву GAP.  

Інвестиційний GAP - аналіз полягає в знаходженні тієї різниці, яка існує між 
нинішньою тенденцією розвитку організації і потенційно можливим шляхом її 
розвитку. На підставі Gap-аналізу з чотирьох можливих стратегій обирається 
оптимальний напрямок інвестиційної діяльності. Інвестиційний Gap-аналіз передбачає 
побудову графіка (рис. 1) з використанням двох найважливіших інвестиційних змінних 
- гроші і час. Сутність побудови графіка полягає в тому, щоб спроектувати нинішню 
тенденцію розвитку в майбутнє, а також знайти способи оптимізації цієї тенденції . 

 Основними змінними даної графічної моделі є показники T і S, тобто період і 
очікувана інвестиційна віддача (ефект). Показник Т 0 характеризує нинішній, сучасний 
період розвитку організації, а лінія a - тенденцію стратегічного розвитку організації, 
екстраполювати на основі попередніх результатів діяльності. Лінія а прагне до 
інвестиційного ефекту S 0, стратегічному періоду Т 1 (Т 1 - як мінімум, п'ятирічний 
період), тобто до того терміну, коли реалізація стратегічної інвестиційної програми 
повинна бути завершена. 

Підприємство, що функціонує в умовах внутрішньої інвестиційної закритості, в 
кращому випадку може розраховувати на відносно стабільне положення на ринку. 
Лідерства на ринку і зростання підприємства можна домогтися тільки за допомогою 
інвестиційних способів активізації (на графіку позначені відповідно буквами c, d, e, f), 
що з'єднують нинішню тенденцію розвитку організації з потенційним, можливим 
шляхом її росту. 

 
Рис. 1. Графічна модель інвестиційного GAP-аналізу[5, С.- 236 ] 

Лінія b відображає ту тенденцію, яка станеться у разі інвестиційних вливань в ту 
чи іншу сферу діяльності організації. При цьому існує чотири основних напрямки 
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інвестиційної діяльності, які дозволяють цю тенденцію здійснити. Чотири стратегічні 
напрями інвестиційної діяльності розрізняються відразу по декількох параметрах: 

• тривалість очікування базового інвестиційного ефекту; 
• величина необхідних первинних і передбачуваних подальших вкладень; 
• ступінь ризику та ймовірність досягнення стратегічної інвестиційної мети 

(SGI - Strategic Goal of Investment 1); 
• оптимальний очікуваний інвестиційний ефект. 
Показник Gap означає ту різницю, яку можна компенсувати чотирма основними 

способами. 
1. Інвестиційна стратегія оптимізації (на графіку позначена як c). У разі 

використання даного способу реалізації стратегії підприємство інвестує додаткові 
кошти в оптимізацію існуючих товарів (послуг). 

2. Інвестиційна стратегія інновації (на графіку позначена як d): підприємство 
інвестує кошти в придбання нових технологій, розробку нових товарів (послуг). 

3. Інвестиційна стратегія сегментації (на графіку позначена як e): підприємство 
інвестує фінансові ресурси з метою охоплення нових ринків. 

4. Інвестиційна стратегія диверсифікації (на графіку позначена як f): найбільш 
дорогий і ризикований спосіб реалізації стратегії, що полягає у вкладенні значних 
коштів в розширення об'єктів діяльності, номенклатури продукції та  ін. 

Стратегічна інвестиційна діяльність тісно пов'язана з такими функціями 
управління організацією, як маркетинг, інновація, виробництво та ін., це потребує 
створення команди фахівців, відповідальних за формулювання та реалізацію 
інвестиційної стратегії.  

З метою ефективної реалізації обраної стратегії та зменшення ступеня 
інвестиційного ризику для всього підприємства в умовах змін, пропонується визначити 
та виділити об’єкт реалізації інвестиційної стратегії з наданням йому певних прав та 
повноважень і покладення відповідальності за кінцеві результати реалізації 
інвестиційного проекту. Такими об’єктами можуть бути: 

1) підприємство в цілому; 
2)стратегічна зона господарювання; 
3) стратегічний інвестиційний центр. 
Стратегічна зона господарювання являє собою самостійний господарський 

сегмент у рамках підприємства, що здійснює свою діяльність у ряді суміжних галузей, 
об'єднаних загальним попитом або спільністю використовуваної сировини, технологій. 
[9,  С.-122] 

Стратегічний інвестиційний центр - самостійна структурна одиниця 
підприємства, що спеціалізується на виконанні окремих функцій або напрямків 
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інвестиційної діяльності та забезпечує ефективну господарську діяльність окремих 
стратегічних зон господарювання.  

Створення центрів відповідальності має ряд переваг для підприємства: 
- підвищення рівня відповідальності за результати впровадження та освоєння 

інвестицій; 
- спрощення обліку інвестиційних витрат; 
- гнучкість у процесі пристосування до змін у середовищі; 
- підвищення якості та ефективності використання інформації; 
- оперативність прийняття рішень; 
- зниження рівня інвестиційних ризиків для підприємства в цілому.  
Висновки 
Отже, в сучасних умовах успіх реалізації інвестиційної стратегії залежить не 

тільки від системи фінансових показників об’єкта інвестиційних вкладень. Рівень 
невизначеності підвищує складність планування та прогнозування інвестиційного 
ефекту. Найбільш ефективним підходом до розробки інвестиційної стратегії є 
стратегічний підхід, в якому враховуються всі фактори, які прямо та побічно 
впливають на процес досягнення інвестиційних цілей. Ефективність реалізації 
інвестиційної стратегії в умовах змін потребує також створення необхідних передумов, 
основними з яких є організація ефективного та адаптивного управління шляхом 
виділення об’єкта інвестування у відносно самостійний центр інвестицій з наданням 
йому відповідних прав і відповідальності та забезпеченням необхідними ресурсами. 
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АННОТАЦИЯ 
 

ФОРМИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ ПРЕДПРИЯТИЯ В УСЛОВИЯХ 
ИЗМЕНЕНИЙ 

 В статье рассматриваются проблемы формирования и реализации инвестиционной стратегии 
предприятия в условиях рыночных преобразований, определены основные принципы, которых 
целесообразно придерживаться в процессе разработки инвестиционной стратегии, обоснована 
методика выбора инвестиционной стратегии на основе GAP-анализа. 

 
THE SUMMARY 

 
FORMATION OF THE INVESTMENT STRATEGY OF THE ENTERPRISE IN A CHANGING 

The article examines new problems of development and implementation of the investment strategy in 
terms of market changes, the basic principles which should be followed in the process of developing an 
investment strategy, the procedure for selecting an investment strategy based on GAP-analysis. 

 

 
 
 
УДК 657 
 
 
МЕТОДИ  ФОРМУВАННЯ РЕЗЕРВУ СУМНІВНИХ БОРГІВ: ПЕРЕВАГИ ТА 

НЕДОЛІКИ 
 

 А. О. ЯБЛОЧКІНА, Д. В. МАКСИМЕНКО  
Мукачівський державний університет 

 
У статті досліджено проблему формування резерву сумнівних боргів; здійснено аналіз основних 

методів формування резерву сумнівних боргів, що наведені в П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість». 
Відзначені позитивні та негативні наслідки застосування кожного з методів. 

Ключові слова: резерв сумнівних боргів, коефіцієнт сумнівності, метод абсолютної суми 
сумнівної заборгованості, фактично списана дебіторська заборгованість. 

 
Сьогоднішня ситуація в країні характеризується погіршенням платіжної 

дисципліни. Цей факт необхідно відобразити у фінансових документах шляхом 
створення резерву сумнівних боргів, відповідно до діючих бухгалтерських норм. Це 
спричиняє виникнення сумнівної та безнадійної дебіторської заборгованості на 
підприємстві. Тому ще більшої актуальності набуває процес формування резерву 
сумнівних боргів та його відображення в бухгалтерському обліку. 

Створення резерву сумнівних боргів регламентується  вимогами  П(С)БО 10. 
Створення резерву сумнівної заборгованості є не правом, а зобов’язанням 
підприємства, на яке поширюється дія цього стандарту. Підприємство, формуючи 
облікову політику, самостійно обирає методику нарахування резерву сумнівних боргів. 
Питання створення резерву та його використання має серйозні наслідки в 
бухгалтерському, управлінському та податковому обліку.  

Об’єкти та методи дослідження 
Проблеми розвитку теорії і практики бухгалтерського обліку дебіторської 

заборгованості загалом та резерву сумнівних боргів зокрема стали предметом 
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дослідження таких учених-економістів: Ф. Бутинця, Г. Нашкерської, Єрохін К, С. 
Голова, В. Костюченко, Кушина О.,Жолобчук Т.,Зимний И. та ін. Однак, сучасні 
ринкові відносини вимагають подальшого дослідження економічної сутності та 
методики розрахунку резерву сумнівних боргів. 

Перегляд та аналіз їхніх робіт показав, що недостатньо уваги приділяється 
аналізу методик розрахунку резерву сумнівних боргів, а автори розглядають, в 
основному, лише приклади застосування перелічених в П(С)БО 10 методик на 
прикладах, не приділяючи достатньої уваги аналізу переваг та недоліків кожного з 
методів. 

Постановка задачі 
Метою дослідження є аналіз існуючих методів формування резерву сумнівних 

боргів, визначення їх суттєвих відмінностей, формулювання позитивних та негативних 
сторін їх застосування. 

Для досягнення даної мети проаналізувати відповідні П(с)БО та думки різних 
авторів, щодо досліджуваного питання. 

Результати та їх обговорення 
Однією із досить важливих груп резервів, які створюються у вітчизняному 

обліковому процесі є резерв сумнівних боргів. Порядок його створення і використання 
породжує велику кількість дискусій.  

Резерв сумнівних боргів - це резерв, який створюється з метою покриття у 
майбутньому безнадійної дебіторської заборгованості. Він коригує дебіторську 
заборгованість до її чистої реалізаційної вартості, дозволяє підприємству показати, що 
відповідна сума не може бути стягнута з дебіторів.  

Обов’язковість створення резерву встановлено вимогами П(с)БО 10 
„Дебіторська заборгованість”. Нарахований резерв зменшує в балансі активи 
підприємства на суму дебіторської заборгованості, яку підприємство визнає 
сумнівною. Це дає змогу користувачам фінансової звітності одержати реальну картину, 
а власникам підприємств не дасть можливості ввести в оману потенційних інвесторів 
[6].  

На практиці більшість підприємств не створює резерву сумнівних боргів, 
вважаючи, що в цьому відсутня гостра потреба, інші ж розраховують його досить 
приблизно. Такі дії частково пов’язані з відсутністю належного рівня відповідальності 
за порушення вимог національних стандартів. Ситуації, коли резерв сумнівних боргів 
можна не створювати: 

-  По - перше, за іншою (не комерційною) дебіторською заборгованістю. Такий 
висновок випливає з вимог п. 12 П(С)БО 10: поточна дебіторська заборгованість, не 
пов'язана з реалізацією продукції, товарів, робіт, послуг, визнана безнадійною, 
списується з балансу з відображенням збитків у складі інших операційних витрат.  
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-   По - друге, за заборгованістю тих покупців, яким підприємство продає товари 
(роботи, послуги) виключно на умовах передоплати, оскільки при цьому не виникає 
дебіторської заборгованості як такої.  

-  По - третє, якщо за торговими дебіторами у звітному кварталі закривається 
дебетове сальдо розрахунків.  

-    По - четверте, на підприємствах роздрібної торгівлі і підприємствах, що 
надають послуги, виконують роботи за готівковий розрахунок без відображення 
дебіторської заборгованості в обліку, - роздрібні магазини, підприємства громадського 
харчування, побутового обслуговування, пошта тощо. 

Важливо, що резерв сумнівних боргів розраховується для тієї дебіторської 
заборгованості, що відповідає наступним умовам [2, с.68]:  

1)є фінансовим активом – контрактом, що дає право отримати грошові кошти чи 
фінансові активи від іншого підприємства;  

2)є поточною, тобто виникати під час нормального операційного циклу або 
підлягати погашенню протягом 12 місяців з дати балансу;  

3)не є придбаною підприємством і не призначатися для продажу. 
Питанню резерву сумнівних боргів в П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість» 

присвячені пункти 7—11 та додатки до П(С)БО. Розмір резерву сумнівних боргів 
визначається за одним із методів, які зображені на рис 1. 

 
Рис. 1. Методи створення резерву сумнівних боргів 

Класифікація дебіторської заборгованості здійснюється групуванням 
дебіторської заборгованості за строками її непогашення із встановленням коефіцієнта 
сумнівності для кожної групи. Коефіцієнт сумнівності встановлюється підприємством, 
виходячи з фактичної суми безнадійної дебіторської заборгованості за попередні звітні 
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періоди. Коефіцієнт сумнівності, як правило, зростає зі збільшенням строків 
непогашення дебіторської заборгованості. Нарахування суми резерву сумнівних боргів 
за звітний період відображається у звіті про фінансові результати у складі інших 
операційних витрат. 

Виключення безнадійної дебіторської заборгованості з активів здійснюється з 
одночасним зменшенням величини резерву сумнівних боргів. У разі недостатності 
суми нарахованого резерву сумнівних боргів безнадійна дебіторська заборгованість 
списується з активів на інші операційні витрати. Сума відшкодування раніше списаної 
безнадійної дебіторської заборгованості включається до складу інших операційних 
доходів. 

Частина довгострокової дебіторської заборгованості, яка підлягає погашенню 
протягом дванадцяти місяців з дати балансу, відображається на ту саму дату в складі 
поточної дебіторської заборгованості. 

Довгострокова дебіторська заборгованість, на яку нараховуються проценти, 
відображається в балансі за їхньою теперішньою вартістю. Визначення теперішньої 
вартості залежить від виду заборгованості та умов її погашення. 

Метод абсолютної суми сумнівної заборгованості є найпростішим у 
розрахунках, оскільки не потребує застосування будь-яких коефіцієнтів та 
статистичних даних. Розмір резерву визначається в сумі заборгованості тих дебіторів, 
платоспроможність яких викликає сумніви. 

Наприклад, якщо підприємству стає відомо, що судом порушена справа про 
банкрутство дебітора, то заборгованість такого дебітора визнається сумнівним боргом, 
і на суму цієї заборгованості створюється резерв. Цей метод є ефективним  для 
підприємств з невеликою кількістю дебіторів. Цей метод зручний, якщо підприємство 
має справу з декількома великими дебіторами, заборгованість кожного з яких стано-
вить собою істотну суму - більше 5 % від валюти балансу [1]. 

Варто слідкувати не лише за повідомленнями про банкрутство дебітора, а й про 
його поточну та загальну платоспроможність. О. Кушина вважає, що даний метод 
неприйнятний, тому що, «якщо дебіторів у підприємства дуже багато, він втрачає свою 
привабливість, оскільки його реалізація стає досить трудомісткою» [5]. Крім того, 
порядок формування резерву саме цим методом, на думку автора, не зовсім чітко 
прописаний і можуть виникати колізійні питання щодо створення резерву на початок 
звітного року та подальшого його коригування. 

Використання коефіцієнта сумнівності здійснюється у методі, що ґрунтується на 
формуванні резерву сумнівних боргів з використанням розрахункового показника. Для 
використання цього методу несуттєва кількість дебіторів, але він є більш 
працемістким, ніж метод абсолютної суми сумнівної заборгованості, адже потребує 
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проведення певних розрахунків та інформації за декілька періодів. Як зазначалося 
вище, коефіцієнт сумнівності можна розраховувати з допомогою різних способів. 

Так, чимало теоретиків і практиків з обліку пропонують свої методи. Зокрема, 
Зимній І. пропонує формувати резерв сумнівних боргів лише для тієї дебіторської 
заборгованості, строк позовної давності якої закінчується в наступному за звітним році 
[4, с.51-52]. 

Таким чином, автор дещо звужує поняття „сумнівний борг”, бо до сумнівної він 
відносить лише ту дебіторську заборгованість, яка вже два роки обліковується на 
балансі підприємства. При визначенні мети нарахування резерву він не згадує про 
принцип обачності, а зазначає, що резерв необхідний лише для того, щоб виявити і 
списати дебіторську заборгованість після закінчення строку позовної давності. 

Жолобчук Т. пропонує для розрахунку резерву сумнівних боргів скористатися 
методикою, розробленою НБУ. Слід зазначити, що формування резервів для банків є 
обов’язковим, крім того, розроблена методика практикується не один рік і вже 
випробувана часом. Для застосування методики НБУ слід спочатку класифікувати 
дебіторську заборгованість за групами ризику залежно від строків її непогашення 
згідно з укладеними договорами, а за відсутності договірних умов - залежно від строків 
її перебування на балансі підприємства. Класифікація дебіторської заборгованості є 
спільним моментом у розрахунках резерву на підставі П(С)БО та Положення НБУ. 
Різниця полягає у тому що згідно з П(С)БО коефіцієнт сумнівності розраховується 
самостійно, виходячи з суми безнадійної дебіторської заборгованості, а в Положенні 
НБУ розмір резерву у відсотках вже встановлений [3, с.27- 29]. 

Отже, цей метод також має за мету спростити розрахунок резерву, але і він має 
певні недоліки. По-перше, коефіцієнти, що застосовуються банками доволі значні (0,2; 
0,5; 1), а якщо розраховувати резерв за методикою П(С)БО, то коефіцієнт майже ніколи 
не перевищує 0,4. По-друге, бухгалтерський облік на підприємствах України 
здійснюється відповідно до П(С)БО, а не Положеннями НБУ . 

Планом рахунків для обліку резерву сумнівних боргів передбачено балансовий 
рахунок 38 «Резерви сумнівних боргів». Рахунок пасивний, тобто залишок на ньому 
може бути лише кредитовим. Також потрібно враховувати, що залишок резерву 
сумнівних боргів на дату балансу не може бути більшим, ніж сума дебіторської 
заборгованості на ту саму дату. 

За кредитом рахунку відображається створення (тобто нарахування) резерву, за 
дебетом — списання сумнівної заборгованості за рахунок резерву. 

Нарахування резерву відображається в складі інших операційних витрат 
підприємства. Підприємства, що ведуть облік витрат із застосуванням рахунків класу 9, 
відносять суму нарахованого резерву на субрахунок 944 «Сумнівні та безнадійні 
борги», із застосуванням рахунків класу 8 - на субрахунок 84 «Інші операційні 
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витрати». Списана дебіторська заборгованість не менше п'яти років повинна 
обліковуватися на позабалансовому рахунку 071 «Списана дебіторська 
заборгованість». 

Протягом наступного звітного року списання безнадійної дебіторської 
заборгованості здійснюється в такий спосіб: сума в межах сформованого резерву 
списується за рахунок резерву. 

Висновки 
 Отже, на вибір способу розрахунку коефіцієнта сумнівності впливає комплекс 

факторів, серед яких важливу роль відіграє вид дебіторської заборгованость. Таким 
чином, резерв сумнівних боргів коригує вартість дебіторської заборгованості у балансі 
з метою надання користувачам достовірної інформації. Підприємства не завжди 
формують резерв сумнівних боргів по дебіторській заборгованості. Це не надає 
можливості отримати достовірну інформацію про її реальний стан та ймовірні ризики 
неповернення боргів, та в підсумку - завищує валюту балансу.  

1. На базі  . — 2010. — № 9. — С. 155-159. 
2. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 10 „Дебіторська 

заборгованість”:  Наказ Міністерства фінансів України від 08.10.99 р. № 237 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://zakon.rada.gov.ua/cgi-
bin/laws/main.cgi?nreg=z0725-99>  

 

 
 

АННОТАЦИЯ 
 

МЕТОДЫ ФОРМИРОВАНИЕ РЕЗЕРВА СОМНИТЕЛЬНЫХ ДОЛГОВ: ПРЕИМУЩЕСТВА И 
НЕДОСТАТКИ 

Исследована проблема формирования резерва сомнительных долгов; осуществлен анализ основных 
методов формирования резерва сомнительных долгов, приведенных в П(С)БУ 10 «Дебиторская 
задолженность». Отмечены положительные и негативные последствия применения каждого из 
методов. 

Ключевые слова: резерв сомнительных долгов, коэффициент сомнительности, метод абсолютной 
суммы сомнительной задолженности, фактически списана дебиторская задолженность. 

 
THE SUMMARY 

 
METHODS OF FORMING RESERVES FOR DOUBTFUL DEBTS: ADVANTAGES AND 

DISADVANTAGES 
There were investigated the problem of forming of reserve of doubtful debts; the analysis of basic methods 

of forming of reserve of doubtful debts which were resulted in P(S)BU 10 «Debit debts» was carried out. The 
positive and negative consequences of application of each of methods were marked. 

Key words: reserve of doubtful debts, coefficient of doubtfulness, method of absolute sum of doubtful debt, 
an account receivable is actually written-off.  
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