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УДК 685.34 

 

ВИВЧЕННЯ МЕХАНІЗМУ ВОЛОГО-МАСОПЕРЕНОСУ В СИСТЕМІ «СТОПА – 

ПАКЕТ МАТЕРІАЛІВ (ВЗУТТЯ) - СЕРЕДОВИЩЕ» 
 

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

 

У статті на основі вивчення форм зв’язку вологи з матеріалом, які зумовлені процесом потовиділення, 

досліджені наступні показники: змочуваність, гігроскопічність, вологовідача, паропроникність, капілярність, 

намочуваність для взуттєвих матеріалів різної природи та походження. Встановлено закономірності, якs 

відображають динаміку зміни вмісту вологи в матеріалі в умовах потовиділення. Запропоновано  механізм 

волого-масопереносу при потовиділенні в системі «стопа – пакет матеріалів (взуття) - середовище». 

 
Умови теплообміну в системі «взуття-споживач-середовище» особливо важливі для 

кінцівок людини, адже при посередництві взуття стопа постійно контактує із зовнішнім 

середовищем та ходовою поверхнею, а фактори зовнішнього середовища при цьому можуть 

коливатися в широких межах.  

Теплопередача стопи здійснюється здебільшого за рахунок поверхневого 

випаровування поту, випромінювання в інфрачервоній частині спектру та теплопровідності. 

Однак потовиділення стопи в умовах підсистеми «взуття-пакет матеріалів» погіршує 

умови теплообміну. Тому актуальним є питання підбору відповідних взуттєвих матеріалів, 

які забезпечуватимуть оптимальний масо-вологоперенос надлишкової (зайвої) вологи 

внутрівзуттєвого простору[1]. Виготовлене з таких матеріалів взуття створюватиме 

сприятливий мікроклімат у внутрішньо-взуттєвому просторі навколо стопи, забезпечуватиме 

відповідний волого-температурний режим за будь-яких мікрокліматичних умов зовнішнього 

середовища і тим самим забезпечуватиме комфорт при носінні [2]. 

Відомо, що, в залежності від граничних умов системи «взуття-споживач-

середовище», інтенсивність потовиділення стопи змінюється в широких межах від 1 до 10 

г/год. Це пов’язано з рефлекторною та паро-крапельною природою пітніння, особливо при 

інтенсивних фізичних навантаженнях людини і температурі середовища понад 25 °С. В 

результаті потовиділення людина виділяє піт, який більше ніж на 98 % (по масі) складається 

з води (водяної пари) [3]. 

Дана проблема є особливо актуальною в умовах переважаючого сидячого способу 

діяльності людини, в закритих приміщеннях, при різко виражених дискомфортних факторах 

глобального потепління. Розширення асортименту штучних та синтетичних матеріалів для 

легкої промисловості не сприяє вирішенню проблем комфортності. Відсутні об’єктивні 

методи оцінки якості як гігієнічних властивостей штучних та синтетичних матеріалів, так і 

споживчих властивостей виробів. Представляє інтерес вивчення механізму волого-

масопереносу.  

Мета дослідження. Метою даного дослідження є вивчення процесу волого- переносу 

при потовиділенні та обґрунтування оптимальних гігієнічних вимог до взуття та критеріїв 

оцінки гігієнічних властивостей взуттєвих матеріалів для забезпечення максимального 

комфорту в процесі експлуатації взуття. 

Об’єкти та методи дослідження  

Об’єктом дослідження є динаміка зміни вологи в матеріалах взуття при паро-



крапельному потовиділенні в граничних умовах комфорту та дискомфорту системи «стопа – 

взуття – зовнішнє середовище». На сьогоднішній день детально вивчено пакет матеріалів, 

існує інформація про поглинання шкарпетками вологи, вміст поту (вологи) на шкірі ступні 

[3-5]. 

Предметом дослідження є різноманітні взуттєві матеріали, що можуть 

використовуватись для виготовлення взуття. 

Постановка задачі  

В процесі дослідження були проаналізовані форми зв’язку вологи з матеріалом, які 

згідно теорії Ребіндера [2] поділяються на три групи: хімічну, фізико-хімічну, фізико-

механічну. До хімічного зв’язку відносять іонну і молекулярну. Зв'язок цей дуже міцний і 

порушується тільки при хімічній взаємодії або прокалюванні. До фізико-хімічного зв’язку 

відносять адсорбційний, осмотичний та структурний. Вологу, що має фізико-механічний 

зв'язок з матеріалом, поділяють на капілярну і вологу змочування. Тому для подальших 

досліджень вивчався вплив, як води, так і водяного пару на взуттєві матеріали за 

стандартними методиками [2, 4]. 

Було проаналізовано показники взуттєвих матеріалів різної природи та походження, 

які характеризують взаємозв’язок вологи з матеріалами: змочуваність, гігроскопічність, 

намокаємість, вологовіддачу, капілярність, паропроникність. Ці показники характеризують 

властивості матеріалів пов’язані з поглинанням та передачею вологи. Було зроблено 

припущення про те, що для забезпечення належних гігієнічних властивостей  взуттєвих 

матеріалів, та відповідного комфорту при експлуатації взуття, локалізація зайвої вологи з 

поверхні стопи може бути забезпечена взаємною дією та комплексним характером 

досліджуваних показників.  

Результати дослідження 

Досліджувались показники, що характеризують взаємозв’язок вологи з матеріалами у 

внутрішньо-взуттєвому просторі. Тому, основна частини дослідження спрямована на 

вивчення гігієнічних показників взуття, таких, як гігроскопічність, намочуваність, 

вологовіддача, паропроникність, капілярність і  змочуваність .  

Для комплексної оцінки гігієнічних властивостей взуттєвих матеріалів був 

врахований досвід, напрацьований в методиці про графічно-числовий спосіб комплексної 

оцінки гігієнічних властивостей матеріалів [5]. Першочергово досліджувались показники, що 

характеризують фізико-механічну форму зв’язку вологи з матеріалом – капілярність, 

намочуваність, змочування, що мають місце при інтенсивному потовиділенні та відповідно 

показники, що характеризують фізико-хімічну форму зв’язку вологи з матеріалом – 

гігроскопічність, паропроникність, вологовіддача, які,  очевидно, менше впливають на масо-

вологоперенос, але зумовлюють протікання волого-обмінних процесів по встановленню 

рівноважної вологості.  

Досліджувались наступні матеріали природного походження з відповідним 

волокнистим складом (колаген, целюлоза, кератин, фіброїн): 

- сирець шкіри – шкіра, що пройшла операцію дублення; 

- пробкове дерево з кори португальського дуба, монолітний фрагмент; 

- вата високого ґатунку, виготовлена з бавовни; 



- хутро овече, що пройшло обезжирення нефарбоване; 

- зразок дерева – бук висушений в звичайних умовах; 

- кора тополі, висушена в звичайних умовах; 

- натуральний шовк „кокон” лялечки гусені; 

- пакля, продукт первинної переробки луб’яних волокон; 

- фрагмент осиного гнізда-гідрофільний матеріал рослинного походження[3]. 

Спільним для цих матеріалів є те, що у різні часи їх використовували для 

виготовлення взуття, а також ідеальна гідрофільність, оскільки, виключено такі додаткові 

обробки як гідрофобізація, жирування, апретування, проклеювання тощо, які здатні 

погіршувати гігієнічні властивості. 

Результати випробувань підтверджують, що найкращим матеріалом, який володіє 

оптимальним комплексом гігієнічних показників, є натуральна шкіра, яку прийнято 

розглядати як еталон (табл. 1). 

Таблиця 1.  

Гігієнічні властивості взуттєвих матеріалів природного походження  

Досліджуваний 

матеріал  
Гігроскопічність,% 

Вологовіддача,

% 
Намочуваність,% 

Натуральна шкіра  24 18 59 

Пробкове дерево  14,3 6 45 

Бавовна 18 14 200 

Хутро 20 16 300 

Дерево 14 14 35 

Кора дерева 18 21 82 

Натуральний  

шовк 
24 13 86 

Луб’яне волокно  29,9 16 160 

Модифікована 
целюлоза 

21 17 52 

 

Відомо [2], що натуральні матеріали мають більш високі гігієнічні властивості, 

ніж штучні та синтетичні, де гігроскопічність не перевищує 2 -3%, а вологовіддача − 

5%. Дані табл. 1  не суперечать цим відомостям і вказують на зв’язок гігієнічних 

властивостей натуральних матеріалів з їх походженням. Наприклад, найбільшу серед 

аналізованих зразків гігроскопічність мають луб’яне волокно, натуральний шовк та 

шкіра; найкраща вологовіддача спостерігається для кори дерева, натуральної шкіри 

та луб’яного волокна , а найменшу намокаємість мають зразки дерева та натуральної 

шкіри. Таким чином, натуральна шкіра володіє оптимальним комплексом гігієнічних 

показників.  

Результати досліджень гігієнічни х показників вище названих матеріалів 

наведені графічно на рис. 1.  
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Процес взаємодії матеріалу з водою значною мірою пов'язаний з показником 

змочуваність матеріалу. Змочування представляє собою повне чи часткове розтікання води 

на поверхні матеріалу, яке умовно можна розглядати у формі краплі. Цей  показник 

характеризує краєвид кутом змочування ”θ„ , який утворюється поверхнею матеріалу і 

дотичною до поверхні на границі розділу „ рідина –повітря”. Для визначення даного 

показника було запропоновано метод фотографування краплі води, яка попередньо 

наносилися на матеріал за допомогою піпетки.  Було встановлено, що краєвий кут 

змочування змінюється в часі, має місце анізотропія його вл астивостей, що, 

очевидно, пояснюється неоднорідністю структури та природи матеріалу. Виникли 

труднощі щодо визначення даного показника для пористих волокнистих матеріалів, 

тому дана методика потребує доопрацювання.  

Одночасно визначались інші параметри змоч ування це: час поглинання 

матеріалом вологи і діаметр змочуваного матеріалу (після нанесення краплі води). 

Була встановлена закономірність -  чим більший діаметр краплі тим краща 

змочуваність матеріалу. Для досліджень  були використані наступні матеріали:  

- Спилок; 

- Півшкірок; 

- Нубук; 

- Кукурудзяне листя; 

- Бавовна. 

Дані досліджень наведені в таблиці 2. Результати випробування показали, що  

найбільш швидше процес змочування проходить в бавовняних матеріалах.  
Табли ц я 2 .   

 Змоч уван іс ть мате ріалів  

Випробуваний матеріал  
Час поглинання крапель 

води матеріалом, сек  

Діаметр змочуваного 

матеріалу, мм  

Спилок 6000 5 

Півшкірок 2460 10 

Нубук 840 8 

Кукурудзяне листя 540 14 

Бавовна 3 25 
 



З таблиці 2. видно, що в залежності від матеріалу, способу обробки час поглинання 

крапель води, а також діаметр змочуваного матеріалу є різним. Найбільш швидше процес 

змочування проходить в бавовні (3 сек), а діаметр змочуваного місця становить 25 мм. В 

свою чергу спилок поглинає вологу набагато повільніше – 6000 сек, а діаметр змочуваного 

місця дорівнює – 5 мм. Тому, з вище сказаного, можна зробити висновок, що процес 

змочування в різних матеріалах відбувається по різному. Це можна пояснити, як складністю 

процесів, що протікають в гетерогенній системі «рідина (вода) – тверде (колоЇдно-пористе, 

волокнисте)тіло», так і природою обробки, оздоблення  матеріалів та ін. 

Час поглинання крапель води матеріалами при змочуванні наведено на рис.2.  

 

Рис. 2. Час поглинання води матеріалами при змочуванні 

Слід зауважити, що діаметр крапель, які наносилися на матеріал був різним, різною 

була і поведінка краплі на досліджуваному матеріалі. Наприклад, крапля води при попаданні 

на бавовну відразу поглиналась матеріалом; при попаданні на спилок крапля води тривалий 

час не змінювала свого вигляду. Це залежить, в першу чергу, від властивостей, кута 

змочуваності та інших показників. Очевидно можна припустити, що показники в ряду: 

змочуваність>гігроскопічність>вологовідача>паропроникливість>намокаємість>  

капілярність 

відображають умови паро-крапельного потовиділення, а з іншої сторони 

демонструють динаміку зміни вологи в напрямку – «стопа- шкарпетка-пакет матеріалів 

взуття-зовнішнє середовище». 

Висновки 

Передумовою для забезпечення високих споживчих властивостей взуття є 

необхідність вибору взуттєвих матеріалів (в першу чергу внутрішніх матеріалів взуття) з 

високими гігієнічними властивостями. Дана проблема є особливо актуальною в умовах 

переважаючого сидячого способу діяльності людини в закритих приміщеннях, при різко 

виражених дискомфортних факторах глобального потепління, адже інтенсивність 

потовиділення залежить від температури повітря навколишнього середовища і від закритості 

взуття. Шкарпетка, підкладка, вкладна устілка повинні бути виготовлені з матеріалів, що 

мають хорошу змочуваність, гідрофільну природу з високими гігроскопічністю, 

капілярністю, розвиненою пористістю, паропроникливістю та хорошою вологовіддачею. В 

умовах інтенсивного потовиділення волога поту повинна швидше локалізуватись 

внутрішніми матеріалами, а потовиділення повинно бути оптимальним. 
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АННОТАЦИЯ 

 

ИЗУЧЕНИЕ МЕХАНИЗМА ВЛАГО-МАССОПЕРЕНОСА В СИСТЕМЕ «СТОПА - ПАКЕТ 

МАТЕРИАЛОВ (ОБУВЬ) - СРЕДА» 

В статье на основании изучения форм связи влаги с материалом, обусловленных процессом 

потоотделения, исследованы следующие показатели: смачиваемость, гигроскопичность, влогоотдача, 

паропроницаемость, капиллярность, намокаэмость для обувных материалов различной природы и 

происхождения. Установлены закономерности, отражающие динамику изменения содержания влаги в 

материале в условиях потоотделение. Предложен механизм  влаго-массопереноса при потоотделении в системе 

«стопа - пакет материалов (обувь) - среда». 

 

THE SUMMARY 

 

INVESTIGATION OF MASS-MOISTURE EXCHANGE PROCESSES 

 IN SYSTEM «FOOTWEAR- PACKAGE OF MATERIALS-ENVIRONMENT» 

On the basis of studying the forms of material moisture due to perspiration due process, investigated the 

following parameters: wettability, hygroscopicity, volohovidacha, water vapor permeability, capillarity, for shoe 

materrialiv different nature and origin. The regularities that reflect the dynamics of moisture content in the material in 

sweating. The mechanism of mass transfer in moisture perspiration in the " footwear- package of materials-

enviroment." 
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Застосування металотермічних способів синтезу матеріалів для виготовлення виливків з середньолегованих 
теплостійких і жароміцних сталей дозволяє частково вирішити проблему термінового отримання виливків і ремонту 
деталей. Для обґрунтованого використання термітного матеріалу необхідно дослідити вплив металотермічного 
методу синтезу на хімічний склад, структуру і властивості теплостійких і жароміцних сталей, а після цього вибрати 

той матеріал, який забезпечить оптимальну структуру і найкращі властивості. В результаті проведених 
теоретичних та експериментальних робіт встановлено склад шихти і хімічний склад синтезованих термітних 
теплостійких і жароміцних сталей, їх структура, фізико-механічні і службові властивості. 

Ключові слова: металотермія, синтез, термітні сталі, фізико-механічні властивості, теплостійкі і 

жароміцні сталі. 
 

Теплостійкі і жароміцні сталі використовуються для виготовлення труб 

паронагрівачів, паротрубопроводів, колекторів енергетичних пристроїв, арматури парових 

котлів та паротрубопроводів, труб гідрогенізаційних пристроїв та деталей нафтотехнічної 

апаратури. 



У практиці термінового виготовлення виливків широко застосовуються відомі ще з 

минулого століття металотермічні методи отримання сталей, які засновані на 

алюмінотермічному відновленні заліза при горінні термітної суміші, у склад якої додають 

легуючі елементи. Ці методи стають економічно виправданими тоді, коли використовуються 

їх головні переваги − висока продуктивність, повна автономність технології і незалежність 

від потужних джерел електроенергії, складного ливарного промислового обладнання, 

можливість синтезувати литі сталі практично любого класу, малий час на підготовку і 

організацію виробництва та простота технічного обслуговування технологічного процесу 

металотермічного синтезу. Все вищенаведене призводить до необхідності поєднання переваг 

металотермічного способу синтезу матеріалу і унікальних властивостей середньолегованих 

теплостійких і жароміцних сталей. 

Мета роботи 

Встановити можливість отримування середньолегованих термітних теплостійких і 

жароміцних сталей, дослідити їх мікроструктуру, фізико-механічні, технологічні і службові 

властивості та запропонувати галузі найбільш доцільного їх застосування. 

Постановка проблеми і задач дослідження 

При необхідності екстреного ремонту механізму виникає необхідність у використанні 

металотермічних методів синтезу чавунів [1]. Методи металотермії дозволяють отримувати виливки з 

високою продуктивністю за короткий проміжок часу. Ці методи придатні і для зварювання і 

наплавлення термітних залізовуглецевих сплавів [1−3]. 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 електродугових печей та ін. 

Застосування металотермічних способів синтезу матеріалів для термінового отримання 

виливків з термітних сталей і швидкої заміни відпрацьованих деталей дозволяє частково вирішити 

проблему екстреного виготовлення і ремонту деталей з середньолегованих термітних 

теплостійких і жароміцних сталей. 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. 

Вихідні матеріали, методика приготування металотермічної шихти 

Матеріали використані для компонування металотермічної суміші: хром металічний 

ГОСТ5905-79; ферохром ФХ65-7А ГОСТ 4757079; силікомарганець СМн26 ГОСТ 4756-77; 

феросиліцій ФС65Ал3,5 ГОСТ 1415-78; порошок алюмінієвий марок ПА-3−ПА-6 ГОСТ 6058-73 та 

просіяне мливо алюмінієвої стружки; феромарганець ФМн70 ГОСТ 4761-80; 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 300 г у металотермічному реакторі діаметром 80 мм з різним 

процентним співвідношенням компонентів у суміші. Ініціювання процесу горіння проводилося 

спеціальним термітним сірником. 

Шихта попередньо розраховувалася за стехіометричним співвідношенням компонентів 

реакції [4], а у наступному враховували засвоєння окремих компонентів реакції за допомогою 

коефіцієнтів [1]. 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 сплав від шлаку, оцінюючи структуру шлаку, і проводили 

контрольне зважування та встановлення величини виходу металу з шихти, досліджувався 

синтезований зливок. Третій етап [4] полягав у корекції складу шихти за рахунок внесення 

відповідних феродомішків (феромарганцю, ферохрому та ін.), які дозволяють синтезуваати 

необхідний хімічний склад сплаву. Для регулювання температури горіння у склад шихти вводили 

також інертні домішки. 

Методика термохімічних розрахунків та теоретичні дослідження 

Після встановлення складу шихти за стехіометричними коефіцієнтами хімічної 

реакції та корекції її коефіцієнтами засвоєння компонентів шихти, проводили розрахунок 

адіабатичної температури горіння [4]. При проведенні розрахунків за існуючими методиками 

не враховували сублімацію алюмінію, що дає несуттєву похибку встановлення адіабатичної 

температури (Та) та теплоти утворення продуктів реакції (Q). Основний критерій отримання 

зливків – Та повинна для всіх реакцій бути вище температури плавлення (Тпл) продуктів 

реакції. Розрахунок Та зрозуміло не враховує і тепловтрати у процесі горіння, а також 

повноту перетворення реагентів у продукти реакції. У спрощеній схемі розрахунку Та 

визначали без врахування точних значень теплоємностей, а тепловий ефект встановлювали 

при середній температурі (наприклад, 2500 К). Зміною ж теплового ефекту, коли продукти 

реакції знаходяться у рідкому стані, можна знехтувати. 

При відповідних значеннях ентальпій продукту горіння Та розраховували за 

формулою: 

рідк

пл
пла

С

TLQ
ТT , 

де C та L – відповідно теплоємність і теплота продукту горіння. 

Помилку, пов'язану із екстраполяцією, оцінюють у сто градусів. 

Результати експериментальних досліджень 

В результаті проведення експериментальних плавлень з використанням розрахованого 

складу екзотермічної шихти отримано такі марки термітних сталей – аналоги промисловим 

маркам 12ХМФ, 15ХМФ, 12Х2МФБ, 25Х2МФ. 

При проведенні експериментальних досліджень встановлювали хімічний склад 

синтезованих термітних сталей (див. табл. 1). Найбільшу жароміцність (опір повзучості і 

витривалу міцність) виявляють хромомолібденованадієві термітні сталі, меншу на 12-16% 

хромомолібденові сталі. Крім меншої жароміцності хромомолібденові термітні сталі схильні 

ще і до графітизації, що обмежує їх використання при виготовленні паронагрівачів і 

паротрубопроводів тому, що в результаті тривалого нагріву виникає розкладання цементиту 

з утворенням графіту. Найбільш інтенсивно цей процес проходить при температурах вище 

500оС. Найбільш показово його можна спостерігати на мікроструктурах у зоні термічного 

впливу, зварених термітним способом деталей. Скупчення графітових утворень 

розташовується за контуром цієї зони, тобто там де температура нагріву вище критичної 

точки АС3 (~730оС). Ця характерна особливість спостерігається і у інших термітних сталях 

[5,6]. 



Таблиця 1 

Хімічний склад термітних теплостійких і жароміцних сталей 

Марка 
сталі 

C Si Mn Mo Cr V Ni Cu S P Інші 

12ХМФ 
0,08-
0,16 

0,16-
0,38 

0,42-
0,65 

0,30-
0,37 

0,6-
1,1 

0,15-
0,30 

0,25-
0,30 

0,20-
0,25 

0,020-
0,030 

0,030-
0,040 

- 

15ХМФ 
0,10-
0,14 

0,16-
0,35 

0,40-
0,65 

0,91-
1,10 

1,10-
1,40 

0,25-
0,30 

0,15-
0,25 

- 
0,020-
0,025 

0,025-
0,030 

- 

12Х2МФ
Б 

0,08-
0,11 

0,35-
0,65 

0,45-
0,70 

0,55-
0,70 

2,2-
2,5 

0,25-
0,35 

0,20-
0,25 

0,20-
0,25 

0,025-
0,030 

0,025-
0,030 

0,5-
0,6 
Nb 

25Х2МФ 
0,22-
0,29 

0,15-
0,35 

0,35-
0,65 

0,95-
1,15 

2,2-
2,5 

0,35-
0,45 

- - 
0,025-
0,030 

0,025-
0,030 

- 

 

Особливістю металотермічного способу синтезу є також наявність алюмінію у складі 

металотермічної шихти і, як наслідок, притаманна тільки цьому способу схема 

мікролегування і дорозкислення термітної сталі. Незважаючи на значний градієнт 

температур при формуванні виливка цей спосіб синтезу сплаву дозволяє отримуваний 6-7 

бал зерна. Зауважимо, що крупнозернисті термітні сталі погано піддаються графітизації на 

відміну від дрібнодисперсних, дорозкислених алюмінієм з шихти. 

Аналіз отриманих результатів дозволив встановити, що хром і ніобій перешкоджають 

процесу графітизації. Навіть незначний вміст хрому (до 1%) у термітній сталі дозволяє 

повністю запобігти графітизації. Одночасно хром не погіршує технологічних і службових 

властивостей термітної сталі при температурах до 500оС. Вказані вище хромомолібденові 

сталі непогано зварюються термітним способом. Для встановлення галузей застосування 

термітних сталей теплостійких і жароміцних сталей досліджені їх фізичні та механічні 

властивості. Отримані результати (див. табл. 2-5) показують, що термітні сталі не 

поступаються за цими показниками ординарним промисловим сталям, а за деякими з них 

(ударною в’язкістю та пластичністю) навіть переважають їх на 12-14%. 

Таблиця 2 

Густина та коефіцієнт лінійного розширення термітних сталей 
Марка термітного аналога 

промислової сталі 
γ, 

·10
3
, кг/м

3
 

α·10
6
, мм/мм

 о
С у межах температур 

о
С 

10-100 20-200 20-300 20-400 20-500 20-600 

12ХМФ 7,81 10,6 11,5 12,10 12,9 13,5 13,8 

15ХМФ 7,82 11,1 11,5 12,47 13,2 13,7 13,9 

12Х2МФБ 7,82 11,4 12,1 12,3 13,0 13,3 13,5 

25Х2МФ 7,81 12,3 12,7 13,4 13,8 14,2 14,8 

Таблиця 3 

Коефіцієнт теплопровідності, питома теплоємність та температури критичних  

точок термітних сталей 

Марка 
термітного 

аналога 
промислової 

сталі 

λ, Вт/м·
о
С при t

о
С 

С, 
кал/г

 

о
С 

Критична точка, 
о
С 

100 200 300 400 500 600 АС1 АС3 Аr3 Аr1 

12ХМФ 
25,
79 

25,
32 

25,
32 

24,
12 

23,
88 

23,
41 

0,120 
770-
780 

870-
900 

830-
850 

720-
750 

15ХМФ 
2,3
41 

22,
69 

21,
17 

20,
30 

19,
35 

18,
87 

0,115 
760-
800 

900-
980 

860-
900 

730-
790 

12Х2МФБ 
14,
57 

14,
81 

15,
52 

16,
48 

16,
96 

19,
11 

0,110 
880-
910 

990-
1100 

860-
900 

840-
760 



25Х2МФ 
18,
87 

18,
63 

17,
91 

16,
96 

16,
48 

15,
05 

0,114 
730-
760 

850-
880 

710-
700 

690-
710 

 

 

Таблиця 4 

Питомий електричний опір термітних сталей 

Марка 
термітного 

аналога 
промислової 

сталі 

ρ, ом·мм
2
/м при t

о
С 

20 50 100 150 200 250 300 400 500 600 

12ХМФ 
0,27
23 

0,289
9 

0,311
1 

0,351
0 

0,389
7 

0,431
8 

0,484
3 

0,588
3 

0,681
7 

0,831
6 

15ХМФ 
0,25

5 
0,273 0,289 0,317 0,356 0,395 0,431 0,518 0,630 0,710 

12Х2МФБ 
0,40

1 
0,415 0,445 0,473 0,515 0,534 0,581 0,641 0,743 0,811 

25Х2МФ 
0,27

1 
0,316 0,358 0,393 0,428 0,466 0,498 0,530 0,691 0,812 

 
Таблиця 5 

Механічні властивості термітних сталей 

Марка термітного аналога 
промислової сталі 

σв σ0,2 δ5 φ 
ан, Н·м/м

2
 

МПа % 

12ХМФ 490-670 260-280 19-21 50-55 50-60 

15ХМФ 610-700 370-350 17-19 48-52 45-52 

12Х2МФБ 420-450 220-240 23-27 45-47 37-45 

25Х2МФ 850-920 730-780 11-16 42-47 32-35 

 
Більша жароміцність термітних хромомолібденованадієвих сталей пояснюється не 

тільки зміцненням твердого розчину вольфрамом (який зменшує швидкість дифузійних 

процесів), але і розподілом термостійких високодисперсних карбідів ванадію, що також 

зміцнюють сплав. Найчастіше карбіди ванадію розподіляються у дефектах мартенситних 

кристалів. Зазначимо, що алюмінотермічний спосіб отримання сплаву сприяє додатковому 

дорозкисленню термітної сталі і видаляє з неї оксиди заліза.  

При швидкому охолодженні виливків з термітної сталі карбіди ванадію рівномірно 

розподіляються по тілу зерна і тому значення ударної в’язкості (ан) знаходиться на достатньо 

високому рівні (див. табл. 5). Якщо ж виливок значної маси отримується у футерованому 

металотермічному реакторі, то зменшення тепловідводу та уповільнене охолодження 

внаслідок цього, призводить до виділення карбідів ванадію в укрупненому виді на границях 

зерен, що суттєво зменшується ан. В той же час рівномірний розподіл дрібнодисперсних 

карбідів ванадію забезпечує не тільки високу жароміцність, але і витривалу пластичність. У 

термітній сталі 12Х2МФБ зміцнення досягали в результаті дисперсійного тверднення та 

виділення у структурі сплаву інтерметалідної фази Лавеса (на зразок Fe2Mo та Fe2Nb), що 

дозволяє рекомендувати використання цієї сталі при температурах до 670оС. 

Продовження експериментальних досліджень було направлено на встановлення 

границі повзучості та границі витривалої міцності термітних сталей від температури. 



Отримані залежності границі повзучості при швидкості повзучості 1% за 100000 год. і 

границі витривалої міцності за 100000 год. При зміні температури показано на рис. а і б. 

 

Рис. Залежність границі повзучості та границі витривалої міцності термітних сталей від 

температури 

 

Проведене порівняння границі текучості для різних видів термітних сталей показало, 

що при 450-500оС найкращі властивості проявляє термітний аналог сталі 12ХМФ, при 500-

550оС ‒ 15ХМФ, а при температурах 600-650оС ‒ 15Х2МФ. Порівнюючи ж границю 

витривалої міцності термітних сталей встановлено, що цей показник найвищий у термітного 

аналога сталі 25Х2МФ. 

Порівняння з промисловою найтиповішою хромонікелевою сталлю Х18Н9Т дозволяє 

виявити, що сталі 15ХМФ, 12Х2МФБ та 25Х2МФ в діапазоні температур 550-600оС 

незначно поступаються аустенітній промисловій сталі за границею витривалої міцності (на 

3-5%), а в діапазоні 500-550оС знаходяться на одному рівні. 

Аналіз результатів проведених досліджень дозволив встановити не тільки фізико-

механічні та службові властивості термітних сталей, порівняти їх з промисловими 

аналогами, але і запропонувати температурний інтервал безпечного застосування термітних 

середньолегованих теплостійких і жароміцних сталей. 

Висновки 

1. Теоретично і експериментально доказана можливість синтезу металотермічним 

способом термітних сталей, аналогів промислових марок 12ХМФ, 15ХМФ, 12Х2МФБ, 

25Х2МФ. 2. Розраховані склади шихт для синтезу термітних сталей вказаних марок. 3. 

Встановлено хімічний склад синтезованих термітних сталей. 4. Виявлено фізико-механічні 

властивості термітних сталей та залежності коефіцієнту лінійного розширення, коефіцієнту 

теплопровідності, питомого електричного опору від температури.  5.  Встановлено  критичні  

точки  АС1, АС3, Аr3 та Аr1 для термітних сталей. 6. Проведено аналіз мікроструктури 
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синтезованих термітних сталей, вплив окремих фазових складових (зокрема карбідів 

ванадію) на властивості сталей та вплив металотермічного способу синтезу на структуру 

сплаву. 7. Встановлені значення границі повзучості і границі витривалої міцності для 

синтезованих термітних сталей, а також їх залежність від температури. 
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АННОТАЦИЯ 

 

ТЕРМИТНЫЕ СРЕДНЕЛЕГИРОВАННЫЕ ТЕПЛОСТОЙКИЕ И ЖАРОПРОЧНЫЕ СТАЛИ 

Применение металлотермических способов синтеза материалов для изготовления отливок из среднелегированных 
теплостойких и жаропрочных сталей позволяет  частично решить проблему экстренного получения отливок и ремонта 
деталей. Для обоснованного использования термитного материала необходимо исследовать влияние металлотермического 
метода синтеза на химический состав, структуру и свойства теплостойких и жаропрочных сталей, а после этого выбрать тот 

материал, который обеспечит оптимальную структуру и наилучшие свойства. В результате проведенных теоретических и 
экспериментальных работ установлено состав шихты и химический состав синтезированных термитных теплостойких и 
жаропрочных сталей, их структура, физико-механические и служебные свойства. 

Ключевые слова: металлотермия, синтез, термитные стали, физико-механические свойства, теплостойкие и 

жаропрочные стали. 
 

THE SUMMARY 

 

THE THERMITE MIDALLOYED HEAT-RESIS TANT STEELS 

The using of metallothermal methods of synthesise materials for the production of castings of midalloyed heat -

resistant steels can partially solve the problem of emergency castings and repair parts. The sustainable using of thermite 

material is necessary to investigate the influence of metallothermic synthesis method of the chemical composition, 

structure and properties of heat-resistant steels, and then select the material that will provide the best structure and the 

best properties. The result of theoretical and experimental works was established the composition of the charge and the 

chemical composition of the synthesized thermite heat-resistant steels, and their structure, physical, mechanical 

properties and service properties. 

Keywords: metallothermy, synthesis, thermite steel, mechanical properties, heat-resistant steel. 
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АПРОКСИМАЦІЯ КОНТУРУ ДЕТАЛЕЙ ОДЯГУ ПОЛІНОМАМИ ТА ЛІНІЯМИ 

ДРУГОГО ПОРЯДКУ 
 

М.І. ІГНАТИШИН, С.С. МАТВІЙЧУК  
Мукачівський державний університет  



 

В роботі авторами зроблено огляд проблеми апроксимації детелей дягу,  розроблено методику 

розбиття контуру деталей одягу поліномами та лініями другого порядку. Методика була апробована 

представленням контурів уніфікованих лекал чоловічих штанів у виді аналітичної функції.  
Ключові слова: технологічність, контури лекал, апроксимація, лінії другого порядку. 

 

До пріоритетних напрямків розвитку сучасного промислового виробництва належить 

широке застосування обчислювальної техніки, яка забезпечує виконання великого кола 

завдань підготовки виробництва виробів, їх реалізації та оцінки діяльності підприємства у 

певний період часу. 

Ефективна робота підприємств швейної промисловості залежить від здатності в 

найкоротший термін реалізувати високоякісну продукцію, що неможливо реалізувати без 

технічних засобів. Система автоматизованого проектування одягу (САПР) характеризує 

науково-технічний напрям в проектуванні та забезпечує більш високий рівень 

технологічності виробу, що є одним з основних напрямків підвищення ефективності 

промислового виробництва при незначних додаткових витратах на його здійснення.  

Об’єкт та методи дослідження. 

За ГОСТ 14.205-83 [108] технологічність конструкції виробу (ТКВ) – це сукупність 

властивостей конструкції виробу, які забезпечують його виготовлення,  ремонт та технічне 

обслуговування за найбільш ефективною технологією у порівнянні з однотипними 

конструкціями того ж призначення при однакових умовах їх виготовлення та експлуатації 

при тих же показниках якості.  

Сучасні засоби автоматизації дозволяють поєднати в єдиний комплекс 

конструкторську та технологічну підготовку виробництва, проектування обладнання та 

управління технологічними процесами, а також усю виробничу діяльність підприємства.  

Специфіка математичних моделей об’єктів, що проектуються, визначає математичне 

забезпечення системи САПР та внутрішній зміст процедур взаємодії інженера та ЄОМ. 

При конструюванні розгорток оболонок виробів складних форм, якими є швейні 

вироби, виникає необхідність побудови ліній, пов’язаних з поверхнею, що конструюється.  

Автоматизація процесу побудови та  розмноження лекал швейних виробів передбачає 

наявність інформації про об’єкт у вигляді математичної моделі та координат точок контурів 

лекал, а також математичної моделі перетворення контурів лекал вихідного розміру в лекала 

любого заданого розміру. Представлення інформації у вигляді математичної моделі 

здійснюється при апроксимації криволінійних контурів лекал закономірними кривими.  

Задача побудови ліній може бути вирішена наступними інженерними методами  [1].: 

- графічною побудовою лекальних кривих; 

-  графічною побудовою кривих параболістичного типу; 

- кусково-дуговою апроксимацією контурів; 

- апроксимацією контурів кривими другого порядку; 

- аналітичним заданням  кривих другого порядку; 

- афінним способом розрахунку другого порядку; 

- апроксимацією контурів способом найменших квадратів. 

Традиційно  для математичного опису контуру криволінійних ділянок лекал 

використовують метод інтерполяції та апроксимації. 



 Апроксимація – заміна одних математичних об’єктів іншими, наближеними до 

вихідних. В геометричному проектуванні  апроксимація зводиться до заміни дискретно 

заданого контуру лекал кривими, які можуть бути виражені через різні функціональні 

залежності.  

Аналіз деталей одягу показав, що, незважаючи на велику кількість різноманітних  

конструктивних рішень, їх форма може бути представлена у вигляді сукупності  

прямолінійних та криволінійних ділянок, що утворюють замкнений контур. Відповідно, 

якщо в пам’яті машини буде зберігатися деяка множина можливих варіантів конструктивних 

рішень контурів лекал деталей або окремих ділянок, то, змінюючи параметри можна 

отримувати деталі нових моделей одягу різної форми. База даних цих варіантів може бути 

використана як у масовому, так і при дрібносерійному виробництві  при виготовленні нових 

конструкцій. Широке застосування  дана база має також при розробці лекал похідних 

деталей, коли здійснюється перетворення лекал основних деталей в лекала похідних деталей.  

Для  технічного розмноження лекал можуть бути задіяні різні способи задання 

контурів: кривими другого порядку, поліномом n-ї ступеня, дугами та кусково-лінійною 

апроксимацією. 

В зв’язку з тим, що швейні лекала мають різноманітну складну конфігурацію, описати 

єдиним рівнянням весь контур майже неможливо, тому аналітичний опис подається на 

окремі ділянки. Кусково - аналітична модель, що використовується при цьому, представляє 

собою сукупність аналітично описаних простих ділянок та структуру з’єднання цих ділянок 

[2]. 

Постановка задачі 

Метою роботи є розробка методики розбиття контуру деталей одягу поліномами та 

лініями другого порядку та апробація роботи представленням контурів уніфікованих лекал 

чоловічих штанів у виді аналітичної функції. 

Результати дослідження 

Будемо апроксимувати контури деталей одягу прямою: 

lkxxy  , 

      

(1) 

параболою: 

cbxaxxy 2  , 

  

(2) 

 

та лініями другого порядку (параболою, гіперболою, еліпсом), що довільно розміщені 

відносно прямокутної системи координат XOY: 

 

0122 EyDxCyBxyAx  . 
  

(3) 

Задача полягає в тому, щоб апроксимувати контури деталей одягу кусковими 

функціями в виді прямих та ліній другого порядку, параметри k, l, a, b, c, A, B, C, D, E знайти 

за відомими координатами точок контуру деталей одягу (Xi; Yi) з дотриманням умов 

спряження ліній (i – номер точки контуру, контур обходитимемо за годинниковою стрілкою). 

Знаходження параметрів прямої, параболи та ліній другого порядку за координатами 

точок контуру деталі одягу. Пряму та параболу побудуємо як поліноми Лагранжа [3] 



першого та другого порядків відповідно. Загалом параметри всіх ліній знаходяться як 

розв‘язки систем рівнянь котрі математично описують факт проходження лінії контуру 

деталі одягу через задані точки. 

1. Лінія проходить через дві точки. Параметри прямої лінії знайдемо за 

координатами двох точок (Xi; Yi) та (Xi+1; Yi+1) як розв'язок матричним способом [4] системи 

двох рівнянь: 
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Рис. 1. Апроксимація лінії, що проходить через дві точки, прямої. 

 

2. Лінія проходить через три точки. Це парабола. Параметри параболи знайдемо за 

координатами трьох точок (Xi; Yi), (Xi+1; Yi+1) та (Xi+2; Yi+2) як розв‘язок матричним способом 

системи трьох рівнянь: 
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Рис. 2. Апроксимація лінії, що проходить через три точки, параболи. 

 

3. Лінія проходить через п’ять точок. Параметри ліній другого порядку знайдемо за 

координатами п‘яти точок (Xi; Yi), (Xi+1; Yi+1), (Xi+2; Yi+2), (Xi+3; Yi+3) та (Xi+4; Yi+4) як розв‘язок 

матричним способом системи п‘яти рівнянь: 
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Рис. 3. Апроксимація лінії, що проходить через п’ять точки, лінії другого порядку. 

 

З співвідношення (3) знайдемо рівняння кривих другого порядку в явному виді: 

C

CExCDBExACBEBx
xy

2

4224 222

2,1
 (7) 

Криві існують, якщо:  

04224 222 CExCDBExACB .  

Спряження кускових функцій, що апроксимують контури деталі одягу. Параметри 

ліній знаходять з розв‘язку систем рівнянь, що математично описують проходження лінії 

другого порядку через задані точки контуру деталі одягу та спряження її з прямою в заданій 

точці. 

4. Спряження прямої та параболи. Задано три точки: (Xi; Yi), (Xi+1; Yi+1) та (Xi+2; Yi+2). 

В точці (Xi+1; Yi+1)  умову спряження прямої та параболи представимо як рівність похідних:  

baxkcbxax
dx

d
lkx

dx

d

dx

dy
22  (8) 

Останнє співвідношення пов‘язує координату точки (Xi+1) з параметрами прямої та 

параболи:  

kbaXi 12  . 
(

9) 

Розглянемо два випадки послідовності прямої та параболи при обході контуру деталі 

одягу: 

а) Перехід пряма-парабола. 

Параметри прямої знайдемо з розв’язку  системи рівнянь (4). 

Параметри параболи знайдемо з розв‘язку системи трьох рівнянь: 
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при умові 

21 iii XXX  або 21 iii XXX .  

 



Рис. 4. Спряження пряма-парабола. 

 

б) Перехід парабола-пряма. Точка спряження (Xi+1; Yi+1). 

Параметри прямої знайдемо з розв‘язку системи рівнянь: 
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Параметри параболи знайдемо з розв‘язку системи трьох рівнянь: 
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при умові 

21 iii XXX  або 
21 iii XXX . 

 

 

 
Рис. 5. Спряження парабола-пряма.  

5. Спряження прямої та лінії другого порядку довільно розміщеної відносно 

прямокутної системи координат XOY. Задано п’ять точок: (Xi; Yi), (Xi+1; Yi+1), (Xi+2; Yi+2), 

(Xi+3; Yi+3), (Xi+4; Yi+4). Умову спряження прямої та лінії другого порядку представимо як 

рівність похідних: 
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(

13) 

де 

1; 22 EyDxCyBxyAxyxz  .  

Розглянемо два випадки послідовності прямої та лінії другого порядку при обході 

контуру деталі одягу: 

а) Перехід пряма-лінія другого порядку. 

Співвідношення (13) координати точки (Xi+1; Yi+1) з параметрами прямої та лінії 

другого порядку представимо так:  

022 1111 kEDCkYBYkXAX iiii  . 
(

14) 



 

Рис. 6. Спряження пряма-еліпс.  

Параметри прямої знайдемо з розв‘язку системи рівнянь (4). 

Параметри лінії другого порядку знайдемо з розв‘язку системи п’яти рівнянь: 
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б) Перехід лінія другого порядку-пряма. 

Пов’яжемо  координати точки (Xi+3; Yi+3) з параметрами прямої та лінії другого 

порядку:  

022 3333 kEDCkYBYkXAX iiii  . 
(

16) 

Параметри прямої знайдемо з розв‘язку системи рівнянь: 
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Параметри лінії другого порядку знайдемо з розв‘язку системи п‘яти рівнянь: 
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Рис. 6. Спряження еліпс-пряма. 

6. Спряження двох парабол. Задано чотири точки: (Xi; Yi), (Xi+1; Yi+1), (Xi+2; Yi+2), 

(Xi+3; Yi+3). Умову спряження двох парабол представимо як рівність похідних: 
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19) 

Розглянемо два випадки послідовності парабол при обході контуру деталі одягу: 

а) Точка спряження парабол (Xi+2; Yi+2). 

Параметри парабол знайдемо з розв‘язку систем рівнянь: 
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б) Точка спряження парабол (Xi+1; Yi+1). 

Параметри парабол знайдемо з розв‘язку систем рівнянь: 
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Рис. 7. Спряження двох парабол, а-точка спряження (Xi+2; Yi+2),б- точка спряження (Xi+1; Yi+1). 

7. Спряження параболи та лінії другого порядку. Задано шість точок точки: (Xi; Yi), 

(Xi+1; Yi+1), (Xi+2; Yi+2), (Xi+3; Yi+3), (Xi+4; Yi+4), (Xi+5; Yi+5). Умову спряження прямої та лінії 

другого порядку представимо як рівність похідних: 
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Розглянемо два випадки послідовності параболи та лінії другого порядку при обході 

контуру деталі одягу: 

а) Точка спряження параболи та лінії другого порядку (Xi+4; Yi+4). 

Параметри лінії другого порядку та параболи знайдемо з розв‘язку систем рівнянь: 
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Рис. 8. Спряження параболи та лінії другого порядку, точка спряження (Xi+4; Yi+4). 

 

б) Точка спряження параболи та лінії другого порядку (Xi+1; Yi+1). 

Параметри лінії другого порядку та параболи знайдемо з розв‘язку систем рівнянь: 
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Рис. 9. Спряження параболи та лінії другого порядку, а - точка спряження (Xi+1; Yi+1), б- 

збільшено. 

8. Спряження двох ліній другого порядку. Задано вісім точок точки: (Xi; Yi), (Xi+1; 

Yi+1), (Xi+2; Yi+2), (Xi+3; Yi+3), (Xi+4; Yi+4), (Xi+5; Yi+5), (Xi+6; Yi+6) , (Xi+7; Yi+7). Умову спряження 

двох ліній другого порядку представимо як рівність похідних: 
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Розглянемо два випадки послідовності ліній другого порядку при обході контуру 

деталі одягу: 

а) Точка спряження ліній другого порядку (Xi+4; Yi+4). 

Параметри ліній другого порядку знайдемо з розв‘язку систем рівнянь: 
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Рис. 10. Спряження ліній другого порядку, точка спряження (Xi+4; Yi+4). 

 

б) Точка спряження ліній другого порядку (Xi+3; Yi+3). 

Параметри ліній другого порядку знайдемо з розв‘язку систем рівнянь: 

1

1

1

1

1
1

77

2

777

2

7

66

2

666

2

6

55

2

555

2

5

44

2

444

2

4

33

2

333

2

3

1

1

1

1

1

iiiiii

iiiiii

iiiiii

iiiiii

iiiiii

YXYYXX

YXYYXX

YXYYXX

YXYYXX

YXYYXX

E

D

C

B

A

 
(

32) 

та 

1

1

1

1

0122
1

22

11

2

111

2

1

22

2

222

2

2

33

2

333

2

3

3333

2

2

2

2

2

iiiiii

iiiiii

iiiiii

iiiiii

iiii

YXYYXX

YXYYXX

YXYYXX

YXYYXX

ttYtXYX

E

D

C

B

A

. (

33) 



0 4.8 9.6 14.4 19.2 24

5

2

1

4

7

10

13

16

19

22

 
Рис. 11. Спряження ліній другого порядку, точка спряження (Xi+3; Yi+3). 

На рис.12 представлено побудову [5] контуру деталі чоловічих штанів – 

уніфікованого лекала підкладки передньої бічної кишені. 
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Рис. 12. Лінія контуру деталі одягу, що проходить через 12-ть точок 

(0,2;13,4),(1;24),(2;35),(16,1;34,2),(22;20,1),(23,7;14,8),(23,5;7),(22,4;4),(20,6;2),(15;0),(7;3,8), та (3,7;7,5), 

кординати точок в сантиметрах. 

 

Висновки 

Розроблено методику розбиття контуру деталей одягу поліномами та лініями другого 

порядку та здійснено апробація роботи представленням контурів уніфікованих лекал 

чоловічих штанів у виді аналітичної функції, зокрема  для лекал похідних деталей – 

підкладки кишень. 

Описана вище методика авторами реалізована в програмний продукт системи Mathcad 

Professional, що дає можливість частково автоматизувати процес апроксимації контуру деталі 

одягу заданого координатами точок  поліномами та лініями другого порядку. 

 В роботі розглянуто одинадцять варіантів апроксимації контурів деталей одягу в тому 

числі вісім варіантів спряжень ліній, що базуються на координатах від двох до восьми точок.  

Особливості апроксимації контуру деталей одягу поліномами та лініями другого 

порядку зокрема такі: 

1. Апроксимація поліномом першого порядку тобто прямою здійснюється по двом 

точкам і є однозначною. 

2. Апроксимація поліномом другого порядку тобто параболою можлива тоді коли 

три точки слідують одна за другою в порядку зростання або спадання значення Xi , Xi+1 , Xi+2. 

3. Апроксимація спряженими трьох і більше точок дає плавні лінії за певних умов, 

що стосуються координат. 

Внаслідок стабільності даного асортименту доцільним є розробка технологічної 

конструкції та представлення контурів лекал її деталей  у виді аналітичної функції, що 

прискорить процес побудови похідних деталей, розмноження лекал та  розробку нових 

моделей шляхом внесення коректив у програму. 
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АННОТАЦИЯ 

 

АППРОКСИМАЦИЯ КОНТУРА ДЕТАЛЕЙ ОДЕЖДЫ ПОЛИНОМАМИ И ЛИНИЯМИ ВТОРОГО 

ПОРЯДКА 

В работе авторами сделан обзор проблемы аппроксимации детелей одежды, разработана методика 

разбиения контура деталей одежды полиномами и линиями второго порядка. Методика была апробирована 

представлением контуров унифицированных лекал мужских брюк в виде аналитической функции.  

Ключевые слова: технологичность, контуры лекал, аппроксимация, линии второго порядка. 
 

THE SUMMARY 
 

CONTOUR APPROXIMATION PARTS CLOTHING LINES POLYNOMIALS AND SECOND 

ORDER 

Summary. The author reviews the problem of approximating deteley dyahu, the technique of partitioning 

circuit components and clothing lines polynomials of the second order. The procedure was tested presentation outlines 

uniform pattern making men's trousers in the form of an analytic function. 

Keywords: adaptability, outline curves, approximation, second-order line. 

 

 
 

 

УДК 539.3 
 

 

ОПТИМІЗАЦІЯ МЕХАНІЧНОГО ГАСНИКА КОЛИВАНЬ. 
 

М.І. ІГНАТИШИН  
Мукачівський державний університет  

 

В роботі зроблено огляд узагальненої проблеми оптимізації механічних гасників, розглянуто конкретну 

проблему, - досліджено АЧХ маятникового та циліндричного гасників механічних коливань з допомогою 

тригонометричних формул Вієта, розраховано значення резонансних частот гасника та проведено розрахунок 

конструктивних та механічних параметрів гасника за заданими резонансними частотами. Отримані 

аналітичні співвідношення використані для оптимізації  параметрів гасників механічних коливань на стадії їх 

конструювання. 
Ключові слова: механічні гасники, маятниковий механічний гасник, циліндричний механічний гасник, 

оптимізація механічного гасника. 

 

Механічні гасники коливань мають широке застосування у техніці. Вони призначені 

для гасіння коливань механізмів, машин, будівельних споруд тощо. Причиною виникнення 

небажаних коливань можуть бути техногенні та природні фактори, наприклад, землетрус.  

Об’єкт та методи дослідження 

Досліджуваний механічний гасник коливань відноситься до двохмасових механічних 

систем. Такі системи активно досліджуються з метою їх оптимізації. В праці [1] Баженова В. 

А., Погорелова О. С., Постнікова Т. Г розвинуто метод продовження за параметром для 

віброударних систем при моделювання удару силою контактної взаємодії, теоретичні 

викладки розроблені для двохмасових систем з двома ступнями вільності, відмічаються 

переваги цього методу, які дозволяють суттєво зменшити обчислювальні витрати. Судак 

Ф.М., Вороніна І.Ф., Алтухов Д.П. [2] провели дослідження з метою зменшення шуму 



двигунів внутрішньго згорання за допомогою механічних демпферних пристроїв , ними 

розроблена конструкція одного із можливих варіантів такого пристрою. Легеза В. П., Легеза 

Д. В,  Гузенко С. В.  розглянули маятниковий гасник типу "гантеля" [3, 4]і запропонували 

регулювання власної частоти маятникового гасника виконувати за допомогою оптимального 

вибору конструктивних розмірів. 

Отже, актуальним є дослідження та аналіз відомих конструкцій гасників механічних 

коливань, отримання співвідношень, що пов‘язують динаміку лінійних та нелінійних 

коливань [5, 6, 7, 8] гасника з його конструктивними і механічними характеристикиками, 

подальше формулювання оптимізаційних задач на базі отриманих математичних формул, 

вдосконалення відомих та синтез нових механічних гасників для зменшення шкідливих 

наслідків техногенних та природних катастроф пов’язаних з механічним руйнуванням 

механізмів, машин та споруд. Методи розв‘язування прикладних задач механіки 

деформівного твердого тіла застосовують в своїх дослідженнях Левина Е. Е., Маневич А. 

(дослідження вимушених коливань циліндричного гасника коливань), И., Клименко А. А., 

Милин Ю. В. (нелінійні коливання маятникових гасників коливань).  

В роботі Левина Е. Е., Маневич А.[1] побудовано математичні моделі маятникового та 

циліндричного гасників коливань, отримано комплексні амплітуди A  та B  коливань 

масивного тіла та гасника коливань:  

для маятникового гасника 
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m  - маса гасника, M - маса масивного тіла коливання якого гасить гасник, k  - 

жорсткість пружини, 0r  - радіус циліндричного гасника, R - радіус циліндричної поверхні, 

- кутова частота вимушених коливань, β – коефіцієнт в’язкого тертя, рис. 1. 

 

Рис. 1. Тіло 2 має форму циліндра. Тіло 1 – масивне тіло, тіло 2- гасник 

механічних коливань масивного тіла. 
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Об’єктом дослідження є механічна система двох тіл, що взаємодіють між собою через 

силу тиску та тертя і одне з тіл зазнає періодичне збурення заданої частоти та амплітуди 

через пружну ланку та знаходиться під дією дисипативної сили пропорційної швидкості. 

Предметом дослідження є математична модель гасників механічних коливань. В 

дослідженнях застосовані методи механіки деформівного твердого тіла та математичного 

аналізу.  

Постановка задачі 

Необхідно дослідити амплітуду коливань A  масивного тіла, співвідношення (1) та (2), 

на екстремум, знайти аналітичні формули для розрахунку резонансних частот коливання 

масивного тіла з гасником.  

Представимо модулі комплексних амплітуд (1) та (2) так:  

для маятникового гасника 
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для циліндричного гасника 
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Щоб отримати аналітичні вирази для резонансних частот коливання масивного тіла 

для маятникового та циліндричного гасника механічних коливань необхідно дослідити на 

екстремум підкореневі вирази співвідношень (4) та (5). Таке дослідження приводить до 

рівняння 12-го степеня котре нескладними перетвореннями може бути зведене до рівняння 5-

го степеня. Останнє, згідно теореми Абеля-Руффіні, немає закритої форми розв’язків, тобто 

форми, що містить тільки арифметичні операції та радикали довільного степеня. Тому, 

дослідимо на екстремум знаменник підкореневого виразу співвідношень (4) та (5). Нами 

встановлено, що мінімум знаменника з великою  точність співпадає з максимумом 

підкореневого раціонального дробу.   

Результати дослідження 

Знайдемо похідні цих знаменників по 
~

 і прирівняємо їх до нуля. Відкинувши 

розв‘язок 0 отримаємо рівняння шостого степеня: 

для маятникового гасника 
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для циліндричного гасника 
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Позначимо x2~
 одержимо два рівняння третього степеня:  

для маятникового гасника 
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для циліндричного гасника 
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Розв’яжемо отримані кубічні рівняння за тригонометричними формулами Вієта [5]. 

Константи кубічного рівняння  
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позначимо: 

маятниковий гасник  

 ~2~2
~

2d  ,~~
2214c

  ,2
~~22~26b   ,18     

222222

2222
a

, 
     

(11) 

циліндричний гасник 

222222

222

~3~2
~

8d  ,~32
~

3~494

  ,
~

33223~3246b  ,328a       

c

. 
     

(12) 

Далі  

3

23
2

32

cos
3

1
  ,QS  ,

54

279
a

b
2

  R,
9

3
a

b 

     
Q

R
arR

a

d

a

bc

a

c

Q . 
     

(13) 

Корені кубічного рівняння (10): 
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Отже, стаціонарним точкам знаменника підкореневих виразів (4) та (5) будуть 

відповідати частоти: 
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Для значень 2.1~ ,    1.0 ,  05.0
~

 та  05.00U  розраховано по дві частоти, що 

відповідають резонансним стаціонарним точкам: 

 

 

для маятникового гасника 
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для циліндричного гасника 

,147.1
~

  ,883.0
~

21
. 

     

(17) 

Розв’яжемо отримані кубічні рівняння за тригонометричними формулами Кардано [5]. 
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Корені кубічного рівняння (10): 
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Отже, стаціонарним точкам знаменника підкореневих виразів (4) та (5) будуть 

відповідати частоти: 
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Для значень 2.1~ ,    1.0 ,  05.0
~

 та  05.00U  розраховано по дві частоти, що 

відповідають резонансним стаціонарним точкам: 

для маятникового гасника 
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для циліндричного гасника 
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~
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Розрахунки проведені за формулами Вієта та Кардано співпали, що підтверджує їх 

коректність та відсутність нефізичних розв’язків. 

На рис.2 побудовано амплітудно-частотні характеристики з допомогою програмного 

пакета MathCad, що відповідають співвідношенням (4) та (5) і співпадають з отриманими [1].  
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Рис. 2. Амплітудно-частотні характеристики: 1-масивне тіло без гасника, 2-маятниковий гасник,  

3-циліндричний гасник.  

 

Застосовуючи отримані співвідношення поставимо завдання змістити резонансні піки 

циліндричного гасника коливань вліво, тобто в сторону нижчих частот, і розрахуємо 

значення ~ , , 
~

 та відповідні їм значення m, R, β, що випливають з формул (3). 

Зауважимо, що як випливає з формул (3), зачення 2.1~ , 1.0 , 05.0
~

 відповідають 

таким конструктивним та меха-нічним параметрам гасника M=20кг, m=2,222кг, R=1,2м, 

r0=0,134м, β=2,806 Нс/м, k=142,075 Н/м, g=9,81 м/с2 . 

Для розрахунку ~ , , 
~

 застосуємо оператори програмного пакета MathCad. 

Програма пакета MathCad: 
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Кінець програми. 

Розрахуємо конструктивні та механічні параметри циліндричного гасника, що 

відповідають новим значенням 13.1~ , 117.0 , 171.0
~
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Інші механічні та конструктивні параметри гасника залишаються незмінними M=20кг,  

r0=0,134м, k=142,075 Н/м, g=9,81 м/с2 . 

На рис.3 побудовано амплітудно-частотні характеристики циліндричного гасника 

коливань до зміни механічних параметрів ( 2.1~ , 1.0 , 05.0
~

) та після зміни 

параметрів ( 13.1~ , 117.0 , 171.0
~

). 
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Рис. 3. Амплітудно-частотні характеристики: 1-масивне тіло без гасника, 2-циліндричний 

гасник з параметрами 2.1~
, 1.0 , 05.0

~
, 3-циліндричний гасник після зміни 

параметрів 13.1~
, 117.0 , 171.0

~
.  

Висновки 

Як бачимо з рис. 2, маятниковий гасник зміщує одну резонансну частоту вліво, о 

другу вправо від резонансної частоти тіла без гасника, аналогічно робить і циліндричний 

гасник. Він лівий пік віддаляє дальше вліво, а правий дещо ближче вправо.  

З рис. 3 видно, що зміна механічних та конструктивних параметрів гасника привела до 

зміщення його резонансних частот вліво і амплітуда також зменшилась.  

Отримані в даній праці аналітичні формули (11)-(14) являють собою алгоритм для 

розрахунку резонансних частот тіла з гасником і можуть застосовуватись в подальшому для 

1 

2 

3 



визначення параметрів ~ , , 
~

 гасника механічних коливань за заданими значеннями 
1

~
та 

2

~
, котрі в свою чергу залежать від резонансної частоти масивного тіла без гасника. За 

розрахованими параметрами ~ , , 
~

 далі можлива оптимізація конструктивних та 

механічних характеристик гасника: m  - маси гасника, 
0r  - радіуса циліндричного гасника, 

R - радіуса циліндричної поверхні, рис. 1. Для більш ефективного гасіння коливань доцільно 

змінити форму гасника [9] залишивши незмінною масу m , зробити гасник в виді гантелі з 

моментом інерції що забезпечить необхідні параметри ~ , , 
~

. 
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АННОТАЦИЯ 

 

ОПТИМИЗАЦИЯ МЕХАНИЧЕСКОГО ГАСИТЕЛЯ КОЛЕБАНИЙ 

В работе сделан обзор обобщенной проблемы оптимизации механических гасителей, рассмотрены 

конкретную проблему, - исследовано АЧХ маятникового и цилиндрического гасителей механических 

колебаний с помощью тригонометрических формул Виета, рассчитано значение резонансных частот гасителя и 

проведен расчет конструктивных и механических параметров гасителя по заданным резонансными частотами. 

Полученные аналитические соотношения использованы для оптимизации параметров гасителей механических 

колебаний на стадии их конструирования. 

Ключевые слова: механические гасители, маятниковый механический гасителя, цилиндрический 

механический гасителя, оптимизация механического гасителя. 

 

THE SUMMARY 

 

OPTIMIZATION OF MECHANICAL VIBRATIONS QUENCHER. 

This paper provides an overview of the generalized problem of optimization of mechanical quencher, 

considered specific problem - AFC investigated cylindrical pendulum and quencher mechanical vibrations using 

trigonometric formulas Viyeta calculated the resonant frequency quencher and the calculation of structural and 

mechanical parameters quencher for a given resonance frequency. The analytical value used for parameter optimization 

quencher mechanical vibrations on the stage of construction. 

Keywords: mechanical quencher, mechanical pendulum quencher, cylindrical mechanical quencher, 

optimization of mechanical quencher. 
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ФОРМУВАННЯ МУЗИЧНО-ВИКОНАВСЬКОГО 

МИСЛЕННЯ МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА-МУЗИКАНТА 
 

Т.Є. БІЛАНИНЕЦЬ  
Мукачівський державний університет  

 

В статті розкрито проблему формування музично-виконавського мислення майбутнього педагога-

музиканта. Обґрунтовано деякі принципи і педагогічні умови, які дають змогу ефективно побудувати процес 

формування музично-виконавського мислення студентів відповідно до змістово -функціональної 

структурованості та особливостей досліджуваного феномену. 

Ключові слова: музичне мислення, музичний образ, фактура, функції музичного мислення. 

 

Сучасний етап у музичному виконавстві характеризується інтенсивними пошуками 

можливостей оптимізації загальної музично-естетичної і, водночас, професіональної освіти. 

Ось чому предметом найуважнішого вивчення стають зміст, принципи й методи виховання 

музично-виконавського мислення, яке дозволяє музикантові самостійно розв’язати завдання 

осягнення й переконливого втілення художнього образу твору. 

Метою освітньої галузі «Мистецтво» є формування і розвиток в студентів комплексу 

ключових, міжпредметних і предметних компетентностей у процесі опанування художніх 

цінностей та способів художньої діяльності шляхом здобуття власного естетичного досвіду. 

Для досягнення зазначеної мети передбачається виконання таких завдань: 

− виховання в студентів емоційно-ціннісного ставлення до мистецтва та дійсності, 

розвиток художніх інтересів і потреб, естетичних ідеалів, здатності розуміти та 

інтерпретувати твори мистецтва, оцінювати естетичні явища; 

− формування в студентів на доступному рівні системи художніх знань і вмінь, яка 

відображає цілісність та видову специфіку мистецтва; 

− розвиток емоційно-почуттєвої сфери студентів, їх художніх здібностей і мислення, 

здатності до самовираження та спілкування. 

Стрижневими проблемами розвитку мистецької освіти є такі, як пізнання мистецьких 

явищ, їх інтерпретації і творення, оскільки зміст освіти реалізується не стільки у знаннєвій, 

скільки в діяльнісній формі. Поряд із роботами А.Я.Ростовського, О.П.Рудницької, що стали 

вже класичними і в яких глибоко досліджено проблеми розвитку музичного сприймання, 

привертають увагу дослідницькі здобутки в галузі навчання виконавського мистецтва, 

зокрема розвитку виконавських умінь учнівської і студентської молоді (В.М.Крицький), 

виконавської культури (О.І.Андрейко), виконавської майстерності (В.І.Федоришин), 

індивідуального стилю виконавської діяльності (Є.Б.Йоркіна), стильових засад музично-

виконавської підготовки майбутніх учителів музики (В.І.Буцяк, О.М.Щербініна).  

На сьогодні досить широко у науковій літературі висвітлено проблеми формування 

окремих аспектів виконавської підготовки студентів. Це, зокрема, питання роботи над 

художнім образом у класі акордеону (В.С.Салій), опрацювання поліфонічних творів у 

процесі фортепіанного навчання (Л.І.Циганюк) та ін. 

Надзвичайно плідний і у науковому сенсі, і у плані практичної інноватики підхід до 

формування музично-виконавських якостей особистості представлено у ґрунтовному 



дослідженні Д.Г.Юника та його студентів Л.М.Котової і О.В.Матвєєвої. Йдеться про 

збереження творчого самопочуття в процесі прилюдної, концертної діяльності музиканта, 

про формування такої важливої для діячів «часових» видів мистецтва (музика, хореографія, 

театр), як виконавська надійність. 

Актуальними лишаються проблеми визначення специфіки не тільки художньо-

виконавської, а й художньо-теоретичної підготовки майбутніх учителів мистецьких 

дисциплін, з'ясування шляхів взаємодії мистецького і педагогічного навчання. 

За останні роки підвищився інтерес науковців до проблем формування художньо-

образного мислення особистості. Попри розгляд таких важливих аспектів означеної 

проблеми, як методичні основи розвитку музично-виконавського мислення студентів 

(О.П.Бурська, Н.Г.Мозгальова), педагогічні умови формування музичного мислення підлітків 

у позашкільних навчальних закладах (О.М.Ковмір), формування художньо-образного 

мислення молодших школярів на уроках музики (Н.О.Батюк), формування художньо-

образного мислення майбутнього вчителя у процесі інтерпретації творів мистецтва 

(О.М.Полатайко) актуальним лишається понятійне осмислення художньо-образного 

мислення, уникнення різнобою у його тлумаченні. 

Мислення (за загальнонауковим визначенням) – це найвищий ступінь процесу 

пізнання, що дозволяє людині отримувати знання про такі об’єкти, властивості і відношення 

реального світу, які не можуть бути безпосередньо сприйняті на чуттєвому рівні. 

Якщо, як загальна філософська категорія, мислення – це процес відображення 

об’єктивної дійсності, і як таке воно стає предметом вивчення логіки, психології, фізіології і 

частково кібернетики, то у художньому мисленні об’єкт відображення зміщується на 

своєрідну художню дійсність, яка є відображенням не реальної, а вже перетвореної у 

художній творчості дійсності (М.Бонфельд), «своєрідним енергетичним смисловим 

середовищем між сферами буття і небуття (видимого і невидимого)» (Л.Кондрацька). 

Творча діяльність завжди пов’язана із конкретним її видом, де феномен «мислення» 

розуміється насамперед як процес динамічний і плинний, неперервний, а тому, 

розвиваючись, він формує інші процеси, забезпечуючи інші результати у взаємодії 

особистості із зовнішнім світом. 

Погляд на музичне мислення як соціокультурний феномен, що відображає 

особистісне ставлення людини до музичного мистецтва, висвітлено у працях 

М.Арановського, Б.Асаф’єва, О.Костюка, О.Рудницької, А.Сохора, Ю.Цагареллі, 

О.Щолокової, Б.Яворського; питання розвитку музичного мислення з позицій провідних 

педагогічних концепцій, формування художньо-образного, музично-виконавського, творчо-

синкретичного мислення розкрито у дослідженнях Н.Батюк, О.Бурської, А.Корженовського, 

Н.Мозгальової, О.Ростовського, Г.Падалки, Л.Яковенко; положення про актуалізуючий 

вплив структурно-функціонального комплексу музичних якостей особистості на формування 

її музичного мислення обґрунтовано у працях Л.Мазеля, В.Медушевського, 

Є.Назайкінського. 

У дослідженнях з проблем виконавства та музичної свідомості неодноразово 

підкреслювалась певна «тривимірність» музично-виконавського мислення, єдність у ньому 

художньо-образного, музично-фенологічного (власне музичного) та виконавсько-



технологічного компонентів. 

«Тривимірність» структури і особливості форм протікання зумовлюють трактування 

музично-виконавського мислення як усвідомленого оперування художньо-звуковими 

уявленнями, іманентними інтонаційно-композиційним та фактурно-клавіатурним 

ментальним моделям музики у процесі її осягнення та виконання. 

Мистецтво – мислення образами. Художній образ – форма художнього мислення, де 

підкреслюється діалектична єдність об’єктивного і суб’єктивного, емоційного і 

раціонального, абстрактного і конкретного, внутрішнього і зовнішнього у  процесі творення 

образу митцем і його інтерпретації реципієнтом. Передусім слід згадати про діалогічну 

природу художнього образу. За філософськими поглядами В.Біблера – автора концепції 

діалогу культур, сама ідея діалогу у своїх джерелах є ідея сенсу людського буття: людина 

завжди «подієва» (человек событиен): вона є «на себе звернене буття». Ідеї, близькі 

біблерівським, знаходимо і в психологічній концепції Л.Виготського, зокрема в його 

розумінні сутності і ролі «внутрішнього мовлення», у формуванні думки і мислення, що 

повністю можна застосувати і до процесу народження образу художнього: зовнішнє 

мовлення – як мовлення до інших, внутрішнє мовлення – як мовлення для себе. 

Таким чином, діалогічність у процесі творення образу в мистецтві виступає в кількох 

іпостасіях: здатність автора до діалогу з навколишнім світом, діалогу із собою, діалогу (через 

твір) з реципієнтом, тощо. Про розуміння діалогічності художньої свідомості митця говорив і 

М.Бахтін. За Бахтіним, мислити – означає говорити самим із собою, внутрішньо чути самого 

себе. Розвиваючи ідею внутрішньої діалогічності свідомості митця, М.Бахтін висуває тезу 

«особливої єдності діалогу», так само і цілісність образу є результатом осмислення 

суперечностей, досягнення гармонійності висловлювання, значущості художнього 

узагальнення й виміром естетичної цінності.  

Музично-виконавське мислення є «мовним» (у музикознавчому сенсі цього поняття) 

мисленням, семантичну одиницю якого складає музична інтонація. Розгорнута в часовому 

процесі виконання музична інтонація стає елементом музичного мовлення – інтонуванням як 

особливою формою мислення музикою, яке підпорядковане внутрішнім об’єктивним 

закономірностям музичного розвитку і формотворення. 

Як умова активізації виконавського слухомислення пропонується: 

– пошук природності інтонаційних побудов шляхом дослідження їх внутрішньо-

музичних джерел і особливостей виконавського інтонування; 

– метод організації ритму виконавської інтонації за її опорними центрами; 

– метод організації інтонації за її клавіатурним контуром. 

Доцільно використовувати просторові асоціації з геометричними фігурами, лініями 

різних конфігурацій тощо. «Геометричне уявлення» музичних об’єктів є досить поширеним 

способом їх осмислення. Олена Красовська виділяє його як важливий спосіб цілісного 

охоплення музичної форми, даючи пояснення з точки зору психології, яка визначає подібне 

явище як синопсію. 

– вимога поєднання уявного «бачення» клавіатурного малюнку з його докладним 

внутрішньо-слуховим чуттям (мисленим «переживання інтервалу»); 



– особливості технології звуковидобування, зокрема,  її орієнтування на злиття 

технічної позиції руки та клавіатурного контуру інтонаційного звороту; 

– слухове передчуття у поєднанні з тактильним відчуттям «клавіші–звука» та 

запізненням звуковидобування ; 

– поліфонічне прослуховування фортепіанної фактури – якість слухомислення, засіб 

пошуку природного ритму-часу фразування; 

– пошук фонової тембро-динаміки акомпанементу (акомпонуючі голоси як 

обертонові наповнення мелодії); 

– процес інтонування мелодії з її «накладанням» на ритмо-інтонацію 

акомпанементу. Результат такого підходу є знаходження природного ритмо-часу мелодії. 

– розкриття технології виконавського формотворення на основі відчуття плинності 

музичного часу і цілісності композиційних побудов (архітектоніка виконавської форми); 

– ставлення до музичної тканини, як до єдиної суцільної лінії, коли всі елементи 

фактури підкорені розгортанню мелодичної лінії за його інтонаційною логікою (мається на 

увазі її найдосконаліше інтонування). 

У розвитку музично-виконавського мислення і в розумінні музичної образності 

фактура посідає значне місце. Це перша цілісна музична система, звернена безпосередньо до 

органів чуття людини. Здатність фактури викликати ясні просторово-предметні відчуття, 

різноманітні асоціативні уявлення має здійснюватися для поступового опанування семантики 

музичної мови. 

Термін «фактура» належить до понять, позамузичних за походженням – таких, як 

гармонія, ритм, драматургія, динаміка тощо. Набуваючи в музиці специфічного змісту, 

подібні поняття зберігають у собі й більш узагальнене значення, що пов’язує музичне 

мистецтво з широким колом життєвих з художніх явищ. Це дає підстави вважати музичну 

фактуру одним із неспецифічних музичних засобів, під час сприймання яких слухач 

використовує весь накопичений досвід – біологічний, соціальний, естетичний і власне 

музичний, спираючись при цьому на багатство власного асоціативного мислення.  

В основі явища фактури лежить її матеріально-перетворювальна функція (латинське 

слово facture – виготовлення, оброблення, будова – походить від дієслова facio – роблю, 

здійснюю, формую), що зберігається в музиці, незважаючи на «ефірність», «неречовинність» 

її звукової організації. Обробці підлягають елементарні властивості звуку – висота, 

тривалість, гучність, тембр, артикуляція, просторова локалізація, на основі чого створюється 

розгалужена система музичних засобів: регістр, теситура, інтервал, звуковисотна лінія, 

ритмічний малюнок, темп і т.д. 

Легко вловлювані слухом, ці засоби за допомогою механізму синестезії – взаємодії 

органів чуття – творять основу сенсорного сприймання звукової матерії, створюючи той 

фонічний бік фактури, котрий викликає безліч різних відчуттів і асоціацій, додає звучанню 

характеристичності й яскравості, «зримості й відчутності», навіть конкретно-предметної 

зображальності (М.Римський-Корсаков «Політ джмеля», Е.Гріг «Пташка», В.Косенко 

«Дощик»).    

Широке дослідження проблематики формування художньо-образного мислення 

студента цілком виправдане. Адже мистецька діяльність – це, насамперед, творча діяльність, 



яка неможлива без обґрунтування шляхів стимулювання художньої інтуїції. розвитку уяви і 

фантазії, в процесі мистецької діяльності, особливостей взаємодії емоційних і раціональних 

підходів у формуванні  художньо-образного мислення особистості. 

У процесі викладання мистецьких дисциплін абсолютизуються раціонально-логічні 

форми пізнання, споріднені з тими, які характерні для негуманітарного знання, і 

недооцінюються інтуїтивні. Розгляд творів мистецтва тільки під кутом зору раціонального 

опосередкування мистецького навчання без застосування інтуїтивних, емоційних, 

суб’єктивних важелів, підсвідомих чинників у їх взаємодії не дає змоги уявити цілісну 

методичну модель, де вони відіграють роль провідних елементів. Поза інтуїтивним 

осягненням мистецької творчості, урахуванням підсвідомого начала у художньому пізнанні, 

актуалізацією суб’єктивних і об’єктивних можливостей сприймання, оцінювання і творення 

мистецтва педагогічний процес не може бути результативним. Інтуїтивне начало у творчості 

неможливе без художнього домислу чи вимислу, глибокого проникнення в характери та 

явища, без цього не існує мистецтво. Інтуїція як особливий вид психічної діяльності, що 

відбувається без будь-яких ускладнень, є не тільки важливою ланкою творчого процесу, а й 

підсилює здатність до слухацької й виконавської інтерпретації художньо-образного, 

інтонаційного змісту музики, сприяє розкриттю самостійних імпровізаційних умінь 

студентів і зіставленню свого виконання з образним змістом твору. 

Пріоритетним компонентом навчальної творчої діяльності в мистецтві потрібно 

вважати інтуїтивне осягнення змісту художніх образів. Інтуїція становить ядро будь-якого 

справді творчого мислення, яке визначається як таке, що стимулюється завданням, що 

передбачає утворення нових способів діяння або своєрідне використання вже наявних 

способів, у результаті чого виникають нові знання. Введення читача, глядача, слухача в зміст 

нового художнього твору потребує його активного засвоєння. Інтуїція як особливий  вид 

психічної діяльності є важливою ланкою творчого процесу при відчутті естетичних 

властивостей форми художніх творів і пов’язана з творчою уявою, без якої неможливий 

жодний акт творчої діяльності та яка сприяє оригінальній, неповторній слуховій і 

виконавській інтерпретації художньо-образного, інтонаційного змісту музики й розкриттю 

імпровізаційних умінь. 

У музичній творчості початкове інтуїтивне осмислення надає можливість відчути 

певні стилістичні особливості, впізнати автора, і лише потім, шляхом аналізу, завдяки 

уважності й зосередженості на об’єкті творчості можна довести правильність своїх суджень. 

Інтуїція є сутністю творчого компонента. Вона дає можливість не тільки споживати, але й 

діяти, творити, знаходити правильні рішення, сприяє духовній самореалізації особистості, 

насамперед у процесі мислиннєвої діяльності. 

Сучасні процеси реформування освітньої системи в Україні, зокрема модернізації  

музичної освіти, спрямовані на розвиток творчої особистості студентів із своїми інтересами і 

потребами, екзистенцій ним духовним світом, здатної до самоорганізації, саморозвитку та 

креативного мислення. Тому важливо підібрати такі форми, прийоми і методи музичного 

навчання, завдяки яким досвідом загальноприйнятих способів розуміння культурних явищ 

перетворився б на творчий імпульс індивідуального осягнення, а студент став би суб’єктом 

свого розвитку. 
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АННОТАЦИЯ 

 

ФОРМИРОВАНИЕ МУЗЫКАЛЬНО-ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО МЫШЛЕНИЯ БУДУЩЕГО 

ПЕДАГОГА-МУЗЫКАНТА 

В статье раскрыто проблему формирования музыкально -исполнительского мышления будущего 

педагога-музыканта. Обоснована некоторые принципы и педагогические условия, позволяющие эффективно 

построить процесс формирования музыкально -исполнительского мышления студентов в соответствии с 

содержательно-функциональной структурированности и особенностей исследуемого феномена.  

Ключевые слова: музыкальное мышление, музыкальный образ, фактура, функции музыкального 

мышления. 

THE SUMMARY 

 

FORMATION OF MUSICAL AND PERFORMER THINKING OF FUTURE TEACHERS OF MUSIC 

The article is devoted to the problem of formation of musical and performer thinking of future teacher of 

music.  Proved some principles and pedagogical terms which will give possibility effectively to build t he process of 

formation of musical and performer thinking of students in accordance with the semantic and functional structuring and 

characteristics of the investigated phenomenon. 

Keywords: musical thinking, musical image, manner of execution, function of musical thinking. 
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ОКРЕМІ АСПЕКТИ ЗАСТОСУВАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДІВ  

У ПРОЦЕСІ ЗАСВОЄННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ЗНАНЬ 
 

О.М. ГЛАГОЛА 
Мукачівський державний університет,  

гуманітарно-педагогічний коледж  

 

У статті розглядається формування комунікативних, пізнавальних та дидактичних умінь студентів як 

складових  професійної компетентності майбутніх вчителів шляхом використання різноманітних 

інтерактивних технологій навчання в процесі викладання педагогіки, особливості інтерактивних методів та 

умови їх ефективного застосування викладачем педагогічних дисциплін. 

Ключові слова: інтерактивна педагогічна взаємодія, інтерактивні технології, інтерактивні методи 

колективно-групового навчання, педагогічні ігри. 

 

Підготовка вчителя, здатного до реалізації особистісно орієнтованого навчання, серед 

багатьох інших трансформацій у сфері педагогічної освіти припускає озброєння майбутніх 

вчителів технологіями, які забезпечують вивчення, освоєння, сумісне з учнями перетворення 

поля його особистісних проблем. Йдеться про інтерактивне навчання, розширення видів 

спільної роботи студентів, їх комунікативного досвіду, перш за все, в руслі спільної 

предметної діяльності, що, по суті, і є головним принципом організації педагогічної освіти на 

основі компетентністного підходу. 



Спілкування у навчальному процесі педагогічного закладу не є просто обміном 

думками або знаннями, на основі такого обміну активізується інтелектуальна діяльність, 

народжується нове знання, формуються комунікативні та дидактичні вміння, зокрема, 

використовувати теоретичні знання у конкретній ситуації, комбінувати знання з різних 

психолого-педагогічних дисциплін, зважати на думку іншої людини, колективно працювати 

над вирішенням проблеми, приймати чужий досвід, брати на себе відповідальність за 

прийняте рішення, за результати власної дії. 

Об’єкт та методи дослідження  

Одним з найперспективніших шляхів удосконалення підготовки майбутніх учителів є 

впровадження у навчальний процес вищих навчальних закладів педагогічних технологій на 

основі активізації діяльності – ігрові технології, технології проблемного навчання, пошукові, 

дослідницькі, проектні, творчі, інтерактивні технології, технології формування суб'єктивної 

активності людини. Особливої уваги педагогів заслуговують інтерактивні технології.  

Інтерактивні технології мають великий потенціал щодо забезпечення пізнавальної 

активності, саморозвитку, самореалізації студентів та підвищення якості їх професійної 

підготовки вцілому. Проблемі впровадження інтерактивних технологій у сучасний 

навчальний процес присвятили свої роботи О.Пометун, Л.Пироженко,О.Пєхота, 

Н.Побірченко, С.Сисоєва, Є.Селевко,П.Щербань, А.Панченкова, Т.Ремех та ін.У 

дослідженнях зазначених авторів розкриваються теоретичні й методичні засади організації 

інтерактивного навчання, наведено типи і форми інноваційних підходів, які забезпечують 

перехід від педагогіки традиційної до розвивальної, доопанування учнями та студентами 

умінь і навичок,саморозвитку особистості. Проте практичне застосування активних та 

інтерактивних технологій привикладанні конкретних дисциплін у школі та вузівимагає 

творчого підходу самого викладача та пошуку ним найефективніших методів викладання 

вкожній конкретній ситуації.Сутнісною характеристикою інтерактивних технологій є 

інтерактивна педагогічна взаємодія. 

Інтерактивна педагогічна взаємодія – це цілеспрямована міжособистісна комунікація 

між учасниками педагогічного процесу, їх взаємовплив.Це навчання, якому притаманний 

добре організований зворотний зв'язок між об'єктами та суб'єктом навчання.Інтерактивна 

взаємодія передбачає систему взаємодій: з боку вчителя – запланованих, з боку учнів – 

ситуативних і неочікуваних, у процесі яких створюються умови для оптимального розвитку 

їх суб’єктності[4]. Атрибутами такої спільної діяльності є особистісний контакт між усіма 

учасниками; спільна мета; передбачуваний результат діяльності, що відповідає інтересам 

усіх і сприяє реалізації потреб кожного; планування, контроль, корекція і координація дій; 

розподіл єдиного процесу співробітництва, спільної діяльності між учасниками; 

налагодження міжособистісних стосунків. Інтерактивній взаємодії притаманні такі риси: 

діалог, полілог, мисленнєва діяльність, смислотворчість, міжсуб'єктні стосунки, свобода 

вибору, ситуація успіху, позитивність та оптимістичність оцінювання, рефлексія тощо[7]. 

Інтерактивні технології навчання висувають певні вимоги до особистості вчителя. 

Майбутньому вчителю початкових класів необхідно вміти встановлювати конструктивний 

контакт у будь-якій сфері діяльності вихованців, і з кожним із них на високому рівні. Для 

розвитку допитливості та творчості дитини, формування в неї пізнавальних інтересів 



важливим є уміння вчителя створювати необхідну атмосферу, уміння проявляти терпимість 

до чужої думки, уміння зрозуміти стан і перспективу іншого, уміння ідентифікувати себе з 

іншою соціальною і особистісною роллю, уміння шукати і надавати допомогу, сприяти і 

радіти, уміння думати разом.  

Саме тому використання інтерактивних методів навчання в педагогіці дають змогу 

систематизувати та узагальнити знання, формувати професійні вміння й навички майбутніх 

учителів шляхом залучення їх до активної пізнавальної діяльності. Вони покликані: 

встановити оптимальні зв'язки між педагогічною теорією та практикою впровадження 

сучасних педагогічних технологій; навчити ставити і творчо вирішувати конкретні 

педагогічні завдання; використовувати теоретичні знання в практичній діяльності; розвивати 

у студентів потребу в методичному самовдосконаленні, прищеплювати їм інтерес до 

науково-дослідницької роботи. 

Мета статті: розглянути можливості використання інтерактивних методів 

колективно-групового навчання студентів в процесі вивчення педагогіки  з метою 

формування професійно значущих якостей майбутнього вчителя початкових класів.  

Результати та їх обговорення  

В процесі викладання педагогіки та педагогічних дисциплін використання 

інтерактивних методів здійснюється як засіб створення інтенсивного освітнього середовища.  

Основними напрямами впровадження інтерактивних методів навчання  вважаємо: 

– розкриття студентам змісту поняття «інтерактивне навчання»; 

– підготовка студентів до застосування інтерактивних методів навчання в процесі 

вивчення педагогіки та інших педагогічних дисциплін; 

– систематичне впровадження інтерактивних методів та форм навчання в процесі 

вивчення різних тем предмету педагогіки; 

– виявлення та аналіз результатів застосування інтерактивних методів навчання; 

– підготовка майбутніх вчителів до використання інтерактивних методів та форм 

навчання в початковій школі. 

Основою такої системи є глибоке вивчення та застосування у практиці різноманітних 

методів інтерактивного навчання. 

О. Січкарук розділяє інтерактивні методи на групи, враховуючи їх специфіку в 

організації навчального процесу викладачем [11]. До першої групи відносять методи, в яких 

однією з сторін спілкування виступає викладач: лекції із включеними бесідами, дискусіями, 

проблемні лекції, семінари-обговорення, семінари «питання – відповідь», дискусії із 

провокаційними запитаннями, робота через сайт-курс. Викладач готує, підводить аудиторію 

до інтерактивності попередньою роботою, враховує новизну знань для студентів, постійно 

шукає нові аргументи, приклади, факти, нові шляхи керування та вирішення дискусії.  

До другої педагог відносить методи, в яких спілкування відбувається між 

студентами: бесіди, дискусії, круглі столи, «мозковий штурм», групове вирішення 

конкретних ситуацій, ділові, рольові та дидактичні ігри, симуляції, проекти, вправи. Вони 

можуть використовуватися як окремі методи, так і всі разом (наприклад, у діловій грі). 

Викладач  тут виступає в ролі організатора, консультанта. 

Використовуючи інтерактивні методи у навчальному процесі, викладач повинен 



враховувати певні об’єктивні закономірності: дбати про поглиблення та розвиток мотивації 

навчання, орієнтацію на активне пізнання; поступово та послідовно вводити інтерактивні 

методи у процес навчання; інтерактивні методи використовувати в комплексі з іншими 

методами формування знань, з активною самостійною роботою студентів з оволодіння 

знаннями; використовувати інтерактивні методи як певну систему, технологію; 

дотримуватися принципу актуальності знань та зв’язку їх із сучасним соціально-

економічним життям країни, світу; високий ступінь володіння інтерактивними методиками 

самим викладачем; партнерські взаємовідносини між викладачем та студентами. 

Використання методів, де педагог – активний учасник діалогу, на заняттях педагогіки 

допомагає студентам перших курсів призвичаїтись до діалогової форми навчання, чітко 

формулювати власну думку,  аргументувати та озвучувати її, активно використовувати 

педагогічну та психологічну термінологію, оперувати науковими  поняттями педагогіки, 

розвивати професійну мову, формувати та виховувати культуру педагогічного спілкування, 

культуру дискусії, здатність чути та сприймати позицію співрозмовника, поважати точку 

зору іншої людини, відстоювати власну позицію. Для викладача – це найефективніший 

зворотній зв’язок, інформація про те, як, що, на скільки розуміють студенти у поясненнях 

викладача під час лекцій та семінарів, можливість перевірити глибину сприймання, 

усвідомлення, обробки інформації, вчасно та ефективно здійснювати корекцію подання 

матеріалу, це можливість познайомитися зі студентами, виділити найактивніших та 

байдужих, вивчити індивідуальні особливості поведінки студентів, мотивацію навчання.  

Особливий інтерес у майбутніх учителів викликають інтерактивні методи з участю 

виключно студентів. Розглянемо можливості застосування деяких методів у процесі 

засвоєння педагогічних знань. 

Методична цінність методу аналізу конкретної ситуаціїполягає в тому, що він 

передбачає оволодіння професійними знаннями шляхом самостійного вирішення проблем, 

які містять дидактично обґрунтовані та відповідно підібрані ситуації, а не пасивним 

прослуховуванням інформації. На думку І. В. Ягупова аналіз конкретної (педагогічної) 

ситуації допомагає набуттю практичних навичок студентам за допомогою реальних 

прикладів із життя країни, класу, школи, а також із професійної педагогічної діяльності. На 

основі цього відбувається дискусія, що сприяє вирішенню суттєвої ситуаційної проблеми.  

Характерна особливість цього методу – отримання студентами більш чи менш 

складної ситуації, для вирішення якої немає повного обсягу інформації (наприклад,відсутня 

інформація про умови виховання дитини в сім’ї, про вплив вчителя, дитячого колективу, 

мотиви зміни поведінки, про відвідування дошкільного закладу тощо), але водночас воно є 

обов'язковим для студентів.  

Приклад педагогічної ситуації.  Сергій був дуже розвиненим хлопчиком. До моменту 

вступу до школи він умів читати, знав багато віршів напам’ять. Але, незважаючи на те, що 

Сергій пішов до школи з великою радістю, із перших днів навчання він став порушувати 

дисципліну. 

Недостатність інформації про рівень вихованості, поведінку школяра вдома, участь 

батьків у моральному вихованні дитини, спонукає студентів вибудовувати, розглядати 

гіпотези та відповідно варіанти розв’язання даної ситуації, шукати відповіді, які б допомогли 



вирішити дану педагогічну проблему з поведінкою Сергійка. Саме необхідність 

обов'язкового прийняття обґрунтованого рішення вимагає від студентів виконати такі 

дії:знайти серед різноманітної інформації необхідну проблему та ясно її 

сформулювати;розглянути та проаналізувати вплив різноманітних чинників на об'єктивний 

стан явища, що вивчається;опрацювати альтернативні варіанти вирішення проблеми та 

оцінити їх;провести аналіз і зробити порівняння всіх альтернативних варіантів, вибрати 

найбільш оптимальний серед них;ухвалити шляхи рішення проблеми;запланувати 

контрольні дії за ходом реалізації ухваленого рішення та його результатів. 

Наведемо приклади деяких шкільних педагогічних ситуацій. 

1. Учень ігнорує Ваші поради й вказівки, робить усе по-своєму, не звертаючи уваги на 

зауваження, не виправляючи того, на що Ви йому вказуєте. 

Схарактеризуйте можливі причини такої ситуації, спрогнозуйте її наслідки. 

2.Під час складної контрольної роботи в учениці сталася істерика через те, що вона не 

змогла впоратись із завданням. 

У чому причина такої поведінки? її можливі наслідки? 

3. У класі регулярно зникають особисті речі дітей. Вони нервують, підозрюють одне 

одного, скаржаться вчительці. 

Які можливі наслідки такої ситуації? Що робити вчителю? 

4. У класі є лідер, який негативно впливає на інших дітей. 

Як це може позначитися на формуванні класного колективу і взаєминах дітей? 

5. «Що ж це Ви синові не можете дати ради? Три двійки підряд! Якщо ще одну 

отримає, я виставлю йому двійку за півріччя. І прошу звернути увагу на його нестерпну 

поведінку! Інакше я його на уроки не пущу. Вживайте заходів, я Вас попередила».  

Проаналізуйте поведінку вчительки. Що може спричинити конфлікт? Які норми і 

принципи педагогічної етики порушує вчителька? 

Представлені ситуації ефективно вирішуються інтерактивними методами – аналізом, 

дискусією або мозковою атакою. 

Залежно від дидактичної мети виокремлюють такі різновиди методу аналізу 

конкретної (педагогічної) ситуації:розв'язання ситуаційних задач – метод аналізу; розбір 

інцидентів (явищ) – метод інцидентів;розбір конфліктів – метод конфліктів; метод 

«лабіринту дій» – метод послідовних ситуацій. Найширше використовується перший вид 

цього методу. 

Розв'язання ситуаційних задач – метод аналізу. Дидактична цінність методу в тому, 

що він навчає правильно і логічно мислити, розвиває вміння спостерігати й аналізувати 

проблеми, які випливають із педагогічної професійної діяльності. Цей різновид 

рекомендується застосовувати тоді, коли є необхідність розвитку в студентів самостійного і 

творчого мислення, формування у них переконання, що немає готових проторованих шляхів 

ухвалення стандартних рішень. Безумовно, не кожну ситуацію можна розглядати як 

ситуаційну задачу. Така ситуація має, окрім матеріалу для аналізу, обов'язково містити і 

проблему, що потребує вирішення.Для правильного проведення практичного заняття з 

аналізом складних педагогічних ситуацій педагог повинен: 

– вибрати тему, яку можна опрацювати методом розв'язання ситуаційних задач;  



– чітко з'ясувати цілі заняття; 

– визначити рівень підготовленості студентів до цього заняття та їхні здібності; 

– визначити проблеми, які можуть бути предметом аналізу; 

– остаточно вибрати проблему, яка становить основу ситуаційної задачі, та докладно її 

описати, згідно з дидактичною метою і методичним задумом заняття; 

– остаточно окреслити форму проведення заняття; 

– визначити місце і способи збирання матеріалу для ситуаційного опису; 

– опрацювати план збирання інформації; 

– класифікувати і провести відбір зібраної інформації; 

– опрацювати першу версію ситуаційного опису; 

– передбачити шляхи обговорення ситуації в навчальній студентській групі та окремих 

підгрупах і скласти «калькуляцію часу» на ці дії; 

– остаточно визначити питання для проблемного обговорення і скласти докладний 

план заняття; 

– опрацювати конспект до заняття, чітко визначити ситуаційне завдання, проблему або 

проблеми для дискусійного обговорення, шляхи подальшої самостійної роботи над 

ситуаційним завданням з докладною методикою їх вирішення тощо. 

Загальна методика розв’язування педагогічних ситуацій складається з таких етапів. 

Перший етап – уведення в ситуацію, під час якого викладач дає коротку інформацію 

про тему заняття, його мету, організацію, презентує педагогічну ситуацію за допомогою 

слова, фільму, прикладу, малюнка тощо. Це займає залежно від 15 - 20 хв. до 1 навчальної 

години, 

Другий етап – вивчення ситуації та підготовка рішення.На цьому етапі студенти 

самостійно вивчають і аналізують ситуацію; звертаються до педагога за додатковою 

інформацією; проводять дискусії щодо змісту ситуації та ймовірних шляхів її реалізації; 

формулюють оптимальне рішення, використовуючи довідкову літературу, особистий досвід 

та професійні знання. Ця робота може проводитись або всією навчальною групою протягом 

20 – 30 хв., або в малих підгрупах. Коли ситуація вимагає більше часу для вивчення, її опис 

роздається студентам заздалегідь, відповідно обговорення проводитись у невеликих (3-4 

особи) підгрупах, де зручніше вивчити, проаналізувати ситуацію і опрацювати рішення.  

Третій, найбільш важливий етап – групова дискусія. Від уміння викладача  керувати 

ходом дискусії залежить кінцевий результат цього заняття. Викладач не повинен завчасно 

давати свою оцінку висловленим думкам, а навпаки – необхідно змусити висловитися всіх 

учасників обговорення. Педагог уважно слідкує за ходом дискусії, не залишає без уваги 

суперечливі, хибні думки, намагається у будь-якому разі викликати правильну реакцію 

студентів, за потреби спрямувати дискусію в необхідному напрямку, заохочувати до 

обговорення суттєвих проблем.  

Заключний етап передбачає підсумування студентами та викладачем ходу і 

результатів обговорення.Коли підсумки заняття не підведені або це зроблено неякісно, 

можна вважати, що не досягнуто як дидактичної, такі виховної мети.  

У курсі вивчення педагогіки в педагогічному коледжі передбачені практичні заняття, 

завдання яких ефективно досягається саме навчально-педагогічними іграми. Щоб викликати 



більший інтерес студентів і до теоретичних питань чи проблем використовуються невеликі 

за тривалістю навчально-педагогічні ігри як фрагменти лекційного заняття, які 

представляються методом інсценування з наступним аналізом, або як розіграна проблема, що 

потребує обговорення та дискусії на семінарському занятті. У педагогіці міцно вкоренилося 

поняття ділової гри як сучасного методу інтерактивного навчання. 

Ділова гра може бути представлена як імітаційний управлінський процес, тобто 

процес вироблення й ухвалення рішення для конкретної ситуації в умовах поетапного 

уточнення необхідних факторів, аналізу інформації, що додатково надходить та виробляється 

у ході гри [13].У діловій грі активно реалізуються  пізнавальна, соціалізаційна, тренувальна, 

комунікативна, перевірочна та статусна функції. Така гра надає нових знань про методи 

розв’язання складних задач, протягом гри відбувається вироблення нових знань і вмінь, 

фахових якостей: аналітичне, системне, творче мислення, внутрішня дисципліна, 

відповідальність, здатність до співпраці, толерантність;відпрацьовуються дії у стандартних 

та нестандартних ситуаціях. Ділова гра не може бути організована спонтанно. Умови гри 

розробляються і пишуться фахівцями, вони об'єднані у збірники ділових ігор відповідно до 

тих чи інших навчальних дисциплін. Всі ігри можна класифікувати залежно від мети, якої 

хоче досягти педагог, пропонуючи студентам ту чи іншу гру в процесі навчання[15]. 

Рольова гра.Протягом гри виробляється тактика і стратегія поведінки, передбачених 

роллю, виконання обов'язків посадових осіб(директора, батьків, працівників позашкільного 

закладу, учнів). Для цього створюється, описується ситуація (сценарій), у якій студенти 

повинні діяти, та мета, якої вони повинні досягти. Службові взаємини встановлюються 

відповідно до рольового статусу (наприклад: директор, заступник директора з виховної 

роботи, класний керівник, класовод). Це змушує гравців будувати ділові стосунки, спільно 

діяти з метою досягнення запланованого результату. Але такі рольові обмеження не 

позбавляють можливості творчо підходити до виконання певних ролей та вибору напрямку 

спільних зусиль. 

Імітаційна гра.Основним завданням такої гри є моделювання діяльності, імітація 

окремих правових, соціальних, педагогічних принципів, що визначають поведінку людини. У 

ній є певна ситуація, сценарій, кінцева мета, яка повинна бути досягнута. Розподіл ролей є 

ситуативний, кожен з учасників може робити те, що в нього краще виходить. Прийняття 

рішення, вироблення стратегії та напрямку дій відбувається колективно. Імітаційна гра може 

бути присвячена відпрацюванню складного процесу повторювати одну дію (наприклад, 

проводити  фізкультхвилинку, проводити міні-конкурси загадок, розучування скоромовок, 

колективну гру, розучування пісні, фрагмент уроку тощо). 

Комплексна гра. Включає у себе як виконання певних ролей, так і моделювання 

діяльності, спрямованої на вирішення складних проблем. Умовою є наявність сюжету, 

ситуації, загальної мети та спільна групова робота. У комплексній грі можуть брати участь 

декілька груп, кожна з яких вирішує частину задач, а кінцева мета досягається через 

взаємодію та об’єднання зусиль всіх учасників гри. Для комплексної гри характерна 

наявність значної кількості варіантів рішень, тому повторення гри дає можливість постійно 

вдосконалюватися, уникати помилок, виробляти навички певної діяльності (наприклад, 

планування роботи з батьками, діти яких потребують особливої уваги; підготовка плану 



виховної роботи з молодшими школярами на канікули тощо). 

Підготовка та проведення ділових ігор – дуже складний процес, який вимагає, 

значних зусиль та часу в першу чергу від того, хто розподіляє та готує таку навчальну 

діяльність. Ділова гра – багатоструктурне явище, у ній можна виділити такі структури: 

1. Рольова структура гри, що включає різні види ролей. 

2. Часова структура гри: підготовчий етап, вступна частина, власне ділова гра й 

аналіз результатів. 

3. Методична структура гри: методика проведення гри (сценарій), посібник із 

застосування системи оцінювання діяльності учасників, технічні засоби навчання і наочне 

приладдя.  

4. Організаційна структура гри: система підготовки до проведення ділової гри 

(підготовка керівництва щодо проведення гри, методичного і технічного забезпечення, 

формування складу груп); управління діловою грою (створення змагальності, творчості, 

відпрацювання навичок роботи у групі, оперативна зміна структури гри, управління 

графіком гри і т. д.).  

5. Логічна структура гри: логіка аналізу ситуацій, виділення комплексу актуальних 

проблем, розробка проектів бажаних і можливих змін, визначення програми реалізації 

проекту. 

Дуже важливою у процесі підготовки та проведення гри є діяльність викладача, який 

здійснює постановку цілі, знайомить учасників із описом, сценарієм гри, бере участь у 

формуванні груп та первинному розподілі ролей, доводить до відома граючих правила гри та 

критерії, за якими буде оцінюватися її результат та діяльність груп і кожного з учасників; 

надає стартову інформацію, а також створює ігрову атмосферу. 

Аналіз результатів ділової гри складається з визначення того, яка група досягла 

результатів першою або запропонувала цікавіше рішення, з аналізу, чому так сталося, чи 

вважають учасники гри, що після її закінчення вони можуть та вміють більше, ніж до її 

початку, а також з внутрішнього індивідуального аналізу досягнень. 

Ділові ігри широко застосовуються в процесі засвоєння різних розділів педагогічних 

знань. Під час вивчення розділу «Загальні основи педагогіки» доцільно підготувати і 

провести такі навчально-педагогічні ігри: «Портрет ідеального вчителя», «Сучасний вчитель 

початкової школи», «Один день в стародавній школі», «Навчання в стародавній Греції», 

«Учень ХХІ століття – який він?». 

До розділу «Дидактика» рекомендуємо такі педагогічні ігри: «Методи та прийоми 

активізації навчання», «Динамічні пари», «Виховний потенціал уроку», «Заохочувальна роль 

оцінки», «Варіативність організації початку уроку».  

Методику використання педагогічної гри «Динамічні пари»полягає в тому, що 

студенти працюють в парі один з одним (по черзі – то як вчитель, то як учень). Цей метод  

сприяє набуттю студентами навичок співробітництва, вмінь висловлюватись та активно 

слухати. В парі студенти мають дотримуватись таких правил:прочитати завдання та вказівки 

щодо його виконання;визначити, хто говоритиме першим;по черзі висловити свою думку 

щодо розв'язуваної проблеми;дійти спільної думки. 

Особливу увагу слід звернути на культуру мовлення всіх учасників гри. Допомогти 



партнерові можна жестом заохочення (кивком, доброзичливою посмішкою), уточнювальним 

запитанням. Говорити слід чітко, по суті справи, наводячи приклади й аргументуючи свої 

думки.  

Найбільший інтерес до роботи динамічними парами студенти виявляють на заняттях, 

метою яких є закріплення чи повторення навчального матеріалу.Викладач заздалегідь 

розробляє картки, які містять 2-3 практичні завдання з теми, що вивчається. Перше завдання 

пара студентів виконує спільно,при цьому один пояснює другому, як його виконувати, а 

другий слухає, ставить запитання. Друге й третє завдання студенти виконують самостійно, 

занотовують і перевіряють один одного, коментуючи помилки. Завдання для карток можна 

розробити на основі педагогічних практикумів різних авторів, в яких є цікаві схеми, таблиці, 

тестові завдання, проблемні ситуації та практичні завдання різного рівня складності 

(зокрема, А.І.Кузьмінського [5]). 

Наприклад, до теми «Система освіти України» для динамічних пар студентів 

четвертого курсу готуються  картки з таким завданням: 

1. Що включає поняття «система освіти»? Із запропонованих відповідей оберіть 

правильну, поясніть помилковість інших. 

1. Система освіти включає загальноосвітні школи, навчальні посібники, органи 

управління та громадські організації. 

2. Система освіти скерована на забезпечення умов для всебічного гармонійного 

розвитку кожної особистості. 

3. Система освіти — виховні заклади, які займаються навчанням дітей до їх 

повноліття. 

4. Правильної відповіді немає. 

2. Що називають принципами освіти? Розкрийте сутність вимог 2-3 принципів. 

3. Назвіть основні ланки системи освіти в Україні. 

4. Вкажіть на основні завдання середніх закладів освіти. У чому ви вбачаєте 

відмінність між різними типами середніх закладів освіти?  

5. Накресліть схему «Система освіти України», вкажіть зв’язки між її основними 

ланками. 

 

Пари не є постійними навіть на одному занятті. За бажанням студент може 

приєднатися до будь-якої іншої пари з правом слухати, спостерігати, втручатися у 

розв'язання завдання чи консультувати цих студентів за їх згодою або на прохання.  

За такої організації заняття зникає саме поняття «студент», адже кожен з них у своїй 

парі стає «вчителем», навчає й формує особистість іншого. Студенти оволодівають мисте-

цтвом пояснювати, доводити, запитувати, відповідати. Навчаючи іншого, студент-«учитель» 

не тільки краще запам'ятовує, глибше розуміє матеріал, а й відчуває потребу ґрунтовніше 

вивчити тему. Змінюється становище викладача – пояснивши новий матеріал, він надалі 

виступає як методист, консультант і організатор таких ситуацій, заохочуючи студентів до 

педагогічної співпраці. 

Ігрові форми практичних занять можуть бути різноманітними. Наприклад, «Карткове 

лото». З теми, на вивчення якої відведено багато годин, або з цілого розділу виготовляють 

картки, одна з яких може містити лише одне слово, педагогічне поняття, ознаку чи вид 

якого-небудь компоненту навчально-виховного процесу, а інша – визначення, відповідь на 

питання, приклади, усю систему необхідної інформації тощо. Наприклад, до розділу 

«Загальні основи педагогіки» можна підготувати картки з таких тем: «Загальні поняття 

педагогіки», «Система педагогічних наук», «Методи науково-педагогічного дослідження», 



«Народна педагогіки та її засоби»; до розділу «Дидактика» добре програються запитання з 

таких тем: «Особливості процесу навчання», «Принципи навчання», «Методи навчання» та 

«Форми організації навчання». 

Розглянемо зразок карткового лото до теми «Зміст освіти»: 

 

Навчальний 

план 

 1. Лежить в основі складання розкладу. 

2. Допомагає розрахувати навчальне навантаження. 

3. Визначає кількість часу, що відводиться на 

вивчення окремих дисциплін. 

4. Визначає кількість уроків на тиждень. 

 

Кожний студент із пари одержує 6 - 8 таких карток з різними завданнями. Студенти 

по черзі вказують один одному, на яку слід відповідати. Якщо відповідь правильна, картку 

відкладають, якщо вона не задовольняє партнера, картка залишається в того, хто відповідав. 

Переможцем стає той, у кого картки скінчилися раніше або їх залишилося менше, ніж в 

іншого. Отже, працюючи парами, студенти здобувають й удосконалюють педагогічні вміння 

та навички, навчаються один в одного. Водночас це чудова форма закріплення і повторення 

навчального матеріалу, а також підготовки до заліків та іспитів. 

Під час вивчення «Теорії виховання» доречними будуть такі педагогічні ігри: 

«Мистецтво ведення бесіди», «Оцінка дій вихователя», «Взаємозв’язок школи та сім’ї», 

«Педагогічна спадщина Я. А. Коменського» [15], «Класний керівник та дитячий колектив», 

«Колективно творче виховання в сучасній школі» та інші. 

Педагогічний досвід переконливо свідчить, що інтерактивні методи сприяють 

інтенсифікації та оптимізації навчального процесу з педагогіки.Використання інтерактивних 

методів дає можливість реалізувати ідею співробітництва, сприяє оздоровленню 

психологічного  клімату на занятті, створює доброзичливу атмосферу. 

Висновки 

Таким чином, інтерактивні методи відіграють одну з провідних ролей в реалізації 

завдань компетентнісного формування особистості майбутнього вчителя початкової школи. 

Вони органічно і суттєво доповнюють класичні методи навчання, що дозволяє ефективніше 

організувати сучасний процес навчання у вищому закладі. 

Головними умовами використання інтерактивних технологій можна вважати 

переорієнтацію мотивації навчання студентів на активне пізнання, плановість введення 

інтерактивних методів у навчальний процес, поєднання цих методів з іншими методами 

формування знань та з активною самостійною роботою студентів, створення системи і 

алгоритму введення інтерактивних методів, наявність розвинутих відносин партнерства, 

взаємоповаги між викладачем і студентами. 

Використання інтерактивних методів навчання в процесі викладання педагогічних 

дисциплін сприяє формуванню у студентів: 

– вміння планувати навчально-виховну діяльність; в інтерактивній роботі задіяні всі 

види планування, побудувати проект, провести ділову гру; 



– навички роботи у команді ( у дитячому класному колективі,  колективній творчій 

діяльності, педагогічному колективі, у роботі з батьками): вміння керувати та приймати 

рішення, втілювати прийняті рішення у діяльність, вміння брати на себе відповідальність за 

прийняте рішення, за власну діяльність, за діяльність команди; 

– вміння виробляти критерії оцінювання успішності зробленої справи загалом, а також 

успішності власної діяльності, активно розвиває здатність до аналізу власної діяльності;  

– вміння бачити проблеми у ситуації, яка складається, чітко формулювати проблему, 

виділення етапів вирішення проблеми, виокремлення даних (знань), яких не вистачає для 

успішного вирішення проблеми, пошук цих даних, використання знайденого; 

– розвиває та закріплює навички пошуку та ефективної обробки нової інформації 

(педагогічної, психологічної, методичної); 

– поглиблює критичність мислення, відпрацьовує вміння аргументованого диспуту, 

культури дискусії, розвиває толерантність, вміння відстоювати власну думку, власні ідеї, 

власну позицію. 

Для ефективного впровадження інтерактивних методів навчання викладач повинен 

досконало володіти методикою їх організації, вміти пристосувати ці методи до свого 

предмету, вміти працювати на загальний результат – підготовку сучасного професіонала, 

здатного реалізуватися у складних соціально-економічних умовах сьогодення. 

 
ЛІТЕРАТУРА: 

1. Артемова Л.В. Педагогіка і методика вищої школи: Навчально-методичний посібник для викладачів, 

аспірантів, студентів магістратури. – К.: Кондор, 2008. – 272 с. 

2. Білоус О. Система роботи заступника директора з упровадження інтерактивних технологій / О.Білоус 

// Школа. – 2009. – № 12. – С. 24 – 42. 

3. Годкевич Л. Інтерактивні технології / Л.Годкевич // Завуч. – 2004. – № 6. – С. 16 – 24. 

4. Ковінчук В.В. Інтерактивне навчання / В.В.Ковінчук // Все для вчителя. – 2011. – № 1. – С. 58 – 65. 

5. Кузьмінський А.І., Вовк Л.П., Омеляненко В.Л. Педагогіка: Завдання і ситуації: Практикум. – К.: 

Знання-Прес, 2003. – 429 с. 

6. Максимова Н., Порох Л. Інтерактивні методи навчання: крок у майбутнє / Н.Максимова, Л.Порох // 

Рідна школа. – 2008. – № 12. – С. 35 – 38. 

7. Нагаєв В.М. Методика викладання у вищій школі: Навч. посібник. – К.: Центр учбової літератури, 

2007. – 232 с. 

8. Пищик О. Навчання у співробітництві / О.Пищик // Відкритий урок. – 2010. – № 6. – С. 47 – 49. 

9. Пометун О. Технологія інтерактивного навчання як інноваційне педагогічне явище / О.Пометун // 

Рідна  школа. – 2007. – № 5. – С. 46 – 49. 

10. Пометун О.І., Пироженко Л.В. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання: Наук.-метод. пос. 

– К.: Вид-во А.С.К., 2003. – 192 с. 

11. Січкарук О. Інтерактивні методи навчання у вищій школі: Навчально-методичний посібник. – К.: 

Таксон, 2006. – 88 с. 

12. Сорока М. Дискусія та дебати як інтерактивні технології навчання / М.Сорока // Географія та основи 

економіки в школі. – 2010. – № 3. – С. 5 – 12.  

13. Сучасні шкільні технології. — Ч. 2. / Упоряд. І. Рожнятовська, В. Зоц. — К.: Ред. загальнопед. газ., 

2004.  

14. Ткачук О. Ще раз про інтеракцію / О.Ткачук // Відкритий урок. – 2009. – № 12. – С. 22 – 25. 

15. Щербань П.М. Навчально-педагогічні ігри у вищих навчальних закладах: Навч. посіб. – К.: Вища 

шк., 2004. – 207 с. 

 

АННОТАЦИЯ 

ОТДЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ  

В ПРОЦЕССЕ УСВОЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ 

В статье рассматривается формирование коммуникативных, познавательных и дидактических умений 

студентов как составляющих профессиональной компетентности будущих учителей путем использования 

различных интерактивных технологий обучения в процессе преподавания педагогики, особенности 

интерактивных методов и условия их эффективного применения преподавателем педаго гических дисциплин. 



Ключевые слова: интерактивное педагогическое взаимодействие, интерактивные технологии, 

интерактивные методы коллективно-группового обучения, педагогические игры. 

 

 

 

THE SUMMARY 

 

SOME ASPECTS OF INTERACTIVE METHODS IN THE PROCESS OF ADOPTING 

THEPEDAGOGICAL KNOWLEDGE 

The article deals with the formation of communicative, cognitive and pedagogical skills of students as part of 

professional competence of future teachers through the use of various interactive learning technologies in teaching 

pedagogy, features interactive methods and conditions for their effective use of teacher pedagogical subjects.  

Keywords: interactive pedagogical interaction, interactive techniques, interactive methods of collective group 

learning, educational games. 
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КОМУНІКАТИВНІ УМІННЯ ПЕДАГОГА ЯК СКЛАДОВА ЙОГО 

ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 
 

А. ГРЕКУЛ, Л.М. МИКУЛАНИНЕЦЬ 
Мукачівський державний університет  

 

Стаття присвячена висвітленню сутності та структури комунікативних умінь педагога. Ав тор 

аналізує провідні педагогічні підходи до даної проблеми, доводить, що комунікативні вміння є важливою 

складовою професійної компетентності вчителя. 
Ключові слова: комунікативні вміння, професійна компетентність педагога. 

 

В умовах зростаючих вимог суспільства до творчої професійної діяльності 

майбутнього вихователя молоді важливим завданням вищої школи стає формування 

педагогічної майстерності фахівців. Значне місце в професійній підготовці студентів 

належить педагогічному спілкуванню. 

Проблему комунікативних умінь, як професійно значущої якості в своїх роботах 

розглядали О.О.Бодальов, І.А.Зязюн, В.О.Кан-Калік, Л.Г.Коваль, О.О.Леонтєв, О.В.Мудрик, 

І.І.Риданова, Л.О.Савенкова та ін. На жаль, ці дослідження не знайшли належного 

застосування у широкому загалі підготовки майбутніх фахівців. Ми помічаємо, що майбутні 

педагоги недосконало володіють комунікативними вміннями, відчувають неабиякі труднощі 

у спілкуванні. Тому метою даної статті є виявлення сутності та структури комунікативних 

умінь педагога, як складової його професійної компетентності. 

Проблема формування комунікативних умінь є складною, бо її теоретичне 

осмислення залежить від багатьох проблем, які пов`язані з не зовсім чітким розмежуванням в 

педагогічній теорії умінь та навичок. Представники однієї групи дослідників (І.А.Альїна, 

Г.С.Костюк, Л.М.Шарц та ін.) вважають навичку утворенням більш високого рівня, а вміння 

– початковим етапом оволодіння дією. Людина, володіючи навичкою, перебуває на більш 

високому рівні, порівняно з людиною, яка має відповідне вміння. За цією логікою вміння, 

автоматизуючись, стає навичкою. Друга група науковців вважає первинною навичку 

(Л.Ф.Спірін, Є.І.Бойко, К.К.Платонов,Н.І.Плещкова). 

В своєму дослідженні ми спираємось на визначення даного поняття Л.О.Савенкової 

[7]. На думку дослідниці, уміння, яке формується, стає властивим надбанням особистості, 

майстерністю. Навичці ж передує вироблене на основі багаторазового повторення  

розпорядження виконувати ту чи іншу дію. Уміння – це утворення більш високого рівня, ніж 

навичка. Уміння – це кожного разу новий сплав, на основі досвіду та творчих можливостей 



людини. 

Комунікативні вміння ми розглядаємо як один з видів професійних умінь педагога. 

Слід зазначити, що в науковій літературі не існує якогось стійкого визначення поняття 

«комунікативні вміння». 

В «Педагогіці» Н.Є. Мойсеюк знаходимо таке визначення даного поняття: 

«комунікативні вміння – це взаємопов`язані групи перцептивних умінь, власне умінь 

спілкування (вербального) та умінь і навичок педагогічної техніки [5, с. 152]». 

В психолого-педагогічній літературі існують лише характеристики даного явища. 

Перш за все нам слід виявити сутність, зміст та структуру поняття комунікативних умінь. 

Тож ми вважаємо доцільним проаналізувати вже існуючі концепції. 

Спроба обґрунтувати перелік комунікативних умінь педагога здійснювалась В.А.Кан-

Каліком [1; 2]. Дослідник виділяє такі групи комунікативних умінь педагога: вміння 

спілкуватись на людях; вміння цілеспрямовано організовувати спілкування й управляти ним; 

уміння швидко, оперативно й вірно орієнтуватися в умовах спілкування, що змінюється; 

правильно планувати й здійснювати систему комунікацій, зокрема, її важливу ланку – 

мовленнєвий вплив; швидко й точно знаходити адекватні змісту акту спілкування 

комунікативні засоби,які одночасно відповідають творчій індивідуальності педагога й 

ситуації спілкування, а також індивідуальним особливостям вихованця; вміння постійно 

відчувати й підтримувати зворотний зв`язок у спілкуванні. 

Вчений підкреслив, що вказані групи комунікативних умінь до свого складу 

включають також інші уміння а саме: встановлення психологічного контакту, завойовування 

ініціативи та органічне «пристосоване» сприймання й розуміння людини.  

На думку О.О. Леонтьєва, «педагог повинен володіти вольовими якостями, тобто 

умінням керувати своєю поведінкою; якістю уваги, особливо такою як спостережливість, 

гнучкість (переключення) і т.д.; умінням соціальної перцепції або «читання» з обличчя; 

умінням розуміти, а не тільки бачити, тобто адекватно моделювати особистість учня, його 

психічний стан; умінням «подавати» себе в спілкуванні з учнями; умінням оптимально 

будувати своє мовлення в психічному плані, тобто вмінням мовленнєвого й немовленнєвого 

контакту з учнями [4].» 

Комунікативне завдання передбачає: вміння швидко й вірно орієнтуватися в умовах 

спілкування, вміння правильно сплановувати своє мовлення (тобто вибирати зміст акту 

спілкування), знаходити адекватні засоби для передачі цього змісту, забезпечувати зворотній 

зв`язок. 

Свій підхід до розуміння  комунікативних умінь пропонує А.В.Мудрик. До переліку 

досліджуваних умінь, який аналізується вченим, потрібно включити:  

– уміння переносити відомі знання й навички, варіанти рішень, прийоми спілкування 

в умовах нової комунікативної ситуації; 

– уміння знаходити рішення для нової комунікативної ситуації, використовуючи 

комбінацію вже відомих ідей, знань, прийомів; 

– уміння створювати нові прийоми для рішення конкретної комунікативної ситуації 

[6]. 

Зіставлення та аналіз суттєвих характеристик досліджуваних умінь дозволяють 

виділити певні їх групи, що потребують подальшого вивчення, а саме: 



– мовленнєве спілкування; 

– орієнтування в співрозмовникові; 

– адекватне моделювання особистості учня; 

– соціальна перцепція; 

– вольові якості, тобто уміння управляти своєю поведінкою; 

– спілкування на людях; 

– творче самопочуття; 

– орієнтування в умовах спілкування, орієнтування в ситуації спілкування; 

– цілеспрямована організація спілкування й управління ним; 

– вірне планування й здійснення системи комунікації; 

– швидке й точне знаходження адекватних змісту спілкування комунікативних 

засобів; 

– самопрезентація; 

– завоювання ініціативи; 

– організація “пристосування”; 

– професійний контакт; 

– відчуття й підтримування зворотного зв`язку в спілкуванні. 

Система комунікативних умінь до свого складу включає: 

– мовленнєве (вербальне) спілкування; 

– володіння немовленнєвими (невербальними) засобами спілкування, професійно-

педагогічною увагою, соціальною перцепцією; 

– орієнтування в ситуації спілкування; 

– створення творчого самопочуття; 

– установлення і підтримування зворотного зв`язку спілкування; 

– самопрезентація; 

– завоювання ініціативи; 

– побудову та реалізацію плану спілкування; 

– володіння педагогічними контактами. 

Вказані комунікативні вміння ми об`єднуємо у блоки, які відповідають етапом 

професійного спілкування педагога (на уроці,лекції), а саме: 

– етап орієнтування і планування; 

– етап виконання або реалізації; 

– етап контролю. 

Проведення кожного із визначених етапів вимагає володіння певними 

комунікативними вміннями. 

Отже, спираючись на концепцію В.А. Кан-Каліка та О.О.Леонтьєва ми пропонуємо 

систему комунікативних умінь педагога: 

– проектування педагогічного спілкування: побудова змісту спілкування, створення 

творчого самопочуття; 

– організація педагогічного спілкування: самопрезентація, володіння професійно-

педагогічною увагою. Орієнтування в ситуації та установлення й підтримування зворотного 

зв`язку в спілкуванні, завоювання ініціативи, реалізація плану спілкування, володіння 

педагогічним контактом; 



– регулювання педагогічного спілкування: мовленнєвими (вербальними) та 

немовленнєвими (невербальними) засобами спілкування, соціальна перцепція, використання 

пристосувань. 

На наш погляд, така система комунікативних умінь полегшує процес спілкування 

педагога. 

Внутрішній план готовності педагога до професійного спілкування розглядається як 

особистісна його готовність. Критеріями цієї готовності визначені: нахили до педагогічної 

професії; професійно цінні мотиви діяльності; професійно-діловий тип постановки на 

майбутню професію. 

Ініціативу спілкування потрібно створити модель деяких особистісних рис 

співрозмовника. Тобто особистість співрозмовника потрібно уявити в тій мірі, в якій це 

суттєво для того, щоб спілкування було ефективним. Необхідним компонентом орієнтування 

виступають “регулятори”, до яких відносяться: погляд співрозмовника (точніше, контакт 

очей); міміка підтвердження, або непорозуміння (кивок головою, підняття брови, посмішка і 

т.п.); мовленнєві сигнали. Спостерігаючи за реакцією співрозмовника, комунікатор 

проводить корекцію своєї поведінки у спілкуванні. 

Орієнтування в собі співрозмовника забеспечує чотири групи факторів, а саме: 

– “глибина” орієнтування взагалі і орієнтування на той чи інший характер 

спілкування; 

– здібність комунікатора до моделювання особистісних особливостей будь-якого 

співрозмовника, до розуміння мотивів й мети його поведінки, до моделювання його 

особистості як цілісного утворення; 

– “настроєність” комунікатора на даного співрозмовника, уміння орієнтуватись в його 

особистості. 

Основними джерелами формування уявлень про особистість іншої людини є 

зовнішність, поведінка, діяльність. 

Категорії для позначення зовнішнього вигляду й поведінки людини, яку пізнають: 

а) фізичний вигляд (обличчя, що виступає як складний багатомірний об`єкт, окремі 

елементи якого відрізняються різною мірою інформативності; жести, які дозволяють зробити 

висновок побажань учня, його стан, про ставлення до подій, предметів, інших людей; 

постава і типові пози, які значною мірою передають ставлення до іншої людини; хода, в якій 

знаходить вираження загальний стан учнів, в першу чергу його екстра-чи інтро-вертність; 

голос та мовлення); 

б) оформлення зовнішнє (одяг, зачіска, прикраси); 

в) засоби виразної поведінки, що згідно з науковими твердженнями мають створення 

образу партнера зі спілкування. 

Обов`язковим елементом, що потребує яскравого вираження педагога виступає 

мускульна мобілізованість. Слід у мускульній мобілізованості виділити такі елементи: 

загальна підтягнутість мускулатури тіла, підтягнутість спини; помірна рухомість тіла, що 

забезпечує строго відпрацьовану осанку; повна узгодженість у рухах кінцівок і корпусу; 

поставлена мімічна виразність, відсутність некерованої імпульсивної рухливості м`язів; 

зовнішня виразність, високі динамічні якості, велика кількість орієнтованих реакцій під час 

загальної спрямованості погляду на аудиторію, що характеризують увагу педагога. На 



формування мускульної мобільності негативно впливають такі показники: скутість, зажатість 

рухів, відсутність виразних жестів; наявність відволікаючих, беззмістовних жестів; наявність 

одноманітної міміки; невиразність погляду; метушливість. 

Отже, на основі вивченого матеріалу можна зробити висновок, що комунікативні 

вміння педагога – це взаємопов`язані групи вмінь, які забезпечують педагогічне 

спілкування. Якщо спілкування – це процес передачі інформації, то комунікативні вміння – 

це вміння спілкуватись, здатність до передачі інформації. 

Комунікативні вміння входять в структуру педагогічної техніки і включають в себе 

перцептивні вміння та інші вміння педагогічного спілкування. Слід зазначити, що 

перцептивні вміння допомагають розуміти інших (перцепція – мистецтво «читати» та 

розшифровувати людську поведінку, орієнтовуючись на наступні вимоги: бути уважним до 

партнера по спілкуванню; розвивати комунікативну пам`ять, спостережливість в процесі 

спілкування; передбачувати реакцію співрозмовника; уміти аналізувати зовнішню поведінку 

людей). Уміння педагогічного спілкування – це вміння розподіляти увагу і підтримувати її 

стійкість; обирати відповідно до аудиторії й окремих учнів найдоцільніші способи поведінки 

і звертань; аналізувати вчинки вихованців, визначати мотиви, якими вони керуються, їхню 

поведінку в різних ситуаціях; створювати досвід емоційних переживань учнів, забезпечувати 

атмосферу благополуччя в аудиторії; керувати ініціативою у спілкуванні, використовуючи 

для цього багатий арсенал засобів, які підвищують ефективність взаємодії. Педагогічна 

техніка є сукупністю вмінь та навичок, необхідних для стимулювання активності як окремих 

учнів, так і колективу в цілому. До неї входять уміння обирати правильний стиль і тон у 

спілкуванні, керувати увагою, темпом діяльності, навичками демонстрації свого ставлення 

до вчинків учнів. Серед умінь і навичок педагогічної техніки особливе місце посідає 

розвиток мови педагога, що є одним із важливих виховних засобів і містить такі аспекти: 

правильна дикція, «поставлений голос», ритмічне дихання і розумне приєднання до мови 

міміки і жестів. 

Крім названих, до вмінь і навичок педагогічної техніки належать: уміння управляти 

своїм тілом; регулювати власні психічні стани; викликати «на замовлення» відчуття подиву, 

радості, гніву; володіти технікою інтонування для вираження різних почуттів (прохання, 

вимоги, питання, наказу, поради, побажання тощо) та ін. 

На основі вивченого матеріалу визначаємо критерії сформованості комунікативних 

умінь: 

– потреба у спілкуванні, усвідомлення значущості комунікативних умінь; 

– проінформованість суб`єктів спілкування про сутність комунікативної діяльності, її 

етапів, методів та засобів здійснення; 

– прояв комунікативних умінь у практиці спілкування. 
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АННОТАЦИЯ 

 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ ПЕДАГОГА КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ ЧАСТЬ ЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

Статья посвящена освещению сути и структуры коммуникативных умений педагога. Автор 

анализирует ведущие педагогические подходы к данной проблематике, обосновывает, что коммуникативные 

умения составляют важную часть профессиональной компетентности учителя. 

Ключевые слова: коммуникативные умения, профессиональная компетентность педагога. 

 

 

THE SUMMARY 

 

COMMUNICATION SKILLS TEACHER AS A COMPONENT PART  

OF HIS PROFESSIONAL COMPETENCE 

Article is devoted to the nature and structure of the communicative skills of the teacher. The author analyzes the 

leading educational approaches to this issue, proves that communication skills are an important part of the professional 

competence of the teacher. 

Keywords: communication skills, professional competence of the teacher. 
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ІНТЕРАКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ ЯК КАТЕГОРІЯ ДИДАКТИКИ 
 

К. КАРДАШ., В.І. СТАРОСТА 
Мукачівський державний університет  

 

У статті розглядаються роль та можливості інтерактивних технологій у професійній підготовці 

вчителів початкової школи. 
Ключові слова: професійна підготовка, інтерактивні технології, модель навчання, активізація 

пізнавальної діяльності. 
 

Постановка проблеми 

Динамічний темп розвитку сучасної цивілізації на кожному новому рубежі потребує 

від системи освіти більш мобільної реакції на зміни в економіці, виробництві, науці й у 

суспільстві в цілому. Сьогодення вимагає від особистості широкого діапазону можливостей, 

розвиненого інтелекту, здатності до постійної самоосвіти й самовдосконалення, 

спрямованості на творчу самореалізацію. 

У зв'язку з новими вимогами суспільства виникає потреба в цілеспрямованому 

осмисленні принципово нових завдань освіти та їх практичної реалізації. Згідно з 

Державною програмою «Освіта. Україна ХХІ ст.», «Національною доктриною розвитку 

освіти України у ХХІ столітті», оновлення змісту освіти й приведення його у відповідність до 

сучасних потреб суспільства є головною складовою реформи освіти в Україні. 

Успішне здійснення освітньої реформи нерозривно пов’язане зі зміною освітньої 

парадигми, з переходом від культуроцентричної до антропоцентричної концепції освіти. 

Принципова відмінність полягає в тому, що головним завданням освіти стає не трансляція 

соціокультурного досвіду від покоління до покоління, а формування гармонійно розвиненої, 

творчої особистості, спрямованої на реалізацію власного інтелектуального, духовного, 

професійного потенціалів. Тому особлива увага звертається на посилення технологічного 

аспекту підготовки спеціаліста та на реалізацію особистісно-орієнтованого підходу до 

організації навчального процесу, де студент виконує активну роль суб’єкта пізнавальної 

діяльності. 

Сучасна освіта, зорієнтована на особистості, спрямована на створення умов для її 

самовираження і саморозвитку, а прагнення вищих навчальних закладів постійно 

оптимізувати навчальний процес з урахуванням особливостей суспільства зумовлює потребу 

у впровадженні інноваційних технологій навчання, серед яких вагоме місце посідають 

інтерактивні технології.  

Аналіз останніх досліджень 

Останнім часом зростає зацікавленість науковців і вчителів-практиків інтерактивними 

технологіями, зокрема їх можливостями для розвитку творчого потенціалу, активізації 

мислення. 

Аналіз науково-педагогічної літератури свідчить про те, що інтерактивні технології 

розглядаються в контексті особистісно-орієнтованих технологій, зокрема, так їх розглядають 

К. Баханов, О. Глотов, К. Нор, О. Пєхота, Л.  Пироженко, О.  Пометун, Г. П’ятакова, Г. 

Цукерман, О. Ярошенко та ін. 

В. Гузєєвим, Л. Коваль, Н. Коломієць, М. Кларіним, Л. Пироженко, О. Пометун, Г. 



П’ятаковою інтерактивні технології розглядаються як специфічна категорія. 

Використання інтерактивних технологій як засобу активізації навчально-пізнавальної 

діяльності майбутніх педагогів у ВНЗ є предметом уваги вчених: І. Гладка, О. Єльникова, Г. 

Коберник, В. Мартинюк, Н. Павленко, О. Павлик, Л. Тополя та ін. 

Мета статті – розглянути трактування поняття «інтерактивні технології» у 

педагогічній літературі.  

Результати та їх дослідження 

Я. Голант  у 60-ті роки минулого століття виділив активну та пасивну моделі навчання 

залежно від участі учнів і студентів у навчальному процесі. Зрозуміло, що термін "пасивне 

навчання" є умовним, оскільки будь-який спосіб навчання обов'язково передбачає певний 

рівень пізнавальної активності суб'єкта, інакше досягнення результату, навіть мінімального, 

неможливе. У такій класифікації Я. Голант використовує "пасивність" скоріше як визначення 

низького рівня активності студентів та учнів, переважання репродуктивної діяльності за 

майже повної відсутності самостійності і творчості. Студент виступає в ролі "об'єкта" 

навчання, повинен засвоїти й відтворити матеріал, переданий йому викладачем, текстом 

підручника чи навчального посібника, які визначаються джерелами "правильних" знань. 

Студенти, як правило, не спілкуються між собою і не виконують творчих завдань. Активний 

тип навчання передбачає застосування методів, які стимулюють пізнавальну активність і 

самостійність студентів, що виступають "суб'єктом" навчання: виконують творчі завдання, 

вступають у діалог з викладачем та один з одним. Основні методи: самостійна робота, 

проблемні та творчі завдання, дискусії учасників навчального процесу, що розвивають 

творче мислення. До цієї класифікації слід додати інтерактивне навчання як різновид 

активного, яке має свої закономірності та особливості [11, с. 6].  

Якщо звернутися до історії виникнення інтерактивного навчання, то його зародки 

можна знайти за стародавніх часів. Так, Сократ примушував своїх слухачів шляхом запитань 

і відповідей знаходити “істину”. Платон пропонував давати освіту дітям з 6-річного віку та 

розвивати їх за допомогою ігор, бесід, казок, пісень тощо. Конфуцій, у заснованій ним школі, 

не дотримувався регламентованих за часом і змістом навчальних занять. Навчання й 

виховання відбувалось у процесі довільних бесід, які часто мали евристичний характер. В 

основу групової роботи також покладено ідеї Ж.-Ж. Руссо, Й. Песталоцці, Дж. Дьюї про 

вільний розвиток особистості, систему групового навчання А. Белла та Дж. Ланкастера, 

Дальтон-план Е. Паркхерст, систему Йена-план П. Петерсона.  

Подальшу розробку елементів інтерактивного навчання можна знайти в працях В. 

Сухомлинського, Ш. Амонашвілі, В. Шаталова, Є. Ільїна, С. Лисенкової та інших педагогів -

новаторів, які працювали, в основному, з учнями. Однак у радянські часи творчість окремих 

педагогів була скоріше винятком, ніж правилом, а в галузі дидактики вищої школи 

інноваційні методичні пошуки були епізодичними.   

У Західній Європі і США активні методи навчання у вищій школі використовувалися 

більш широко. Так, дослідження, проведені Національним тренінговим центром США (штат 

Меріленд) у 80-х роках, продемонстрували, що інтерактивне навчання дозволяє різко 

збільшити відсоток засвоєння матеріалу, оскільки впливає не лише на свідомість студента, а 

й на його почуття та волю. Результати цих досліджень відображувались у так званій 



"Піраміді методів навчання"(найменших результатів можна досягти за умов пасивного 

слухання лекції - 5%, читання навчальних текстів - 10%, а найбільших - за інтерактивного 

навчання (дискусійні групи - 50%, практика через дію - 75%, навчання інших чи негайне 

застосування знань - 90%)). 

Проблема інтерактивного навчання  зараз активно розробляється в теоретичному та 

методологічному аспектах. Слово “інтерактив” походить від англійського слова “interact”, де 

“inter” – взаємний, “act”- діяти. За визначенням педагогічного енциклопедичного словника Б. 

Бім-Бада [9,с.107] інтерактивне навчання – це навчання, яке побудоване на взаємодії того, 

хто навчається, з навчальним середовищем, яке є сферою досвіду, що засвоюється. 

Українські методисти й дидакти О. Пометун та Л. Пироженко зазначають, що «суть 

інтерактивного навчання полягає в тому, що навчальний процес відбувається за умови 

постійної, активної взаємодії всіх учнів. Це співнавчання, взаємонавчання (колективне, 

групове, навчання в співпраці), де і учень і вчитель є рівноправними, рівнозначними 

суб’єктами навчання» [11, с. 9]. М.Кларін [7, с. 12] визначає інтерактивне навчання як 

переклад англомовного терміну “interactive learning”, який означає навчання (стихійне або 

спеціально організоване), засноване на взаємодії, та навчання, побудоване на взаємодії. К. 

Баханов визначає його як навчання, спрямоване на активізацію пізнавальної діяльності учнів 

за допомогою організації спілкування між собою, учнів з учителем, між групами, що 

спрямоване на розв’язання спільної навчальної проблеми [1, с. 33].           

          Підсумовуючи сказане вище, розглянемо сильні й слабкі сторони пасивної, 

активної та інтерактивної моделей навчання, які представлені в табл. 1. [11, с. 12]. 

 

 

Таблиця 1. Порівняльний аналіз пасивної, активної та інтерактивної моделей навчання 

Критерії 

порівняння 
Пасивна модель Активна модель Інтерактивна модель 

1.Обсяг 

інформації 

Великий обсяг інформації 

можна подати за короткий час 

у структурованому вигляді 

великій кількості студентів. 

Великий обсяг інформації. 

Велика кількість студентів, 

які можуть одночасно 

отримувати інформацію. 

На вивчення невеликого 

обсягу інформації 

витрачається значний час. 

2. Рівень 

засвоєння знань 

та результати 

навчання 

Орієнтована на сприймання і 

розуміння, розвиток уміння 

слухати, записувати, 

конспектувати велику 

кількість інформації та вміння 

відтворювати її. 

Орієнтована на розвиток 

широкого спектру 

пізнавальних умінь і 

навичок. Передбачає 

диференціацію навчання 

шляхом індивідуальних 

програм та завдань. 

Можливість розвитку 

соціальної та громадської 

компетентності студентів 

з усіх предметів. 

Розширення пізнавальних 

можливостей студентів, 

зокрема у здобуванні, 

аналізі та застосуванні 

інформації з різних 

джерел. Можливість 

перенесення отриманих 

умінь, навичок та способів 

пізнавальної діяльності на 

різні предмети та в 

позааудиторне життя 

студентів. 

3. Відсоток 

засвоєння 

матеріалу 

Як правило, невисокий. Досить високий. Як правило, високий. 

4.Контроль над 

процесом 

навчання 

Викладач систематично 

контролює обсяг і глибину 

вивчення навчального 

матеріалу час і хід навчання. 

Можливість співпраці 

викладача з кожним 

студентом –  окремо. 

Постійний зворотній зв'язок 

Опосередкований 

контроль викладача за 

обсягом і глибиною 

засвоєння. Результати 



Результати роботи студентів 

передбачені. Зворотний 

зв'язок викладача зі 

студентами майже відсутній. 

викладача зі студентами. роботи студентів менш 

прогнозовані. Є 

необхідність подальшої 

корекції знань, умінь та 

навичок студентів. 

5.Роль 

особистості 

викладача 

Безпосередній вплив 

викладача на студентів. 

Особисті якості педагога 

залишаються "в тіні", він 

виступає як "джерело" знань 

та їх контролер. 

Особисті якості викладача 

та його професійна 

майстерність є однією з 

умов функціонування цієї 

моделі. Високий рівень 

навантаження на викладача. 

Викладач-консультант і 

контролер знань. 

Викладач відкритий перед 

студентами як особистість 

та фахівець-професіонал. 

Виступає як організатор, 

консультант, фасилітатор 

навчально-пізнавальної 

діяльності. Забезпечується 

можливість 

демократичного, 

рівноправного 

партнерства між 

викладачем і студентами 

та в студентському 

колективі. 

6.Роль 

студентів 

Відносно пасивна. Студенти 

не приймають рішень у 

процесі навчання. 

Можлива відсутність 

педагогічної взаємодії 

всередині студентського 

колективу. Небезпека 

вилучення частини 

студентів з навчального 

процесу. 

Студенти приймають 

важливі рішення в процесі 

навчання, мають 

можливість спілкування і 

розвитку комунікативних 

умінь та навичок. 

Відбувається поєднання 

різноманітних видів 

навчальної діяльності 

студентів. 

7.Джерело 

мотивації 

навчання 

Зовнішнє: оцінки, викладач, 

батьки, працедавці, 

суспільство. 

Поєднання зовнішніх 

(оцінки, викладач, батьки, 

працедавці, суспільство) та 

внутрішніх (інтелект самого 

студента) мотивів. 

Глибока внутрішня 

мотивація (інтерес самого 

студента). 

8. Навчально-

методичне 

забезпечення 

навчального 

процесу 

Спільне для всіх моделей навчання 

 

Інтерактивне навчання слід розглядати як навчання з використанням інтерактивних 

технологій. Розглянемо трактування поняття «інтерактивні технології» у педагогічній 

літературі, що подані в табл. 2. 
 

Таблиця 2. Трактування поняття «інтерактивні технології» у педагогічній літературі  

Трактування поняття Джерело 

1. Інтерактивні технології навчання -  це організація засвоєння знань і 

формування певних умінь і навичок через сукупність особливим способом 

організованих навчально-пізнавальних дій, що полягають в активній взаємодії 

учнів між собою та побудові міжособистісного спілкування з метою 

досягнення запланованого результату. 

О. Пометун,   

Л. Пироженко [11, с. 11]. 

2. Технологія інтерактивного навчання – сукупність способів цілеспрямованої 

посиленої міжсуб'єктної взаємодії педагога і тих, хто навчається, послідовна 

реалізація яких створює оптимальні умови для їх розвитку. 

М. Лєбєдєва [2, с. 1]. 

3. Інтерактивні технології навчання – це дієві педагогічні засоби і необхідна 

умова оптимального розвитку студентів і викладачів. 

Н. Шульц [3, с. 1]. 

4. Технології інтерактивні – це взаємодія партнерів, у спілкуванні яких 

інтерпретується ситуація і конструюються особистісні дії. 

 

С. Ткаченко [12, с. 2]. 

 

5. Інтерактивні технології - це створення зручних для студентів умов навчання, 

в яких вони могли б активно взаємодіяти між собою.  

O. Зінченко [4, с. 22].  

6. Інтерактивні технології навчання – це цілісна та інтегративна система 

процесу навчання, яка передбачає відповідно до цілей і змісту навчання 

комплексне застосування відібраних за принципами доцільності впровадження 

Т. Коваль, Н. Кочубей [8, 

с. 161]. 



та взаємного доповнення інтерактивних методів, засобів і форм навчання з 

метою досягнення заздалегідь спланованого навчального результату. 

7. Інтерактивні технології навчання - сукупність методів, засобів і форм 

організації навчання, що забезпечують активний характер взаємодії учасників 

навчального процесу на засадах співпраці та співтворчості та спрямовані на 

досягнення поставлених дидактичних цілей.  

 В. Пугач [13, с. 31].  

 

8. Інтерактивні технології – це система методичних прийомів викладання, які 

характеризуються підвищеним ступенем мотивації та емоційності, прямими і 

зворотними зв’язками студентів з викладачем, високою активністю розумової і 

навчальної діяльності.  

Т. Головачук [5, с. 1]. 

9. Інтерактивні технології навчання – це створення комфортних умов навчання, 

за яких той, хто навчається, відчуває свою успішність, інтелектуальну 

самостійність, що робить продуктивним сам процес здобуття знань. 

М. Перец [10, с. 56]. 

10.  Інтерактивні технології навчання – це технології, що включають в себе 

чітко спланований результат навчання, використання окремих інтерактивних 

методів та прийомів, що забезпечують активний характер взаємодії учасників 

навчального процесу на засадах співпраці та співтворчості. 

В. Ревенко [6, с. 207]. 

 

З вищезазначеного можна відмітити, що інтерактивні навчальні технології не 

вибираються для виконання певних навчальних завдань, а самою своєю структурою 

визначають кінцевий результат.  

Інтерактивні технології можна вирізнити серед інших наявністю таких характеристик: 

забезпечення вільного доступу до навчальної інформації на паперових та електронних носіях 

інформації; організація міжособистісного спілкування; оперативність зворотних зв’язків; 

забезпечення для студентів права вибору навчального матеріалу різного рівня складності; 

адаптація системи навчання до індивідуальних особливостей студентів; забезпечення у 

процесі навчання різних рівнів автономії студентів (часткової, обмеженої, повної) [8, с. 161].  

Використання інтерактивних технологій у ВНЗ передбачає певну попередню 

підготовку: 

– створення під час навчання спеціального емоційно-позитивного середовища навколо 

питань зростання інноваційного потенціалу майбутніх вчителів, зокрема їх оволодіння 

інтерактивними технологіями;  

– переорієнтація навчального змісту психолого-педагогічних дисциплін ВНЗ на 

підготовку майбутніх вчителів до застосування технології інтерактивного навчання;  

– створення у ВНЗ атмосфери співробітництва як під час занять, так і у спільній 

позанавчальній діяльності студентів і викладачів; 

– забезпечення спеціальної підготовки викладачів до проведення інтерактивних занять 

з дисциплін психолого-педагогічного циклу та керівництва педагогічною практикою 

студентів. 

Висновки 

Отже, інтерактивні технології є перспективними технологіями навчання, оскільки 

визначають діалог як провідну форму навчально-пізнавальної інтерактивної взаємодії з 

оперативним зворотним зв’язком і є цілісною та інтегративною системою процесу навчання, 

яка передбачає, відповідно до цілей і змісту навчання, комплексне застосування відібраних 

за принципами доцільності, впровадження та взаємного доповнення інтерактивних методів, 

засобів та форм навчання з метою досягнення заздалегідь спланованого навчального 

результату. Інтерактивні технології навчання базуються на підході, центрованому на 

студенті, що дає можливість актуалізувати знання, досвід всіх учасників навчання, 



обмінятися ним. Таким чином, залучення студентів до інтерактивного навчання відповідає 

вимогам сьогодення і сприяє усвідомленому психолого-педагогічному та фаховому 

саморозвитку студента, збагачує зміст його підготовки, створює умови для стимулювання й 

цілеспрямованого розвитку творчих здібностей. 

Подальший напрямок дослідження полягає в теоретичному обґрунтуванні та 

експериментальній перевірці системи дидактичних умов ефективного впровадження 

інтерактивних технологій у процес навчання майбутніх вчителів. 

 

 

 

ЛІТЕРАТУРА: 

1. Баханов К. Інтерактивне навчання / К.Баханов // Історія в школах України. – 1998.– №2.–С.31–36. 

2. Лєбєдєва М. Вплив інтерактивних методів на ефективність навчання іноземної мови [Електронний 

ресурс] / М. Лєбєдєва /  Науково-практична конференція – 2012. Режим доступу до статті: 

http://confesp.fl.kpi.ua/ru/node/1089 

3. Шульц Н. Впровадження інтерактивних технологій у практику навчання образотворчого мистецтва у 

вищих художніх навчальних закладах [Електронний ресурс] / Н. Шульц /  Наукові конференції – 2012. Режим 

доступу до статті: http://conferences.neasmo.org.ua/node/779 

4. Зінченко О. Активні та інтерактивні технології / О. Зінченко  // Директор школи. – 2005. – №7. – 

С. 22–23. 

5. Головачук Т. Інноваційний підхід при проведенні лекційного заняття [Електронний ресурс] / Т. 

Головачук / Проблеми освіти – 2010. Режим доступу до статті: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_ 

Gum/Vchtei/2011_2_ 1/NV-2011-V2_68.pdf  

6. Ревенко В. Інтерактивні технології навчання на сучасному етапі. Теорія і практика [Електронний 

ресурс] / В. Ревенко / Наукові записки – 2011.  – С. 206-209. Режимздоступухдозстатті: 

http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc _gum/Nz _p/88/statti/49.pdf 

7. Кларин М. Интерактивное обучение-инструмент освоения нового опыта/ М. Кларин // Педагогика.–

2000.– №7.– С.12–19. 

8. Коваль Л. Інтерактивні технології навчання  іноземних мов / Л. Коваль, Н. Кочубей // Наукові 

записки НДУ ім. М. Гоголя. Психолого-педагогічні науки – 2011. – № 7. – С. 160 -163. 

9. Педагогический энциклопедический словарь /  [сост. Бим-Бад Б.М.].– М., 2002.– 528с. 

10. Перец М. Використання інтерактивних технологій навчання у вищому навчальному закладі: 

теоретичний аспект / М. Перец // Педагогіка і психологія професійної освіти –   2005. - №3. – с. 54-59. 

11. Пометун О.  Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання: наук.-метод. посіб. / О.  Пометун ., 

Л.  Пироженко. – К.: Вид. А.С.К., 2004. – 192 с. 

12. Ткаченко С. Поняття “здоров’язберігаючі технології” та їх класифікації [Електронний ресурс] / С. 

Ткаченко / Комунальний вищий навчальний заклад  – 2012. Режим доступу до статті: 

http://www.google.com/search?q=http://edu-post-diploma.kharkov.ua 

13. Пугач В.  Інтерактивні технології як засіб підготовки майбутніх митників до взаємодії у 

професійній діяльності [Електронний ресурс] / В. Пугач / Вісник Дніпропетровського університету імені 

Альфреда Нобеля. Серія «Педагогіка і психологія»  – 2012. – № 1 (3). – С. 30-35. – Режимждоступуждоджурн.: 

http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vduep_pp/2012_1/5.pdf 

 

АННОТАЦИЯ 

 

ИНТЕРАКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ КАК КАТЕГОРИЯ ДИДАКТИКЕ 

В статье рассматриваются роль и возможности интерактивных технологий в профессиональной 

подготовке учителей начальной школы.   

Ключевые слова: профессиональная подготовка, интерактивные технологии, модель обучения, 

активизация познавательной  деятельности. 

 

THE SUMMARY 

 

INTERACTIVE EDUCATION AS A CATEGORY didactics  

Role and possibilities of interactive technologies  in the training of primary school teachers are examined in the 

article.  

Keywords: professional preparation, interactive techniques, learning model, activation of cognitive activity. 
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УДК 371.134  

 

ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОГО ІНТЕРЕСУ В КОНТЕКСТІ ПРОБЛЕМИ ЯКОСТІ 

ОСВІТИ  МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ДОШКІЛЬНИХ  НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ 

 
Н.В. КУДИКІНА, О.Ю. ГАНДЕРА 
Мукачівський державний університет  

 

У статті розкриваються теоретичні основи формування професійного інтересу майбутніх 

вихователів дошкільних навчальних закладів в   контексті проблеми якості вищої педагогічної освіти. Дефініція 

«якість освіти» розглядається як полісмислове поняття, котре структурно  репрезентоване декількома 

взаємопов’язаними термінами, зокрема,  «якість», «освіта», «навчально -пізнавальна діяльність студентів». 

Ключові слова: якість освіти,  професійний інтерес, навчально-пізнавальна діяльність студентів, 

вихователь дошкільного навчального закладу. 

 

Постановка проблеми 

У процесі дослідження проблеми формування професійного інтересу майбутніх 

вихователів дошкільних навчальних закладів у навчально-виховному процесі вищого 

навчального закладу було виявлено, що вона корелює з проблемою якості освіти [2]. 

Якість освіти, за висловлюванням В.Г. Кременя,  беззастережно визнана соціально-

культурним  пріоритетом ХХІ століття. У зв’язку з її соціальною значущістю, якість освіти 

виступає предметом філософських, психологічних, політологічних, економічних, 

соціологічних, педагогічних досліджень, серед яких чільне місце посідають наукові пошуки 

у галузі професійної освіти майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів. 

Аналіз досліджень і публікацій 

Одержання об’єктивно істинного наукового знання про якість освіти передбачає 

ґрунтовну  розробку понятійно-категоріального апарату проблеми, до якої долучалися Л.В. 

Артемова, Г.В. Беленькая, А.М. Богуш,  Н. В. Кудикіна, Т.І. Поніманська та ін.  

Відомо, що академічна довідникова педагогічна література пропонує визначення 

цього поняття у такий спосіб: «якість освіти (англ. – quality of educa tion) – певна 

збалансована відповідність певного освітнього рівня (загальної середньої, професійно-

педагогічної на різних її освітньо-кваліфікаційних рівнях тощо) численним потребам, цілям, 

умовам, затвердженим освітнім нормам і стандартам, яка встановлюється для виявлення 

причин порушення цієї відповідності та управління процесом поліпшення встановленої 

якості» [1, с.1017]. Для поняття «якість освіти»  характерний високий рівень узагальнення, що 

є  позитивним для понятійного апарату науки та для досліджень магістерського рівня.  

Результати та їх дослідження 

Метою даної публікації є розгляд проблеми якості освіти  у розрізі уточнення 

понятійно-категоріального аппарату дослідження  проблеми формування професійного 

інтересу майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів у навчально-виховному 

процесі вищого навчального закладу. 

За нашим баченням, досліджувана педагогічна  категорія репрезентується 

термінологічним словосполученням, що  відкриває можливість її тлумачення передусім у  

поняттях «якість» і «освіта».  

Зв’язуючи поширене у наукових дослідженнях термінологічне  словосполучення 

«якість освіти»  з дефініцією категорія зазначимо, що у такому разі розуміємо його як 



найбільш широке поняття, в якому відображені найбільш загальні і суттєві риси,   ознаки, 

зв’язки і відношення якісної характеристики процесу і результату професійної педагогічної 

освіти. 

Важливим для розуміння якості професійної підготовки майбутніх вихователів 

дошкільних навчальних закладів є філософське розуміння таких взаємопов’язаних категорій 

як якість, кількість, міра та  закономірності їх взаємообумовленості. 

Ці категорії виводяться Гегелем з елементарних основ (буття, ніщо). Основна ідея 

полягає в тому, що категорії "буття" і "ніщо" співвідносяться з категорією "становлення". В 

найбільш загальних рисах ці категорії розкривають той момент розвитку, який називається 

виникненням або зникненням об'єкта. Результатом процесу становлення є наявне буття, 

тобто щось визначене. Для фіксації цього моменту розвитку предмета, стану, явища, процесу  

вводиться категорія якості. Якість - це така категорія, яка описує визначеність предмета 

оцінки, яку не можна відділити від існування самого оцінюваного феномену. У нашому 

дослідженні якість підготовки не можна відділити від студента як майбутнього вихователя 

дітей дошкільного віку. Ця визначеність (цілісність) проявляється через діалектичну єдність 

суттєвих властивостей, їх граней, які відрізняють один об’єкт оцінки від іншого. Отже, нам 

необхідно оцінювати властивості самого студента як суб’єкта навчально-пізнавальної 

діяльності. Якість як філософська категорія фіксує не лише щось окреме, що існує 

самостійно, а й будь-який момент у розвитку речі, стану, явища.  Це свідчить про те, що 

категорія якості відображає один із найважливіших моментів професійного розвитку 

майбутнього вихователя. 

Далі філософи зазначають, що  характеризуючи визначеність речі (об’єктивну 

характеристику, невіддільну від неї самої), якість проявляється в обмеженості її певними 

рамками. Фіксуючи визначеність речі, тотожну з її буттям, ми за допомогою категорії 

"якість" переносимо центр пізнання на співвідношення цієї речі з її "іншим", отже 

переносимо дослідження "в саму річ". "Рухаючись" в ній, думка натрапляє на зміни, які є 

змінами одного й того ж. Щоб зафіксувати виявлений у процесі дослідження та аналізу його 

результатів, Гегель вводить категорію кількості, яка теж фіксує безпосередню визначеність 

речей. Це визначеність якісно однорідних характеристик, яка розкриває їх величину, 

тривалість існування та інтенсивність розвитку в цілому або окремих елементів. [4] З позиції 

філософії категорія кількості дозволяє різноманітно характеризувати речі. В логіці 

філософського пізнання,  вона мислиться лише як один із моментів розвитку об'єкта (і 

пізнання). Спеціальні науки на основі положення про кількість як таку, описують специфічні 

показники кількості та способи їх отримання за допомогою методів й мови математики. У 

своїй ізольованості якість і кількість є лише ідеалізованим моментом предмета, процесу чи 

явища, які перебувають у постійному розвитку. [4] У логіці нашого дослідження підготовку 

студентів до професійної діяльності в дошкільній освіті потрібно розглядати як 

ідеалізований момент у час її виміру, оскільки вона постійно перебуває у русі та 

видозмінюється.  

Щоб подолати цю обмеженість досягнутого знання, Гегель вводить нову категорію , 

яка синтезує виявлені у процесі аналізу характеристики розвитку. Мова йде про категорію 

міри, оскільки вона виражає таку єдність кількості і якості, при якій предмет дорівнює сам 



собі. Виступаючи з одного боку самостійними  характеристиками речі, кількість і якість 

через визначення міри втрачають її, перетворюючи в істинне знання про річ (об’єкт, стан, 

явище, процес тощо). Кількість і якість завжди перебувають у діалектичній єдності і 

взаємодії. Певній якісній визначеності предмета завжди відповідає неабияка кількісна 

визначеність, а лише необхідна.  В межах певної якісної визначеності кількість може 

коливатися в рамках міри, не змінюючи якості речі. Міра - це не що інше, як конкретна межа 

існування речі в певній якості. Вихід за її межі призводить до якісної зміни речі, тобто 

перетворення її на щось інше (до нового співвідношення якості й кількості, нової міри) [4]. У 

своєму взаємозв'язку названі категорії описують один з основних законів діалектики - закон 

взаємного переходу кількісних змін у якісні. Цей закон розкриває той факт, що накопичення 

елементарних, спочатку непомітних кількісних змін (наприклад, набуття студентом у процесі 

професійної підготовки  у вищому навчальному закладі певної кількості професійних знань) 

на певному етапі неминуче призводить до корінних, якісних змін, внаслідок чого одна якість 

поступається місцем іншій і набуває своєї кількісної характеристики (отже, студент вищого 

навчального закладу учень перетворюється у вихователя дошкільного навчального закладу).  

Закон взаємообумовленості кількісних і якісних змін розкриває основний найбільш 

загальний механізм професійного  розвитку майбутнього вихователя дітей дошкільного віку, 

відображає процес його становлення як професіонала. По-перше, цей закон вимагає 

найбільш повного пізнання тих суттєвих властивостей студентів вищих педагогічних 

навчальних закладів, зокрема, їхніх професійних інтересів, які в діалектичній сукупності 

утворюють якісну визначеність особистості як професіонала дошкільної освіти, оскільки 

пізнання окремих якостей є необхідним кроком до пізнання сутності процесу їх професійної 

підготовки. 

По-друге, закон взаємного переходу кількісних і якісних змін орієнтує дослідника на 

необхідність оцінки явищ і процесів дійсності не тільки з боку якісної, а й кількісної сторін 

(наприклад, необхідно визначити кількість навчальних предметів, обсяг навчальних годин, 

обсяг годин педагогічної практики та ін., які впливають на якість професійної підготовки 

студентів та на формування їх професійних інтересів. Розуміння даного  закону служить 

засобом осмислення необхідних трансформацій навчально-пізнавальної діяльності студентів 

та  висвітлює методологічні засади щодо теоретичного і практичного осмислення результатів 

здійсненого нами магістерського дослідження. 

Отже, дефініцію «якість», що є складовою досліджуваного термінологічного 

словосполучення,  розуміють як наявність суттєвих ознак, рис, особливостей, що відрізняють 

одну річ, явище від інших. Поняття «якість» також використовують у значенні   ступеня  

прояву суттєвих ознак, рис, особливостей конкретних речей або  явищ [3]. 

У нашому дослідженні таким явищем є освіта. Відтак, щодо досліджуваної проблеми, 

передусім необхідно виявити ті ознаки, риси й особливості освіти, ступень прояву яких буде 

свідчити про її якість. Найбільш узагальнено  дозволяє їх  побачити аналіз цього поняття. В 

Енциклопедії освіти зазначено, що освіта  є процесом і результатом засвоєння особистістю 

знань з певної системи наук, практичних умінь і навичок і пов'язаного з ними того чи іншого 

рівня морального і культурного розвитку, які у своїй сукупності визначають соціальне 

обличчя  індивіда, своєрідність цієї особистості. [1] 



Беззаперечним у даному разі є висновок: поняття «освіта» означає і навчання, і 

органічно пов'язане з ним виховання особистості, яке випливає з навчання, а освіта є 

полісмисловим явищем, котре структурно  репрезентують декілька взаємопов’язаних 

компонентів. Також суттєвою для розуміння сутності освіти є така, відзначена у 

довідниковій літературі позиція: освіта – це найбільш загальне педагогічне  поняття, яке 

означає одночасно результат цього соціального явища, і педагогічний  процес. У 

нормативних документах також зроблено наголос на тому, що освіта – це цілеспрямований 

процес виховання і навчання в інтересах людини, суспільства і держави. Це дає підстави 

говорити про те, що суттєвим для розуміння суті термінологічного словосполучення «якість 

освіти» є ставлення до навчання і виховання як до освітнього процесу. 

Якість професійної педагогічної освіти має подвійну детермінацію: по-перше,  вона 

визначається потребами і власною діяльністю студента як суб’єкта професійної підготовки; 

по-друге,  вона детермінується зовнішнім по відношенню до потреб і діяльності суб’єкта 

професійної освіти фактором – цілеспрямованою діяльністю працівників закладів  

професійної педагогічної освіти різних рівнів акредитації  – їх  керівництва, науково-

педагогічних працівників, методистів та ін.. Проте обидва фактори включаються в єдиний 

контекст –  процес взаємодії навчально-пізнавальної діяльності студента та  навчальної 

діяльності викладача, яким якість професійної педагогічної освіти в цілому й визначається.   

Реалізація нашої концепції подвійної детермінації якості професійної педагогічної 

світи передбачає забезпечення сприятливих умов для формування професійного інтересу 

майбутніх вихователів у процесі розгортання  їх навчально-пізнавальної діяльності водночас 

з  її педагогічним  супроводом науково-педагогічними працівниками вищого навчального 

закладу.  

Оскільки категорія якість професійної педагогічної освіти є якісною характеристикою 

діяльності двох її суб’єктів (студентів та викладачів), теоретичною основою для розв’язання 

проблеми формування професійного інтересу майбутніх вихователів дошкільних навчальних 

закладів є теорія діяльності. Навчальна діяльність є складною цілісною системою, тому її  

продуктивність доцільно  забезпечувати  на засадах системно-діяльнісного підходу.  

Вихідна позиція системного підходу до  забезпечення якості освітнього процесу  

вищого навчального закладу міститься в тому, що кожна система має свою  структуру. 

Структура системи – це сукупність елементів і зв'язків між ними. Структура також  

розглядається як взаєморозміщення, взаємозв’язок складових частин цілого; будова. 

Цілеспрямоване упорядкування діяльності системи (у даному випадку – навчальної 

діяльності двох суб’єктів професійного педагогічного  навчального закладу)  сприятиме 

ефективному формуванню професійних інтересів майбутніх вихователів дошкільних 

навчальних закладів та загалом  якості вищої професійної педагогічної освіти.  

Про цьому необхідно враховувати, що будь-яка система існує (функціонує) у 

середовищі, що її оточує. В реальній дійсності немає абсолютно ізольованих або 

відокремлених систем. Середовище закладу вищої професійної педагогічної освіти  завжди 

впливає на внутрішній стан системи й у результаті – на якість формування професійних 

інтересів студентів. 

Стосовно виміру якості освіти у формуванні професійного інтересу майбутнього 



вихователя дітей дошкільного віку доцільно спиратися на тлумачення освіти як сутнісної ха-

рактеристики етносу, суспільства, людської цивілізації, способів їх самозбереження і 

розвитку, тобто давати людині освіту – означає змінювати її, перетворювати, розвивати 

особистість; людина має бути готовою до  перетворювати власну особистість, формувати її 

під впливом власних інтересів і праці над собою.[1] 

У такому разі формування професійного інтересу майбутніх вихователів потрібно 

розглядати як конструктивний вплив на зміни окремих компонентів навчально-пізнавальної 

діяльності студента, серед яких вченими  виокремлюються цільовий, мотиваційний,  

змістовий, процесуально-операційний, контрольно-оцінний і результативний. 

Висновки 

Отже, педагогічна категорія «якість освіти» є складним полісмисловим  поняттям.  

Якість освіти репрезентується і, відповідно,  вимірюється через  знання, уміння, навички, 

рівень морального і культурного розвитку особистості. Якість освіти  має подвійну 

детермінацію: по-перше,  вона визначається потребами і власною діяльністю суб’єкта, що 

здобуває освіту; по-друге,  вона детермінується зовнішнім по відношенню до потреб і 

діяльності суб’єкта навчання фактором – професійною  діяльністю освітян, а процес 

формування професійного інтересу майбутніх вихователів розглядається як зміни окремих 

компонентів навчально-пізнавальної діяльності студента. 

 
ЛІТЕРАТУРА: 

1. Енциклопедія освіти / Акад. пед. наук України; головний редактор В.Г. Кремень. – К: Юрінком Інтер, 

2008. – 1040 с., с. 1017 

2. Кудикіна Н.В.  «Якість освіти» у контексті понятійно -категоріального  апарату педагогічних 

досліджень / Н.В. Кудикіна // Моніторинг якості  освіти: теорія та практика: Матеріали Всеукраїнської  

науково-практичної  конференції  [Ред. кол : В.О. Огнев’юк, Л.Л. Хоружа та ін.].  – К.: КМПУ імені БД. 

Грінченка, 2009. – С. 36-40., с. 36-40. 

3. Ожегов С.И. Словарь русского языка. / Под. ред. Н.Ю. Шведовой. – М.: Русский язык, 1983. – 816 с., 

с. 241 

4. Філософія: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / С. П. Щерба, В. К. Щедрін, О. А. Заглада; За заг. 

ред. С. П. Щерби.— К. : МАУП, 2004. — 216 с. 

 

АННОТАЦИЯ 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИНТЕРЕСА В КОНТЕКСТЕ ПРОБЛЕМЫ 

КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ БУДУЩИХ ВОСПИТАТЕЛЕЙ ДОШКОЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 

ЗАВЕДЕНИЙ. 

В статье раскрываются теоретические основы формирования профессионального интереса будущих 

воспитателей дошкольных учебных заведений в контексте проблемы качества высшего педагогического 

образования. Дефиниция «качество образования» рассматривается как многозначное понятие, которое 

структурно представлено несколькими взаимосвязанными терминами, в частности, «качество», «образование», 

«учебно-познавательная деятельность студентов ».  

Ключевые слова: качество образования, профессиональный интерес, учебно -познавательная 

деятельность студентов, воспитатель дошкольного учебного заведения. 

 

THE SUMMARY 

 

THE FORMATION OF PROFESSIONAL INTERES T IN THE CONTEXT OF QUALITY EDUCATION 

PROBLEM OF FUTURE PRE-SCHOOL EDUCATORS. 

The article deals with theoretical basis of the professional interest formation of future pre -school educators in 

the context of the quality of Higher Education. The quality of Education is considered as  polysemantic notion, 

structurally represented by several interrelated terms -quality education, educational and cognitive activity of students. 

Keywords: quality of education, professional interest, educational and cognitive activity of students, pre -

school educator. 
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У статті висвітлено  погляди провідних вітчизняних учених на ігрову діяльність  як метод  навчання  і  

виховання  дітей у дошкільному навчальному закладі, які складають теоретичну основу  її використання  

вихователем  з метою логіко-математичного розвитку дітей дошкільного віку. 

Ключові слова: ігрова діяльність, діти дошкільного віку,  навчання  і виховання  дошкільників, логіко-

математичний розвиток дітей. 

 

Постановка проблеми 

У контексті орієнтації сучасної  освіти на “дитиноцентризм“ зорієнтована на дитину 

дошкільна освіта прагне цілеспрямовано використовувати гру у навчально-виховному 

процесі дошкільного навчального закладу, оскільки вона має великий педагогічний 

потенціал і найбільшою мірою створює для дошкільників атмосферу психологічного 

комфортну. Означений стан сприяє переживанню радості, задоволення, які відчуває дитина в 

освітньому середовищі. Психологічна комфортність є важливою умовою зниження 

стомлюваності, збереження здоров’я, вона підтримує позитивне емоційне тло різних видів 

діяльності, до яких залучаються дошкільники. 

Важливою сферою застосування ігрової діяльності є робота вихователя з логіко-

математичного розвитку дітей дошкільного віку. Спостереження за педагогічною практикою 

засвідчують, що для сучасної дошкільної освіти характерна недооцінка ролі гри у розвитку 

дитини:  ігрова діяльність розгортається здебільшого стихійно, організації  ігор дітей не 

приділяється належної уваги, ігрове середовище створено формально. 

Аналіз досліджень і публікацій 

Водночас теоретичними дослідженнями доведено [Л.В. Артемова, О.В. Запорожець, 

Н.В. Кудикіна, Д.Б. Ельконін та ін ]: ігрова діяльність є умовою поступального розвитку 

дитини  й ефективної  реалізації  завдань дошкільної освіти лише за умови педагогічного 

керівництва нею. 

Проблема керівництва ігровою діяльністю дітей прямо або опосередковано знайшла 

відображення у науковій спадщині видатних педагогів, які працювали в різних соціально-

історичних  умовах  – С.Ф. Русової, К.Д. Ушинського, С.Т. Шацького, П.П. Блонського, В.К. 

Сороки-Росинського, Я.Ф. Чепіги, М.І. Демкова, А.С. Макаренка,  В.О. Сухомлинського  та 

ін. Вагомим підґрунтям  у розробці проблеми педагогічного керівництва ігровою діяльністю 

дітей  дошкільного віку є здобутки провідних фахівців дошкільної педагогіки та психології 

(Л.В. Артемова,  Г.М. Леушина, О.В. Запорожець, Г.О. Люблінська, Д.Б. Ельконін  та ін.), 

ідеї яких широко апробовані в практиці суспільного дошкільного виховання.  

У ХХ  столітті остаточно стверджується ставлення до гри як до  особливого 

педагогічного методу, який був створений суспільством для розвитку, навчання й виховання 

дітей: “у цьому плані  вона є особливий педагогічний витвір, хоча її творцем були не окремі 



люди, а  суспільство в цілому, а сам процес виникнення і розвитку гри був масовим і 

“природно-історичним”…  [5,  с. 94].  

Формулювання цілей статті. Метою статті є  висвітлення поглядів провідних 

вітчизняних учених  на ігрову діяльність  як метод на навчання  і  виховання  дітей у 

дошкільному навчальному закладі, які складають теоретичну основу  її використання  

вихователем  з метою логіко-математичного розвитку дітей дошкільного віку. 

Результати та їх дослідження 

Надзвичайно важливою для використання гри з метою логіко-математичного розвитку 

дітей дошкільного віку є  теоретична спадщина О.В. Запорожця . У своїх працях учений  

підкреслював: у зв’язку з віковими особливостями дітей гра як практична  діяльність 

дитини  сприяє удосконаленню психічних процесів,  оволодінню новими способами і 

формами  мислення, формуванню інтелектуальної сфери та ін. З накопиченням у процесі 

гри досвіду практичної діяльності дитині стають доступними нові знання і уміння і нові, 

більш складні форми пізнання оточуючого світу [1].  

 У процесі гри дитина оволодіває оточуючим світом, пізнає його різноманітні 

зв’язки і відношення в дійовій формі, що обумовлює перехід до якісно нових стадій 

інтелектуального і соціального розвитку. Закладені О.В. Запорожцем та його 

попередниками  ідеї про оволодіння дитиною у процесі гри новими формами мислення і 

діяльності є основою педагогічного використання ігрової діяльності у ролі  одного із 

методів логіко-математичного розвитку дітей дошкільного віку та забезпечення наступності 

між дошкіллям та молодшим шкільним віком. 

В цілому доведено [4], що коли ігрова діяльність використовується як педагогічний 

метод, суттєво підвищується результативність  навчально-виховного процесу, її вплив на 

розвиток дошкільника.  

У цілісному навчально-виховному процесі дошкільного навчального закладу ігрова 

діяльність є багатофункціональним педагогічним методом. Основні педагогічні функції 

ігрової діяльності такі:  збагачення емоційно-почуттєвої сфери, здоров’язбереження, 

креативна, адаптаційна, діагностуюча, мотиваційна, розвивальна, виховна, дидактична, 

коригуюча та ін. Зазначимо, що кожна конкретна гра водночас виконує декілька функцій, 

проте певні з них є провідними. 

Реалізуються широкі  потенційні можливості гри як методу логіко-математичного 

розвитку дітей  дошкільного віку насамперед за рахунок використання всього розмаїття ігор, 

які виникають за ініціативою самих дітей і спеціально організуються педагогами для 

розв’язання конкретних освітньо-виховних завдань.  У педагогіці всі ігри, як відомо, 

розподіляються на дві основні групи – творчі ігри й ігри за готовими правилами. 

Класифікацію ігор  дітей дошкільного віку  репрезентовано таблицею 1.  

Таблиця 1. Класифікація ігор дітей  дошкільного віку 
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На основі ґрунтовних досліджень  [ 3; 2 ], Н.В. Кудикіною  встановлено, що гра як 

діяльність дитини дошкільного віку має пізнавальний характер та у своїй структурі має 

специфічні мотиваційно-цільовий, змістовий,  процесуально-операційний, контрольно-

оцінний та результативний  компоненти.  

Теоретичними дослідженнями доведено, що уявлення дитини дошкільного віку про 

життя,  пізнання його явищ та процесів тісно пов’язується пізнанням об’єктів матеріального 

середовища. Ігровий досвід дитини дошкільного віку  нагромаджується шляхом залучення 

усе нових  об’єктів навколишнього середовища  до сфери її соціальної (зокрема, ігрової ) та 

предметно-перетворювальної діяльності. Внаслідок  зміни і перетворення їх дитиною, 

предмети навколишнього світу набувають для неї нової якості та у  такий спосіб стають 

основою суб’єктно-об’єктних відношень, що детермінує  серед іншого й логіко-

математичний розвиток особистості. 

Враховуючи результати попередніх досліджень, доцільно методику керівництва 

іграми з логіко-математичного розвитку дітей дошкільного віку будувати на ставленні до  

гри як до пізнавальної діяльності, яка розгортається в певному предметному середовищі та 

має складну структурну організацію. Отже,  керівництво іграми з логіко-математичним 

змістом насамперед спрямовується на  забезпечення ефективного функціонування 

взаємопов’язаних компонентів внутрішньої структури  гри та на організацію предметно-

ігрового середовища. 



Успішність ігор зазначеного змісту як своєрідної розумової діяльності дошкільників 

насамперед залежить від їх мотивації та розуміння дошкільником мети конкретної гри.   

Педагогічний досвід засвідчує, що мотивація ігор, спрямованих на логіко-математичний 

розвиток  дітей, неоднорідна і має різну розвивальну значущість. Відповіді дошкільників на 

питання, через які можна проаналізувати характер мотиваційного компоненту гри, можна 

поділити   на 4 групи: 

1 група: – мотивація спрямовується на конкретний результат. 

2 група: – для дітей привабливими є   конкретні процесуальні дії гри. 

3 група: – мотивація, що відображає ціннісне ставлення до математичних знань та 

умінь. 

4 група: – мотивація свідчить про  пізнавальний інтерес дітей до математики або її 

окремих елементів. 

Аналіз відповідей засвідчив: ті з них, що віднесені  до  1 і 2 групи,  належать до 

мотивації  зовнішнього характеру, вони спрямовані на виконавчий рівень математичної 

діяльності дітей; відповіді  3 і 4 груп мають внутрішню значущість для  підростаючої 

особистості, така мотивація сприяє  удосконаленню пізнавальної діяльності дітей  

дошкільного віку та їх логіко-математичному розвитку. У процесі формування мотивації ігор 

з математичним змістом акцент має робитися на пізнавальну   значущість  цих ігор, що 

сприяє розвитку  пізнавальних інтересів дошкільників. Така мотивація лежить у значно 

вищій, ніж конкретні виконувані дітьми дії та безпосередній результат гри, площині. Вона 

сприяє виходу  у простір подальшого розвитку як ігрової   діяльності з математичним 

змістом, так  і  її суб’єкта –  дитини. 

Мета гри по суті досягається через її зміст та процесуально-операційний компонент. 

Продуктивність змістового компоненту  ігор з логіко-математичного розвитку дітей 

залежить від їхніх знань про математичні явища. Основним способом їх формування у 

дошкільному навчальному закладі є засвоєння дітьми під керівництвом вихователя 

програмового змісту з формування елементарних математичних уявлень, наприклад, у 

програмі ДИТИНА таким є підрозділ ”Математична скарбничка”.   

В організації змістового компоненту  ігор з логіко-математичного розвитку  

дошкільників одним із основних завдань є забезпечення цілісності навчально-виховного 

процесу дошкільного навчального закладу, спрямування його  дозвіллєвої  частини  на 

творче  застосування  дітьми  набутих у процесі  навчання знань, умінь і навичок в ігровій 

діяльності.  

Процесуально-операційний компонент ігор з математичним змістом прямо залежить 

від умінь і навичок дошкільників з конкретних напрямів логіко-математичного розвитку, які 

формуються на організованих з дітьми заняттях у різних їх формах. У керівництві 

процесуальним компонентом ігрової діяльності важливим є вміння педагога створювати 

найкращі умови для самостійної розумової праці дитини наданням можливості подумати, 

обміркувати завдання гри і побудувати стратегію його розв’язання. Дуже часто дитина  не  

може розв’язати  ігрове завдання саме тому, що не встигла обміркувати умови гри, 

зосередитися на змісті завдань.  



Педагогічне керівництво самостійною пізнавальною  діяльністю дітей під час  ігор  з 

логіко-математичним змістом  спирається на  суттєвий для психологічного механізму гри і 

значущий для дітей складник ігор різних видів – ігрові правила.   Порушення правил гри 

розглядається  її учасниками  як намір зруйнувати ігровий світ. Бажання дітей захистити 

правила – це той внутрішній психологічний  важіль, що дає педагогові змогу регулювати 

обумовлені правилами ігрові дії та міжособистісні стосунки її учасників. Взаємодія 

вихователя з дошкільниками під час гри  через її правила визначає таку рису методики 

педагогічного керівництва грою,  як опосередкованість педагогічного впливу. 

Правила ігор логіко-математичного змісту тісно взаємодіють із їх змістовим 

компонентом. Спрямовуючи дітей на виконання попередньо обумовлених ігрових дій, вони 

сприяють якнайкращому  відтворенню  закладених  у гру логіко-математичних завдань і у 

такий спосіб впливають на розвиток дитини. Отже, опосередковуючи свій вплив на 

дошкільників через ігрові правила, привчаючи дітей дотримуватися правил гри, педагог 

підвищує якість засвоєння дітьми її змісту, що, у свою чергу, підвищує результативність 

логіко-математичного розвитку дітей. 

Педагогічне керівництво розвитком  контрольно-оцінних дій дошкільників у іграх 

логіко-математичного змісту тісно пов’язується з процесуально-операційним компонентом, 

оскільки результат розумової діяльності прямо залежить від контролю за її процесом. 

У керівництві грою педагоги мають враховувати, що   оцінка її результату  з боку 

вихователя  є надзвичайно делікатною справою. Особистісно зорієнтована методика 

керівництва іграми логіко-математичного змісту  має чітко виявлятися  в її педагогічному 

оцінюванні. Оскільки це гра, дітей потрібно всіляко підтримувати, відзначати їх успіхи та 

висловлювати надію на їх подальші досягнення у цій сфері. 

В організації математичних ігор за межами навчальних занять вихователь наперед 

планує конкретні ігри, проте, враховуючи актуальні дитячі інтереси, він має бути  готовий  

до того, що діти за власним бажанням займуться чимось іншим, ним не передбаченим і те 

“щось” він також готовий раціонально  використовувати  для логіко-математичного розвитку  

своїх вихованців. 

Висновки 

Ігрова діяльність дітей  дошкільного віку має виняткове значення для їхнього 

загального та логіко-математичного розвитку. Як педагогічний метод реалізації завдань 

цього напряму дошкільного навчального закладу ігрова діяльність ефективно 

використовується за умови її надійного теоретичного забезпечення. Доведено, що ігрова 

діяльність є системним, структурно складним утворенням. Продуктивне  педагогічне 

керівництво цією діяльності в контексті логіко-математичного розвитку дітей дошкільного 

віку  передбачає організацію розвивально-виховного ігрового середовища, забезпечення 

продуктивного функціонування всіх структурних компонентів ігрової діяльності - 

мотиваційно-цільового, змістового, процесуально-операційного, контрольно-оцінного, 

результативного;  стимулювання розвивально-виховного ефекту ігор різних видів;  

реалізацію у процесі гри таких способів взаємодії педагога з дитиною, котрі є адекватними 

особливостям творчих ігор й ігор за готовими правилами та урахування  актуальних потреб 

дітей, визначених на основі особистісно-орієнтованого підходу до кожного дошкільника. 
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АННОТАЦИЯ 

 

ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В КОНТЕКСТЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОБЛЕМЫМАТЕМАТИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

В статье освещены взгляды ведущих отечественных ученых на игровую деятельность как метод обучения 

и воспитания детей в детском саду, которые составляют теоретическую основу ее использования воспитателем 

с целью математического развития детей дошкольного возраста. 

Ключевые слова: игровая деятельность, дети дошкольного возраста, обучения и воспитания 

дошкольников, математическое развитие детей. 

 

 

THE SUMMARY 

 

FUN ACTIVITIES IN THE CONTEXT OF RESEARCH ONLOGICAL-MATHEMATICAL 

DEVELOPMENT OF PRESCHOOL CHILDREN 

The article highlights the views of leading national scholars to gaming activities as a method of training and 

education of children in pre-school, which constitute the theoretical basis for its use to tutor logical-mathematical 
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У статті розкрито погляди сучасних вітчизняних дослідників ігрової діяльності в контексті її 

використання як методу на навчання  і  виховання  дітей дошкільного віку. Такі погляди складають теоретичну 

основу  її організації вихователем дошкільного навчального закладу. 

 Ключові слова: ігрова діяльність, діти дошкільного віку,  навчання  і виховання  дошкільників, 

дошкільний навчальний заклад  

 

Постановка проблеми 

Демократичні тенденції соціального розвитку України зумовили зміни цілей і 

цінностей розвитку освіти. Гуманістичне оновлення дошкільної освіти неможливе без 

актуалізації внутрішнього  потенціалу дітей у процесі тих діяльностей, які природно 



забезпечують саморозвиток дитячої особистості. До них належить ігрова діяльність, яка є 

своєрідним і незамінним засобом самовиховання, самонавчання, самопізнання, 

самореалізації дитини дошкільного віку.  

Аналіз досліджень і публікацій 

Проблема ігрової діяльності знайшла висвітлення у дослідження багатьох  психологів 

та  педагогів минулого (А.С. Макаренко, В.С. Мухіна, С.Л. Рубінштейн, С. Русова, В.О. 

Сухомлинський, К.Д. Ушинський та  ін. ), проте для  нашого дослідження особливий 

інтерес становлять  праці сучасних дослідників гри, оскільки вони відображають освітню 

парадигму України початку ХХІ століття та в її контексті ціннісні орієнтації дошкільної 

освіти. 

Формулювання цілей статті. Метою статті є розкриття поглядів сучасних 

вітчизняних дослідників ігрової діяльності як методу на навчання  і  виховання  дітей 

дошкільного віку, які складають теоретичну основу  її організації вихователем дошкільного 

навчального закладу. 

Результати та їх дослідження 

 Знаним українським дослідником ігрової діяльності дітей дошкільного віку є Л.В. 

Артемова, яка дає ґрунтовне пояснення суті соціалізуючої  функції гри. Механізм впливу 

гри на виховання дитини вчена вбачає в ігрових правилах. У творчій сюжетно-рольовій грі, в 

контексті якої Л.В. Артемовою досліджувалося виховання суспільної спрямованості дитини 

[1],  правила приховані, ”неписані”. Вступаючи в гру  та виконуючи ігрову роль за своїм 

бажанням,  дитина, підсумовує Л.В. Артемова, тим не менше, підкоряється  тим  неписаним 

правилам,  які ця роль містить в собі. У правилах,  у свою чергу, відбиті  певні норми 

поведінки людей у суспільстві. Бажаючи якнайкраще виконати свою ігрову роль, дитина  за 

власним бажанням, без додаткового зовнішнього спонукання з боку дорослого, керується в 

своїй ігровій поведінці моральними нормами, що містить у собі  добровільно обрана нею 

роль.  

Основним каналом соціалізуючого впливу  гри на дитину  дослідницею виділене 

спілкування дітей одне з одним. Воно є носієм та виразником її змісту і фактично пронизує 

всю спільну  творчу гру. Саме дитяче спілкування  надає їй  дієвості як виховному засобу.  

Якщо творча гра  не є  колективною, а здійснюється індивідуально, без міжособистісного  

спілкування,  то її  виховний механізм  може  й  не  спрацювати.  Таким чином гра, як форма 

колективного життя,  формує  у дитини досвід  соціальної взаємодії  з однолітками. На 

основі цього виробляються моральні звички і  закріпляються знання про  соціально 

вироблені норми людської поведінки.  

У викладі результатів власного  дослідження Л.В. Артемова виділяє ще один засіб 

виховного впливу гри  її зміст. Саме через зміст гри визначається сутність ставлень дітей 

один до одного. Важливою є роль гри у формуванні моральних почуттів і звичок, уявлень 

про хороше й погане, у розвитку рис колективізму, в становленні вольових якостей 

характеру, а також у підготовці дітей до праці. Вона є засобом пізнання навколишньої 

дійсності, закріплення, уточнення та систематизації знань дітей. Відтворюючи в іграх свої 

уявлення про навколишній світ, діти можуть глибше усвідомити відтворювані ними явища 

суспільного життя, природи, проникають в їх суть, що має неабиякий вплив на розумовий 



розвиток. Саме багатогранність виховного впливу гри ставить  її в ряд найефективніших 

педагогічних засобів. 

На основі розробленої Л.В. Артемовою теорії з другої половини ХХ століття 

почали розроблятися посібники для роботи вихователя з дітьми дошкільного віку, і серед 

них можна назвати посібник  Л.В. Артемової у співавторстві з Н.В. Кудикіною та І.О. 

Школьною «Ознайомлення дітей з працею дорослих» [2], в якому висвітлюються основні 

підходи до використання ігрової діяльності як інтегрованого методу навчання і виховання 

дітей дошкільного віку. 

Н.В. Гавриш,  досліджуючи ігрову діяльність дошкільників,  стверджує, що  гра 

містить більші можливості для формування особистості дошкільників, ніж будь-яка інша 

діяльність, і тому в дошкільному навчальному закладі право дитини на  ті види 

діяльності, які найбільше сприятливі для її самореалізації, має бути повністю 

реалізованим. Проте дорослі не завжди коректно визначають свою роль, своє місце у 

дитячій грі, намагаючись нав’язати малюкам власні сюжети і правила. Водночас гру в 

жодному разі не можна ігнорувати, необхідно навчитися розумно нею керувати, 

стимулювати ігрову діяльність дітей, забезпечити підготовчу роботу, що допоможе дітям 

самовизначитися в ігровій ситуації. Тому автор пропонує безліч способів включення 

дорослого в підготовку до розгортання гри. Охарактеризуємо лише окремі з них.  

Грі можна присвятити тематичний інтегрований  тиждень «Містограй». Метою 

такого тижня буде закріплення та збагачення уявлень дітей про різні види ігор, значення 

гри для підтримки дружніх взаємовідносин між дітьми, необхідністю дотримуватись 

правил гри, діяти справедливо. 

В освітній процес дошкільного закладу, особливо в роботу з молодшими 

дошкільниками доречно вписується навчально-ігрове заняття. В основу такого заняття 

може бути покладено ігровий чи літературний сюжет, у який вплетені різноманітні 

навчально-розвивальні завдання, вправи, діалогізовані ігрові фрагменти. Таке заняття 

спрямовує малюків на організовану пізнавальну діяльність, формує через систему ігрових 

завдань первинні навички навчальної діяльності. 

Як зазначає автор, окреме місце в освітньому просторі дошкільного навчального 

закладу повинна зайняти гра-стратегія як інтерактивна форма навчання дошкільників, що 

дає змогу спонукати формування суб’єктності як надзвичайно важливої особистісної 

якості дитини. Стратегічна гра стає можливою за умови здатності її учасників 

передбачати наслідки своїх дій, готовності до планування послідовних кроків, уміння 

визнавати помилки та вчасно корегувати їх, знаходити нестандартні способи розв’язання 

проблеми. Гра-стратегія має всі структурні компоненти гри, за бачення Н.В. Гавриш вони 

такі: задум, ігрові ролі, відповідний сюжет, ігрові дії, результат гри. Гра-стратегія надає 

вихователям унікальну можливість спостерігати за процесом збагачення соціального 

досвіду дітей, їхніми ціннісними пріоритетами, особистісними проявами у зовсім 

непростих, наближених до реального життя,  ситуаціях. Вихователь має можливість 

оцінити здатність кожної дитини до конструктивних рішень, самостійного вибору тощо.  

Підсумовуючи свої наукові пошуки, дослідниця зазначає,  що головне для 

дорослих – ставитися до дитячої гри з величезною повагою, терпінням і вірити у її 



величезний освітньо-виховний потенціал. [5] 

Т.І. Поніманська висловлює думку про те, що нині світ гри спотворюється 

негативним впливом телебачення, навалою електронних ігор. Дати дитині дитинство – це, 

перш за все, надати їй право на розвиток власної ігрової діяльності, яка ж є важливою 

складовою дитячої субкультури. За змістом гра відображає реальну дійсність, 

удосконалюється з розвитком відносин «людина – суспільство». Водночас вона є 

активною, свідомою, цілеспрямованою діяльністю, в якій виражається потреба дитини в 

активності. Гра – це діяльність свідома і цілеспрямована. У кожній грі є значуща для 

дитини ціль. Навіть найпростіші ігри-дії з предметами спрямовані на якусь мету 

(нагодувати, покласти ляльку спати тощо). Щоб досягти мети, дитина відбирає необхідні 

засоби, іграшки, здійснює певні дії та вчинки, вступає у різноманітні стосунки з 

товаришами. Діти домовляються про тему і зміст гри, розподіляють ролі, певною мірою 

планують свою діяльність. Усе це свідчить про її цілеспрямований, свідомий характер. 

Крім цих загальних рис автор виділяє специфічні функції гри, зумовлені 

психологічними особливостями цього виду діяльності, характерними саме для неї.  

По-перше, гра – це вільна самостійна діяльність, що здійснюється за особистою 

ініціативою дитини, де значною мірою реалізується бажання виявити свій задум, по-

своєму діяти, змінювати реальне життя. Воля і самостійність дитини виявляються: у 

виборі гри чи її змісту; у добровільності об’єднання з кимось для гри; у вільному 

входженні в гру і виході з неї та т. ін. 

По-друге, гра завжди пов’язана з ініціативою, вигадкою, кмітливістю, 

винахідливістю. У цьому процесі активно працює уява дитини, емоції і почуття. В одних 

іграх творчість пов’язана з побудовою сюжету і вибором змісту, ролі, в інших 

виявляється у виборі способів дії, в їх варіативності. 

Автор звертає особливу увагу на те, що творчий елемент завжди глибоко 

індивідуалізований, він є носієм індивідуальності кожного гравця, тому гра є засобом 

розвитку творчості, формування здібностей дітей. 

По-третє, гра характеризується значною емоційною насиченістю, що знаходить 

відображення, передусім, у рольовій поведінці дитини. Крім того у більшості ігор мають 

місце естетичні емоції. 

Отже, підтримуючи думку багатьох сучасних і вітчизняних вчених, 

Т.І. Поніманська наголошує на тому, що головною умовою впливу педагога на розвиток 

ігрової діяльності дошкільників є збереження і розвиток самостійності дітей. Лише за 

такої умови гра справляє позитивний вплив на формування особистісного потенц іалу 

вихованців [6] 

У дослідженні Л.В. Лохвицької «Формування пізнавальних інтересів дітей старшого 

дошкільного віку в навчально-ігровому середовищі»  [4] проблема педагогічного керівництва 

ігровою діяльністю дітей  розглядається в контексті середовищного підходу. Розвивальне 

предметно-ігрове середовище, в якому діє дитина дошкільного віку, використовуючи 

свої знання й способи діяльності, має бути для неї невичерпним, інформативним, здатним 

задовольняти потреби в новизні.  

На початку ХХІ століття  підсумовують вітчизняні наукові пошуки в царині ігрової 



діяльності дітей дослідження Н.В. Кудикіної. Автором у 2012 році опубліковано монографію  

«Теорія ігрової діяльності дітей» [3]. Вчена,  узагальнюючи  здобутки попередніх наукових 

розвідок, наводить визначення ключових понять педагогіки гри, окреслює функції ігрової 

діяльності, здійснює класифікацію ігор, на основі системно-діяльнісного підходу 

обґрунтовує структуру ігрової діяльності й провідні підходи щодо методики педагогічного 

керівництва іграми різних видів.  

Стисло висвітлимо провідні позиції сучасної теорії ігрової діяльності дітей 

дошкільного віку.  Ігрова діяльність – це динамічна система взаємодії дитини з навколишнім 

середовищем, у процесі якої відбувається його пізнання, засвоєння культурно-історичного 

досвіду і формування дитячої особистості. Специфіка ігрової діяльності полягає в тому, що її 

продуктивність визначається активним функціонуванням уяви дітей і міжособистісного 

спілкування. Термінологічне словосполучення ігрова діяльність  є родовим стосовно  

поняття гра. Гра – це  конкретний прояв індивідуальної і колективної ігрової діяльності 

дитини, яка має конкретно-історичний, багатовидовий,  креативний та багатофункціональний 

характер.  

Ігрова діяльність є  багатофункціональним педагогічним методом, що й відображено у 

її педагогічних функціях. Основні педагогічні функції ігрової діяльності  такі:  збагачення 

емоційно-почуттєвої сфери, забезпечення основ здоров’я, креативна, адаптаційна, 

діагностуюча, мотиваційна, розвивальна, виховна, навчально-пізнавальна, коригуюча. При 

цьому кожна конкретна гра водночас виконує декілька функцій, проте певні з них є 

провідними. Наприклад, дидактичні ігри спрямовані переважно на розв’язання конкретних 

навчальних завдань, рухливі – забезпечення основ здоров’я  тощо. 

Педагогічне керівництво ігровою діяльністю – це спосіб досягнення мети навчально-

виховного процесу шляхом цілеспрямованого застосування системи педагогічних прийомів, 

адекватних особливостям конкретної гри та  спрямованих на гармонізацію взаємодії в 

системі педагог-дитина через задоволення актуальних потреб дошкільника і реалізацію його 

особистісного потенціалу. За таких умов ігрова діяльність  реалізується як педагогічний 

метод.  

Структура  ігрової діяльності розглядається як системно упорядкована сукупність 

взаємопов’язаних та взаємозалежних  компонентів (мотиваційно-цільовий, змістовий, 

процесуально-операційний, контрольно-оцінний і результативний).  

Структурні компоненти конкретних дитячих ігор мають різне змістове наповнення, 

що дало підставу для їх класифікації.  Всі ігри дітей  розподілено на дві системоутворюючі 

групи – творчі та  ігри за готовими правилами. За традицією другу групу ігор ще називають  

скорочено:  ігри за правилами. 

Творчі ігри – це креативна діяльність дітей, яка розгортається за їх власною 

ініціативою. Творчі ігри неоднорідні. Вони розподіляються за такими видами: сюжетно-

рольові, конструктивно-будівельні, ігри-драматизації та театралізації, ігри з елементами 

праці, ігри-фантазування та ін.  

 Ігри за правилами передбачають реалізацію дітьми  попередньо створеної дорослими 

змістової і процесуальної основи. Дії й поведінка гравців обумовлюються  ігровими 

правилами, які сформульовані в описі гри. Група ігор за правилами охоплює такі різновиди: 



дидактичні, пізнавальні, ігри-подорожі, ігри-подорожі, рухливі, спортивні, хороводні, 

народні, інтелектуальні, комп’ютерні, ігри-розваги та ін. 

На основі розробленої теорії Н.В. Кудикіною пропонується методика її педагогічного 

керівництва. Беззаперечною умовою методичного супроводу ігрової діяльності є, з одного 

боку, сприяння розгортанню активної й самостійної діяльності дітей, з іншого – добір 

системи педагогічних методів і прийомів, за допомогою яких здійснюється динамічна 

мобілізація всіх структурних компонентів ігрової діяльності (мотиваційно-цільового, 

змістового, процесуально-операційного, контрольно-оцінного, результативного) на 

досягнення її позитивного результату, створення розвивально-виховного ігрового 

середовища;  реалізація у процесі гри таких способів взаємодії педагога з дитиною, котрі є 

адекватними особливостям творчих ігор й ігор за готовими правилами.  

Висновки 

Викладене дає підстави для такого висновку. Ігрова діяльність дітей дошкільного віку 

має виняткове значення для розвитку дитячої особистості. Вона є системним, структурно 

складним утворенням. Продуктивне  педагогічне керівництво цією діяльності  здійснюється 

шляхом організації розвивально-виховного ігрового середовища, сприяння ефективному 

функціонуванню всіх структурних компонентів гри, урахування особливостей ігор різних 

видів та актуальних потреб дітей, визначених  за мікроперіодами дошкільного віку.  Для 

педагога гра стає інструментом виховання, що дає змогу повністю враховувати вікові 

особливості дітей, розвивати ініціативу, створювати атмосферу розкутості, самостійності, 

творчості. 
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АННОТАЦИЯ 

 

ВЗГЛЯДЫ СОВРЕМЕННЫХ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ УЧЕНЫХ НА ИГРОВУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

В статье освещаются  взгляды современных отечественных исследователей игровой деятельности в 

контексте ее использования как метода обучения и воспитания детей дошкольного возраста. Их взгляды составляют 

теоретическую основу организации игр разных видов воспитателем дошкольного учебного заведения. 

Ключевые слова:  игровая деятельность, дети дошкольного возраста, обучение и воспитание 

дошкольников, дошкольное учебное заведение. 

 

 

THE SUMMARY 

 

VIEWS OF CONTEMPORARY UKRAINIAN SCIENTISTS ON PLAYING  



ACTIVITY OF PRE-SCHOOL CHILDREN 

The article disclosed the views of contemporary Ukrainian scientists on playing activities as a method of training and 

education of preschool children  forming the theoretical basis of its organization by kindergarten educator. 

Keywords. Playing  activity, pre-school children, teaching and education of pre-school establishment. 
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РОЗВИТОК МАРКЕТИНГОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ КЕРІВНИКА ВИЩОГО 

НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ І-ІІ РІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇ У ПРОЦЕСІ  ПІДВИЩЕННЯ 

КВАЛІФІКАЦІЇ 
 

І.І. КУШНІР  
 Мукачівський державний університет,  

Гуманітарно-педагогічний коледж 
 

У статті обґрунтовуються методи розвитку маркетингової компетентності, зокрема метод Веб -

квестів як педагогічно доцільний засіб підвищення кваліфікації керівників вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів 

акредитації. 

Ключові слова: технології навчання у післядипломної освіті, розвиток маркетингової 

компетентності, методи навчання дорослих, метод Веб-квестів. 
 

Актуальність теми дослідження 

Ціль сучасного закладу післядипломної освіти полягає в тому, щоб керівник вищого 

навчального закладу І-ІІ рівнів акредитації, реалізовував себе як професіонал, мав широкий 

набір взаємозалежних і взаємодіючих якостей, таких як ініціативність, мобільність, динамізм 

і конструктивність, прагнення до самоосвіти, володіння новими технологіями й способами 

їхнього застосування, володів здатністю приймати самостійні рішення, адаптуватися в 

соціальній і професійній сфері, реалізовував уміння працювати в команді, виказував 

готовність до перевантажень і стресових ситуацій тощо. Список подібних якостей можна 

значно розширити, але важливіше виявити щось загальне, що зводить їх воєдино. Така 

системно утворююча роль у сучасних дослідженнях приділяється поняттю «компетентність».  

Різні погляди до поняття «компетентність» і «компетенції» у контексті 

компетентнісного підходу представлені у роботах вітчизняних науковців В.Дивака, 

Г.Єльнікової, І.Зимньої, Є.Зеєра, О.Хуторського, А.Яригіна та ін., так і в роботах 

закордонних учених Дж. Равена, Д.Макклелланда, Л. і С. Спенсеров та ін. 

Різні аспекти моделювання компетентностей і компетенцій  розглядаються в роботах 

Л.Васильченко, І.Зимньої, Л.Пєтухової, Л.Хоружої та ін. Питанням компетентнісного 

підходу присвячені роботи таких авторів, як  О.Овчарук, Р.Пастушенко, О.Пометун, 

Дж Равена, О.Хуторського та ін. Дослідження багатьох авторів таких, як В.Маслов, 

О.Мармаза, В.Олійник, В.Семиченко, Г.Федоров та ін., присвячені визначенню та створенню 

моделей професійної компетентності спеціалістів, педагогів взагалі та керівників 

загальноосвітнього навчального закладу зокрема. 

У ході вивчення практики маркетингової діяльності в системі вищих навчальних 

закладів І-ІІ рівнів акредитації виокремились протиріччя між: соціально-економічним 

характером вимог суспільства до особистості керівника вищого навчального закладу й   

традиційним   змістом його  професіоналізму, що не передбачає діяльність в інноваційному 

маркетинговому режимі; розробкою загальних питань теорії й практики педагогічного 

маркетингу й прикладних функцій маркетингу в діяльності суб'єктів навчання; актуалізацією 

проблеми адаптації педагога до нових економічних і соціально-професійних умов його праці 

й цілями традиційного підвищення кваліфікації працівників освіти;   потребою керівника 

вищого навчального закладу  у  професійно-особистісному самовизначенні,  самореалізації   

в   умовах  ринкових   відносин   і динамікою соціально-педагогічної реальності. 



Таким чином виникає проблема організації маркетинго-орієнтовного підвищення 

кваліфікації, де пріоритетним є використання засобів активного професійного зростання 

керівників вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації. 

Метою статті є обґрунтувати метод Веб-квестів як педагогічно доцільний засіб 

підвищення кваліфікації керівників вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації. 

Як відомо, навчальний процес у системі післядипломної освіти є керованою 

системою, головною метою функціонування якої є підвищення кваліфікації слухачів 

відповідної кваліфікації. Таким чином, у процесі організації розвитку маркетингової 

компетентності в системі післядипломної освіти управлінських педагогічних кадрів нами 

враховувалися такі положення: спрямування диференціації й індивідуалізації навчання в 

залежності  від особливостей керівника вищого навчального закладу І-ІІ рівнів акредитації й 

рівнів сформованості його маркетингової компетентності; активізація й підвищення рівня 

складності засобів проектування і моделювання маркетингової діяльності слухачів; побудова 

й реалізація методичних прийомів формування маркетингової компетентності в спеціально 

створених ситуаціях маркетинговій діяльності на основі методів активного навчання; 

відношення викладача до слухача як до суб'єкта освітнього процесу; активізація спільній 

маркетинговій квазіпрофесійної діяльності. 

Проведене нами дослідження, його результати показали пряму залежність розвитку 

маркетингової компетентності від рівня активності слухачів. У організації процесу 

підвищення кваліфікації ми спиралися на ознаки активності:  активність навчальна (активна 

участь слухачів у семінарських заняттях, ділових іграх, тренінгах, дискусіях та ін.), творча 

(участь у роботі практичних конференцій, дослідження маркетингових процесів в 

навчальному закладі, розробка рекомендацій та ін.), і активність у практичній діяльності. 

Тільки в єдності всіх видів активності можливі високі показники розвитку маркетингової 

компетентності керівників вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації  в процесі 

підвищення кваліфікації. 

Ми погоджуємося з О.Зарубіною [3], що технології навчання в системі 

післядипломної освіти мають бути переорієнтовані або повинні бути переорієнтованими на 

технології самоосвіти, оскільки тільки 

 усвідомлене оволодіння знаннями, уміннями й навичками дозволяє  

 розвивати фахівців в галузі управління на професійному рівні. Тому, під час організації 

навчання слухачів нами враховано те, що створення умов для розвитку механізмів 

самопізнання, самовдосконалення, самореалізації й самооцінювання, позитивно вплинуть на 

розвиток маркетингової компетентності керівника вищого навчального закладу І-ІІ рівнів 

акредитації. 

Звертаючи увагу на актуальність мотивації слухача як процесу і результату 

формування системи спонукань, що детермінують маркетингову діяльність керівника 

вищого навчального закладу І-ІІ рівнів акредитації й динамічну систему, що представляє 

собою систему мотиваційних новоутворень, структурованих на основі маркетингових 

потреб, у процесі дослідно-пошукової роботи ми виділили способи актуалізації мотивації 

слухачів у маркетинговій діяльності: створення проблемних ситуацій; залучення до оцінної 

діяльності; активні форми навчання (ділова гра, дебати, кейси, захист проектів та ін.); аналіз 



життєвих ситуацій, звертання до особистого досвіду керівника навчального закладу; 

перетворення слухача в суб'єкта, зацікавленого в самозміні; культура спілкування, 

відкритість, щирість емоційних проявів, почуття гумору. 

Звернувшись до проблеми конкретних ефективних методів, що дозволяють 

стимулювати розширення й ріст самосвідомості, формування адекватної самооцінки, і, 

ознайомившись із наявними в нашій країні й за рубежем досвідом, ми прийшли до 

припущення про те, що однієї з найбільш зручних, конструктивних, швидко діючих форм 

роботи зі слухачами, чия діяльність припускає активне спілкування, є спеціально   

організована   взаємодія   в   системі   викладач—слухач [2]. 

Головним напрямом творчості фахівця є постійне вдосконалення технології 

співробітництва. Особливу увагу варто звернути на необхідність постійного навчання цим 

питанням з метою вдосконалення стилю роботи, пошуку раціональних форм і методів 

керівництва колективом. 

Спираючись на вище сказане, нами зроблено припущення, що комплекс педагогічних 

технологій, зокрема інтерактивних, проектних, інформаційних, тренінгових, ігрових, 

оцінних, дозволить найбільш ефективно позитивно вплинути на розвиток маркетингової 

компетентності керівників вищих навчальних закладів у процесі підвищення кваліфікації 

керівників вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації. 

Нині є багато педагогічних технологій навчання, що забезпечують самостійну роботу 

тих, хто навчається, ураховуючи значні обсяги інформації, необхідність її обробки і передачі 

потребує інтеграції педагогічних технологій з інформаційно комунікативні технології, 

використанням Інтернет. Ураховуючи той факт, що підвищення кваліфікації вимагає від 

педагогічних працівників нових знань, високого рівня спілкування та ін., заслуговує на увагу 

інтеграція методу проектів з використанням Інтернет і рольових ігор. Такий вид проектів 

називають Веб-квестом. 

Веб-квести – організовані засоби Веб-технологій у середовищі WWW [1]. За своєю 

організацією є досить складними; вони спрямовані на розвиток у студентів навичок 

аналітичного і творчого мислення; викладач має володіти високим рівнем предметної, 

методичної та інформаційно-комунікаційної компетентності. Під квестом (англ. Quest – 

подорож, мандрівка) розуміють комп’ютерну гру, в якій гравець має добитися певної мети, 

використовуючи власні знання і досвід, а також спілкуючись з учасниками квеста. 

Основою Веб-квестів є проектна методика, що орієнтована на самостійну діяльність 

студентів – індивідуальну, парну, групову, котра здійснюється за певний проміжок часу. Цей 

метод органічно сполучається з груповим підходом до навчання (cooperative learning). 

Завдання на переказ є самими примітивними і становлять найбільш простий приклад 

використання Інтернет як джерела інформації та вважається Веб-квестом за умови: 

− формат і форма докладів відрізняється від оригіналів матеріалів, матеріал тексту не 

є простим копіюванням тексту з Інтернет у текстовий редактор; 

− ті, хто навчається, вільні у виборі того, про що розповідають і яким чином 

організують знайдену інформацію; 

− використовуються навички збирання, систематизації та обробки інформації. 

Сутність компіляційного завдання полягає в тому, що слухачі мають взяти 



інформацію з різних джерел і привести її до єдиного формату. Підсумкова компіляція може 

бути опублікована в Інтернет або представлена у вигляді нецифрового продукту, наприклад, 

у вигляді книги.  

Інтерактивна методика Веб-квестів учить знаходити необхідну інформацію, піддавати 

її аналізу, систематизувати і вирішувати поставлені задачі. Її використання є нескладним, не 

потребує завантаження додаткових програм або одержання специфічних технічних знань та 

навичок – необхідним є лише комп’ютер з доступом до мережі Інтернет [4]. 

Немає сумніву, що одержаний досвід принесе свої плоди подальшої управлінської 

діяльності керівника вищого навчального закладу І-ІІ рівнів акредитації, сприятиме розвитку 

таких компетенцій: 

− використання інформаційно комунікаційних технологій для розв’язання 

професійних задач (у тому числі для пошуку необхідної інформації, оформлення результатів 

роботи у вигляді комп’ютерної презентації, Веб-квесту, флеш-роликів, баз даних та ін.); 

− самостійне навчання та самореалізація; 

− робота в команді (планування, розподіл функцій, взаємодопомога, взаємоконтроль); 

− уміння знаходити різні способи розв’язання проблемної ситуації; 

− визначення найбільш раціонального варіанту, обґрунтування свого вибору; 

− навички публічного виступу (обов’язкове проведення попередніх захистів, захистів 

проектів з виступом авторів, з питаннями, дискусіями). 

 Робота з Веб-квестами підсилює мотивацію навчання, сприяє розвитку критичного 

мислення, формує вміння та навички здійснення порівняння, аналізу помилок, перспектив, 

класифікації, знаходження шляхів розв’язку проблеми та завдання в цілому. 

Таким чином, у цьому випадку технологія навчання виконує сполучну функцію, тобто 

є стрижнем, навколо якого формується необхідне інформаційне середовище, що сприяє 

активній педагогічній взаємодії викладача і слухача. 

Висновки 

Процеси розвитку інформаційного суспільства в Україні набувають пріоритетного 

значення: характерною ознакою сучасної української освіти стає інноваційність, відкритість 

новому. Педагогічні працівники на курсах підвищення кваліфікації орієнтуються не просто 

на здобуття сукупності знань-умінь, а на розвиток особистої, соціальної та професійної 

компетентності, тобто здатності самостійно знаходити, аналізувати й ефективно 

використовувати інформацію, продуктивно жити і працювати у світі, що швидко змінюється. 

Навчальний процес у системі післядипломної педагогічної освіти перетворюється на 

діалогічну взаємодію всіх суб’єктів освітньої діяльності (керівників, викладачів, методистів, 

слухачів), що допомагає кожному сформувати траєкторію свого розвитку, чітко усвідомити, 

як збільшити свій внесок у підвищення якості освітніх послуг.   
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АННОТАЦИЯ 

 

РАЗВИТИЕ МАРКЕТИНГОВОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ ВЫСШЕГО УЧЕБНОГО 

ЗАВЕДЕНИЯ І-ІІ УРОВНЕЙ АККРЕДИТАЦИИ В ПРОЦЕССЕ  ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

В статье обосновываются методы развития маркетинговой компетентности, в частности метод Веб -

квестов как педагогически целесообразное средство повышения квалификации руководителей высших учебных 

заведений І-ІІ уровней аккредитации. 

Ключевые слова: технологии обучения в постдипломном образовании, развитие маркетинговой 

компетентности, методы обучения взрослых, метод Веб-квестов. 

 

 

THE SUMMARY 

 

DEVELOPMENT OF MARKETING COMPETENCE OF LEADER OF HIGHER EDUCATIONAL 

ESTABLIS HMENT І-ІІ LEVELS OF ACCREDITATION IN THE PROCESS OF  IN-PLANT TRAINING 

The methods of development of marketing competence are grounded in the article, in particular method of 

Veb-kvestov as pedagogical expedient mean of the in-plant of leaders of higher educational establishments training І-ІІ 

levels of accreditation. 

Keywords: teaching technologies in post-diploma education, development of marketing competence, methods 

of teaching of adults, method of Veb-kvestov. 
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САМООСВІТА ЯК РУШІЙНА СИЛА АКТИВІЗАЦІЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ 
 

Н.В. ЛАЛАК, О.В. ГУТІЙ 
Мукачівський державний університет  

Статтю присвячено актуальній проблемі самоосвіти студентів. Авторами на основі аналізу наукових 

праць, визначено рівні самоосвітньої діяльності майбутніх педагогів та ефективні умови самоосвіти. 

Зясовано, що самоосвіта стає основою майбутньої успішної професійної кар'єри і особистісного культурного 

зростання людини. 

Ключові слова: самоосвіта, самоосвітня діяльність, професійна діяльність, самостійна робота. 

 

Актуальність теми дослідження 

У всіх сферах українського суспільного життя й освіти, зокрема, сьогодні 

спостерігаються складні та неоднозначні процеси. Інтеграція України у світовий освітній 

простір, модернізація національної освіти у контексті Болонського процесу, реалізація 

завдань Державної національної програми «Освіта» («Україна XXI століття»), Національної 

доктрини розвитку освіти України неможливі без фахової підготовки майбутніх педагогів - 

суб'єктів особистісного й професійного зростання, які постійно розширюють й оновлюють 

предметні галузі фахового спрямування на основі визначення індивідуальних напрямів 

навчально-пізнавальної та самоосвітньої діяльності. 

Навчити студентів самостійно оволодіти знаннями — одне з важливих завдань 

сучасної вищої школи. Тому в процесі опанування студентами навчальних дисциплін в 

університеті слід формувати самостійність мислення, сприяти прагненню відкривати нові 

знання та способи оволодіння ними. Відповідно до цього актуалізується проблема 

формування потреби в професійній самоосвіті як важливого показника творчих здібностей 

особистості й необхідність пошуку шляхів її вирішення. 



Мета статті — на основі аналізу наукових праць вітчизняних і зарубіжних 

дослідників визначити рівні самоосвітньої діяльності майбутніх педагогів та ефективні 

умови самоосвіти. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій 

Загалом проблема самоосвіти студентів є багатогранною. Погляд на роль самоосвіти 

змінювався з часом. Її значущість (у навчанні) знайшла своє відображення як у класичній  

педагогічній спадщині (Ф. А.Дістервег, Я.А.Коменський, Й.Г.Песталоцці, Ж.-Ж.Руссо, 

В.О.Сухомлинський, К.Д.Ушинський), зарубіжній педагогічній  науці (І.ПГерде, В.Оконь та 

ін.), так і у вітчизняній науковій думці (В.К.Буряк, В.А.Козаков та ін.). Сутність, структуру 

та зміст самоосвіти обґрунтовано у 

працях О.І.Кочетова, П.Г. Пшебильського, Є.П.Тонконогої, Я.С.Турбовського. Психологічні 

основи самоосвіти (мотиви, готовність) досліджені О.Я.Аретом, В.К.Буряком,

 А.К.Громцевою, Ю.М.Кулюткиним, Н.О.Половниковою, 

Л.І.Рувінським, П.С.Сухобською, А.В.Усовою.  

В теорії педагогіки визначені та відокремлені один від одного поняття самоосвіти, 

самоосвітньої діяльності та самоосвітнього процесу; розроблялись теорії формування у 

студентів готовності до самоосвіти (Я.А.Айзенберг, І.Г.Барсуков, А.К.Громцева, К.МЛевітан, 

Б.Ф.Райський, Ю.Салмін,    Г.Серіков    та    ін.).    Особливу    увагу    в    цій характеристиці 

особистості приділяється категорії «потреба» в здійсненні самоосвіти (В.Б.Бондаревський, 

А.К.Громцева, Б.Ф.Райський та ін.). В історичному плані самоосвіта, самоосвітня діяльність 

розвивались як поняття педагогіки на основі змісту та об'єму поняття «самостійна робота» і 

співвідношення всіх трьох понять між собою (В.К.Буряк, М.Г.Гарунов, В.Граф, І.І.Ільясов, 

І.О.Котлярова, О.А.Нільсон, ІА.Науменко, ПЛ.Підкасистий, Н.О.Половнікова, Д.Ощанін, 

Ф.Сохін та ін.). 

Результати та їх дослідження 

Самоосвіта тих, хто навчається, - це специфічна динамічна система, яка ґрунтується 

на індивідуальних потребах у постійному розширенні, оновленні та поглибленні знань 

людини в різних галузях науки, освіти, культури, сучасної техніки. 

Основним змістом самоосвіти є оновлення й удосконалення знань студента, його 

умінь і навиків із метою досягнення бажаного рівня професійної компетентності. У 

сучасному суспільстві постійна самоосвіта все більше стає умовою успіху в професійній 

діяльності, а також — і це особливо — вона захищає від інтелектуального зубожіння 

особистості. Тому самоосвіту майбутнього педагога слід розуміти, з одного боку, як постійне 

поповнення професійної та загальнокультурної інформації, з іншого - як постійне оновлення 

індивідуального соціального досвіду в найширшому плані. 

Програма самоосвіти включає вдосконалення суспільно-політичних знань, 

ознайомлення з найбільш визначними досягненнями різних наук, збагачення літературних і 

естетичних уявлень, ознайомлення з новими тенденціями та явищами культурного життя. 

Особливо важливе місце займає поповнення знань із української мови та літератури, 

ознайомлення з новітніми даними, розвиток педагогічних, психологічних і методичних знань 

і вмінь, що можливо лише завдяки читанню відповідної сучасної літератури й педагогічних 

видань [ 5, с 26 ]. 



Самоосвіта — це засіб навчання, який є невід'ємною частиною освіти студентів, 

важливим складовим компонентом психічного розвитку й саморозвитку особистості, 

виступає як умова і результат розумового самовиховання й розвитку студентів; вона формує 

якості особистості, які необхідні для успішного розвитку пізнавально - активної і 

продуктивної діяльності та творчих здібностей [ 1, с. 68 ]. 

Організація самоосвітньої діяльності в процесі навчання у ВНЗ є показником 

сучасного, досить високого рівня системи освіти. Без уваги до самоосвіти як одного з 

основних елементів процесу навчання у вищій школі у наш час неможливо підготувати 

висококваліфікованих фахівців. 

В ході аналізу психолого — педагогічної літератури, ми визначили, що освітній 

процес у вищому педагогічному навчальному закладі може передбачати три рівні готовності 

до самоосвіти: початковий, середній, вищий. 

На початковому рівні мотиви самоосвіти студентів переважно стихійні. Вони не 

пов'язують особисті потреби в самоосвіті із суспільними інтересами. Знання з навчальних 

дисциплін мають ізольований характер. На цьому рівні студенти не вміють самостійно 

організовувати самоосвіту, а можуть лише сумлінно виконувати вказівки та рекомендації 

викладачів. 

На середньому рівні готовності особистості до самоосвіти властиве прагнення 

навчитися самостійно ставити перед собою цілі самоосвіти та якісно виконувати їх. Студенти 

розуміють необхідність пов'язувати самоосвіту з інтересами суспільства, але не завжди 

вміють чітко сформулювати відповідну мету. Знання з навчальних предметів 

систематизовані. Студенти вміють самостійно організовувати процес самоосвіти, проте не 

можуть раціонально планувати цілісний задум самоосвіти. 

Для вищого рівня характерні глибоке розуміння необхідності керуватися в самоосвіті 

соціально значущими цілями, вміннями чітко сформулювати такі цілі, првгнення досягти їх в 

оптимальний спосіб. Суб'єкт самоосвіти вміє на науковій основі оптимально керувати 

процесом самоосвіти від планування до здійснення задумів і самоконтролю отриманих 

результатів [ 2,с. 20-21]. 

Формування у студентів готовності до самоосвіти відбувається в педагогічному 

процесі. Тому його спеціальна організація й подальша реалізація є головною умовою, що 

спонукає вихованців до самоосвіти [ 4, с Л 9]. 

Цінними, на нашу думку, є погляди науковців, які виокремили наступні принципи 

організації самоосвіти майбутнього педагога: 

♦ систематичність і послідовність самоосвіти; 

♦ зв’язок самоосвіти з практичною діяльністю майбутнього педагога; 

♦ взаємозв'язок наукових і методичних знань у самоосвітній праці 

вчителя; 

♦ комплексне вивчення психолого-педагогічних і науково-методичних 

проблем; 

♦  відповідність  змісту  самоосвіти рівню  підготовки  педагога,  його інтересам та 

нахилам [5, с 33]. 

Аналіз психолого - педагогічної літератури показав, що успішна самоосвітня 



діяльність студентів можлива за умов: спрямованості навчального процесу уВНЗ на 

ефективну самоосвіту студентів, урахування особливостей цього процесу та його складових, 

формування у майбутніх вчителів прагнення й уміння задовольняти свої пізнавальні потреби 

та інтереси шляхом самоосвіти, організація навчальної взаємодії студентів і викладачів на 

основі суб'єкт - суб'єктного підходу, активізація пізнавальної діяльності студентів через 

застосування проблемних методів навчання, використання потенціалу самостійної 

навчальної роботи та забезпечення професійної спрямованості завдань. 

Погоджуємося з думкою В.К. Буряка, що у формуванні самоосвітніх прагнень та 

навичок у студентів важливу роль відіграє професорсько -викладацький склад, оскільки 

характер взаємодії викладача та вихованців є головною умовою, що спонукає студентів до 

самоосвіти [4, с. 20]. Забезпечення суб'єктивно — суб'єктивної взаємодії викладачів і 

студентів - важливий шлях ефективної самоосвіти майбутніх педагогів. 

Висновки 

Отже, зважаючи на загальні тенденції розвитку сучасної освіти, проблема 

самоосвіти є актуальною і потребує подальшого дослідження. Зазначене вище 

дозволяє трактувати самоосвіту як вид пізнавальної діяльності, яка характеризується     

активністю,     самостійністю, добровільністю та спрямованістю на вдосконалення розумових 

здібностей, формування культури розумової праці. Щоб стимулювати і постійно 

підтримувати у студентів інтерес до одержання нових знань, необхідно звертати увагу на 

формування у них системи самоосвіти. Адже, самоосвіта — один зі способів всебічного і 

гармонійного розвитку особистості майбутнього педагога. 
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АННОТАЦИЯ 

 

САМООБРАЗОВАНИЕ КАК ДВИЖУЩАЯ СИЛА АКТИВИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 

Статья посвящена актуальной проблеме самообразования студентов. Авторами на основе анализа 

научных работ определены уровни самообразовательной деятельности будущих педагогов и эффективные 

условия самообразования. Выяснено, что самообразование становится осново й будущей успешной 

профессиональной карьеры и личностного культурного роста человека. 

Ключевые слова: самообразование, самообразовательная деятельность, профессиональная 

деятельность, самостоятельная работа. 

 

THE SUMMARY 

 

SELF- EDUCATION AS A POWERFUL ACTIVITY OF FUTURE  

TEACHERS OF PRIMARY SCHOOL 

The article is devoted to actual problems of students ' self - education. The authors have showed the levels and 

conditions of effective self - educative activity. The self - education is the basis of teachers ' future professional career 



and the individual people's development. 

Key words: self - education, self - educative activity, professional activity, individual work. 
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 ПРИНЦИП НЕПЕРЕРВНОСТІ ЯК БАЗОВИЙ ДЛЯ УДОСКОНАЛЕННЯ 

МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИКА НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ У 

СИСТЕМІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ 
 

Л.А. ПЕРМІНОВА  
Херсонський державний університет  

 

У статті обґрунтовується принцип неперервності як базовий для удосконалення маркетингової 

діяльності керівників навчальних закладів у системі післядипломної освіти. 
Ключові слова: неперервна освіта, освіта дорослих, післядипломна освіта, принцип неперервності у 

системі післядипломної освіти. 

 
Актуальність теми дослідження 

Мета розвитку освіти України, що визначена Національною доктриною, «полягає у 

створенні умов для розвитку особистості і творчої самореалізації кожного громадянина 

України, вихованні покоління людей, здатних ефективно працювати й навчатися упродовж 

життя, оберігати та примножувати цінності національної культури і громадянського 

суспільства, розвивати і зміцнювати суверенну незалежну, демократичну, соціальну і 

правову державу як невід’ємну складову європейської та світової спільноти. Так, у 

Державній національній програмі «Освіта» (Україна ХХІ століття) наголошується, що одним 

із принципів її реалізації є неперервність, яка відкриває «можливість для постійного 

поглиблення загальноосвітньої та фахової підготовки, досягнення цілісності і наступності у 

навчанні та вихованні, перетворення  набуття освіти у процес,, що триває упродовж всього 

життя людини». 

За такого підходу поняття «освіта» глобалізується і сприймається вченими та 

практиками як континуум (від лат. сontinuum – неперервність, суцільність) усіх процесів, що 

формують, розвивають і адаптують особистість педагога або керівника до ефективної 

професійної діяльності в умовах стратегічних змін у суспільстві та освіті. 

Проблеми  неперервної освіти висвітлено в роботах В.Бондаря, В.Воронцової, 

Н.Протасової, В.Семиченко, С.Сисоєвої, Т.Сущенко, Е.Тонконогої та інших, де вона 

розглядається як багатопланове явище і за своїми цільовими функціями виступає як умова і 

процес всебічного розвитку особистості, поступового збагачення її творчого потенціалу.   

Для розроблення теоретичного обґрунтування та методологічного узгодження 

системи післядипломної педагогічної освіти керівників загальнонавчальних закладів 

створюють засади наукові праці М.Ващенка, Б.Гершунського, Л.Даниленко, Г.Дмитренка, 

Г.Єльникової,  І.Жерносека, В.Олійника, С.Крисюка,  В.Маслова, Н.Протасової, В.Пуцова  та 

ін.. Однак зауважимо, що в більшості наукових праць система післядипломної освіти 

керівників навчальних закладів розглядається дослідниками як необхідна умова й засіб 

підвищення їхньої професійної компетентності у процесі навчання й удосконалення 

управлінської діяльності, а не як дієва основа і мета їхньої професійної підготовки. Тому 

серед пріоритетних напрямів її державного регулювання й розвитку є створення 

оптимальних умов для задоволення освітніх і професійних потреб керівників навчальних 

закладів як управлінців-професіоналів. 

Метою статті є визначення й обґрунтування принципу неперервності як базового для 



удосконалення маркетингової діяльності керівників навчальних закладів у системі 

післядипломної освіти. 

 З точки зору вчених, що займаються навчанням дорослих неперервна освіта 

розглядається як «всежиттєвий процес, який забезпечує покроковий розвиток творчого 

потенціалу особистості і всебічне збагачення її духовного світу» [3;6]. В.Воронцова визначає 

освіту дорослих як «підсистему загальної системи неперервної освіти, до якої надходять і 

заклади післядипломної освіти [1, c. 47]». Неперервна освіта розуміється як життєвий 

процес, що забезпечує поступовий розвиток творчого потенціалу особистості, всебічне 

збагачення її духовного світу, включаючи освіту дорослих [1, c.45-46], і спрямовує на 

здійснення чотирьох основних функцій: здобуття базової освіти, розвиток суспільно-

політичних знань, удосконалення професійної кваліфікації та постійне розширення 

культурного й наукового світогляду. 

Післядипломна освіта розглядається вченими як «спеціалізоване вдосконалення 

освіти та професійної підготовки особиcтості шляхом поглиблення, рішення та оновлення її 

професійних знань, умінь і навичок або отримання іншої спеціальності на основі здобутого 

раніше освітньо-кваліфікаційного рівня та практичного досвіду» [4, с.236]. 

Слід звернути увагу на дослідження Н.Протасової, яка визначила основні принципи 

функціонування і розвитку системи післядипломної освіти: загально методологічні 

(принципи соціально-економічної детермінованості, системності, наступності, послідовності, 

комплексності, науковості, прогностичності) та андрагогічні (індивідуального розвитку та 

розвитку індивідуальних освітніх потреб, рівнево-кваліфікаційний, життєво і перспективно-

посадовий, вікового підходу, створення умов та свободи вибору, проблемно ситуативної 

організації навчання, стимулювання самоосвіти та самостійності навчання, стимулювання 

самоосвіти та самостійності навчання, спільної діяльності в навчальному процесі, розвитку 

творчого потенціалу та мораль вольової сфери особистості, актуалізації результатів 

навчання) [7]. 

Зокрема, сьогодні суспільство стає перед необхідністю вдосконалювати освіту і 

безперервно підвищувати кваліфікацію працівників, що зумовлює  негайного вирішення 

проблем підвищення фахової компетентності працівників освітньої галузі. Процес 

підвищення кваліфікації у сучасних умовах розглядається як підготовка спеціаліста до 

рішення нових завдань у соціокультурній та професійній діяльності і як особливий вид 

навчання на всіх етапах його становлення (адаптації, стабілізації, перетворення) [1, c.10]. 

Метою післядипломної педагогічної освіти і передусім керівників  навчальних 

закладів є забезпечення їхнього цілеспрямованого неперервного професійного зростання, 

яке, в свою чергу, полягає у зміні громадянської свідомості; формуванні нового способу 

мислення щодо особистісного зростання; підвищення кваліфікації керівника як суб’єкта 

управлінської діяльності упродовж усього професійного життя; забезпеченні потреби 

суспільства у висококваліфікованих керівних кадрах освіти, що мають високий рівень 

професіоналізму й ціннісних настанов, здатних компетентно й відповідально виконувати 

професійні завдання та посадові функції у навчальному закладі, впроваджувати новітні 

технології, сприяти інноваційним освітнім процесам, поєднуючи в такий спосіб найновіші 

досягнення теорії управління, культури й соціальної (передусім освітньо-педагогічної) 



практики [2, c.67].   

Соціальна потреба в цьому обумовлена головним чином протиріччям між змінами, що 

мають місце в соціально-економічній та освітній сферах, і готовністю, як педагогів, так і 

керівників освітніх закладів гнучко на них реагувати, аналізувати і передбачати можливі 

наслідки своїх управлінських рішень [5]. У той же час нами підтримується позиція авторів, 

яки розглядають дане поняття як «in-service education» - освіта в ході службової діяльності.    

Швидко змінювана ситуація в соціальному середовищі висуває нові вимоги до 

інституту освіти, зокрема до післядипломної  освіти і її складової курсової перепідготовки. 

Швидкими темпами оновлюється і зростає кількість інформації. Тому найважливішим 

принципом стає випереджальна освіта.  

Випередження в освіті – це певна частина соціокультурного прогнозування, яке 

включає прогностичні концепції культурологічного, соціологічного, екологічного, 

правового, етичного, психологічного характеру. Випереджальна освіта розглядається як 

комплексне і багатоаспектне новоутворення і передбачає дослідження актуальних проблем 

за допомогою екстраполяції у майбутнє тенденцій, які спостерігаються. Загальна мета 

випередження – підвищення ефективності і якості освітнього процесу у результаті 

попереднього виваження рішень, які базуються на чітких висновках і прогнозі. Реалізація 

ідеї випереджальної освіти позначається на змістові освіти. Будь-яка освітня система 

повинна бути здатна не тільки озброїти знаннями, але  і формувати потребу у неперервному 

самостійному оволодінні ними [8, с.199]. Перед    освітніми   закладами     підвищення   

кваліфікації сьогодні встають складні питання:  як    визначити    потенціал слухачів; як  

розвинути рівень свідомості, відповідальності й активності особистості; як організувати 

роботу з розвитку особистісних якостей, відповідної групи компетентностей фахівців; як 

озброїти слухачів певними способами продуктивної діяльності тощо. 

Концептуальний розгляд теоретичних і методичних аспектів підвищення кваліфікації 

педагогічних кадрів, розвитку їхнього професіоналізму (В.Воронцова, Л.Даниленко, 

Л.Калініна, B.Ковальчук, Л.Пермінова,   Н.Протасова, В.Пуцов та ін.) виявило тенденцію, що 

існуюча нині вітчизняна система підвищення кваліфікації (у її державних і недержавних 

формах) продовжує успадковувати сформовану парадигму репродуктивного, 

вузькопрофесійного розвитку педагогів. 

Випереджальний характер неперервної освіти є найважливішим чинником 

суспільного розвитку, життєдіяльності фахівця, що об’eктивно ускладнюється, вимагає 

перегляду усталених консервативних поглядів і установок, посиленої рефлексії життєвого 

досвіду. Навчання дорослих має бути відкритим, персоналізованим; практико орієнтованим; 

культуровідповідним, комплексним. 

Реалізація нової освітньої парадигми в Україні, що спирається на ідеї відкритості та 

неперервності суттєво змінила уявлення про функціональну компетентність керівників 

навчальних закладів, зокрема керівників коледжів, і відкрила широкі можливості для 

підготовки фахівців здатних не лише використовувати, а й самостійно здобувати необхідні 

знання та вирішувати професійні проблеми.  

Отже, важливим є забезпечення такої післядипломної педагогічної освіти, що сприяло 

б професійному й особистісному розвитку керівників  навчальних закладів . Зокрема система 



підвищення кваліфікації потребує такої організації, що дала б змогу розв’язати теоретико-

методологічні та методичні проблеми особистісного росту керівників освітніх організації як 

чинника їх професійного вдосконалення, підвищення ефективності управління закладами 

освіти тощо. Це можливо за умов: 

- поєднання, взаємозв’язку, взаємодоповнення професійного і особистісного 

зростання, забезпечення мотивації неперервного саморозвитку; 

- сприяння самопізнанню і само прийняттю власної особистості; розвитку рефлексії, 

здатності саморегуляції і самоконтролю, стратегічного мислення тощо; 

- підвищення толерантності, розвиток неупередженого ставлення до інших людей та 

їх дій, прагнення до конструктивізму, співпраці, відмова від конфронтації; 

- створення індивідуального стилю діяльності на основі засвоєння ефективних 

стратегій та технік самореалізації, життєтворчості у провідних сферах життя( професійної 

діяльності, соціальному середовищі тощо), де органічно поєднуються індивідуальні якості 

особистості та нормативні вимоги. 

Зрозуміло, що дотримання даних умов вимагає використання відповідних форм і 

методів підвищення кваліфікації, зокрема зростання інтерактивних форм і методів навчання 

дорослих. Зауважуючи на цьому, більш гостро встає питання про концептуально оформлену 

систему формування маркетингово-орієнтованих знань, включенні їх у зміст програм 

підвищення кваліфікації педагогічних кадрів.  

Ми об'єктивно розуміємо, що формування в педагогів, зокрема керівників вищих 

навчальних закладів, основ маркетингової культури, маркетингової діяльності в процесі 

підвищення кваліфікації - винятково складна міждисциплінарна проблема, вирішення якої 

вимагає виділити в структурі інтегративно-цілісної стратегії два основних етапи: теоретичне 

моделювання й організаційно-педагогічне здійснення. Їхній синтез являє собою систему   

формування   основ маркетингу у  педагогічних кадрів, зокрема керівників навчальних 

закладів у процесі підвищення кваліфікації.  

У той же час, становлення та розвиток закладів післядипломної освіти як суб’єктів 

ринкових відносин не вичерпується одноманітним актом прийняття відповідного рішення. 

Це довготривалий, багатоаспектний та системно-організований процес, який передбачає 

значну перебудову всіх сфер діяльності. Для успішної науково-освітньої діяльності вишу в 

умовах ринкової економіки необхідними стають партнерство та взаємодія з владними 

установами, іншими освітніми закладами, громадськістю, що зумовлює становлення 

маркетингу у сфері освіти. 

Можливості маркетингової діяльності дозволять виробити концептуальну стратегію 

професійно успішного поводження керівника освітнього закладу у сучасних умовах. Саме 

інтегративно-цілісна стратегія формування маркетингової діяльності керівника освітнього 

закладу припускає особливу логіку педагогічного дослідження прийомів і технологій 

вивчення особистісних і психолого-педагогічних особливостей управлінця. Стосовно до 

можливостей процесу підвищення кваліфікації ми прагнемо реалізувати  цю стратегію як на 

теоретичному рівні, так й в умовах експерименту через послідовність маркетингово-

орієнтованих дій. 

Для визначення механізму розвитку маркетингової компетентності керівника в 



контексті діяльнісного підходу ми звернулися до наявних зразків. Так, відповідно 

твердженню про те, що культура особистості містить у собі чотири компоненти діяльності: 

знати, уміти, творити, хотіти [5], ми включили ці компоненти в процес безперервного 

професійного самовдосконалення керівника педагогічного коледжу під завдання актуалізації 

його управлінсько-професійних потреб. Також беремо до уваги саморегулюючі механізми 

розвитку професійної педагогічної культури як упорядкованої сукупності професійно-

ціннісних орієнтації й свідомо придбаних якостей особистості педагога,  універсальних 

способів пізнання й гуманістичної технології педагогічної діяльності. 

Висновки 

У методологічному обґрунтуванні процесу удосконалення маркетингової діяльності 

керівника навчального закладу провідне місце займає принцип неперервності освіти. В 

умовах швидкозмінного суспільства, глобального оновлення не лише технологічної, а й 

ціннісної бази, а, крім того, зростання економічної і географічної мобільності фахівця, 

загострюється проблема його відповідності потребам тій, чи іншої професійної діяльності. 

Професійне становлення і розвиток педагогів відіграють важливу роль у реформуванні 

освіти, її адаптації до вимог міжнародного освітнього простору.  
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АННОТАЦИЯ 

 

ПРИНЦИП НЕПРЕРЫВНОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ КАК БАЗОВЫЙ ДЛЯ 

УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ УЧЕБНОГО 

ЗАВЕДЕНИЯ В СИСТЕМЕ ПОСЛЕДИПЛОМНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В статье обосновывается принцип непрерывности образования как базовый для усовершенствования 

маркетинговой деятельности руководителей учебных заведений в системе последипломного образования.  

Ключевые слова: непрерывное образование, образование взрослых, последипломное образование, 

принцип непрерывности в системе последипломного образования. 

 

THE SUMMARY 

 

PRINCIPLE OF CONTINUITY OF EDUCATION AS BASE FOR IMPROVEMENT OF 

MARKETING ACTIVITY OF LEADER OF EDUCATIONAL ESTABLISHMENT IN SYSTEM OF POST-

DIPLOMA  EDUCATION 

In the article principle of continuity of education is grounded as base for the improvement of marketing activity 

of leaders of educational establishments in the system of post-diploma  education. 

Keywords: continuous education, education of adults, последипломное education, principle of continuity in 



the system of post-diploma education. 
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ІНТЕРПРЕТАЦІЯ МУЗИКИ ЯК ЧИННИК ТВОРЧОГО САМОВИРАЗУ 

ОСОБИСТОСТІ ПЕДАГОГА-МУЗИКАНТА 

 

С.С. РУСАНЮК, Л.М. МИКУЛАНИНЕЦЬ  

Мукачівський державний університет 

У статті досліджується проблема самоактуалізації педагога -музиканта в аспекті його 

інтерпретаторської діяльності. Авторами проаналізовано провідні підходи до питання інтерпретації, 

виявлено її значення для творчого самовиразу педагога-музиканта.  

Ключові слова: самоактуалізація, інтерпретація, творчий самовираз.  

 

В останні десятиріччя XX століття значно підвищилась увага дослідників до 

проблеми виконавської інтерпретації музичного твору. Це не випадково, адже 

музичний твір оживає лише за умови втілення його у комунікативній формі – 

звучанні,таким чином стає доступним для сприймання слухачем. Отже, між 

композитором та слухачем є необхідним посередник – інтерпретатор-виконавець. 

У сучасній музичній педагогіці існує необхідність у визначенні перспективних 

шляхів, а також забезпечення умов найповнішого розкриття здібностей особистості та 

її професійних якостей (або самоактуалізації). Тому метою даної статті є дослідження 

проблеми інтерпретації музики в аспекті виявлення її значення для творчого самовиразу 

майбутнього педагога-музиканта. 

Орієнтація на нову філософію освіти, де ідея гуманізації стає провідною метою 

є результативним розв’язанням проблеми розуміння дійсності, самого себе, 

оточуючих та творів мистецтв. Вирішальна роль у такій підготовці відводиться 

творчій діяльності педагога та студента, яка спрямована на художньо-педагогічну 

інтерпретацію музичних творів.  

Важливого значення проблема інтерпретації набула у філософсько-естетичній 

літературі, у дослідженнях, проведених у галузях музикознавства, теорії музичного 

виконавства та музичній психології, зокрема у працях В. Москаленка, О. Рудницької, 

Г. Дідича, О. Олексюк, Г. Падалки, Л. Коваль, О. Ляшенка та ін. 

З метою визначення суті художньо-педагогічної інтерпретації, музичного твору 

було розглянуто інтерпретацію як науковий метод пізнання в історичному ракурсі. Це 

дало змогу здійснити екскурс у теорію герменевтики (Ф. Бекон, Т. Майєр, В. Дільтей 

та ін.), естетику (Ю. Борєв), теорію виконавства (К.Ф. Бах, А.С. Боецій, Ю. Кочнєв та 

ін.). Проаналізувавши підходи представників різних течій, ми прийшли до висновку, 

що інтерпретація творів мистецтв є цілісним утворенням, що характеризується 

єдністю таких складових як: індивідуально-авторська інтерпретація; історична та 

психологічна і містить дві основні позиції: 

 – ретроспективне вивчення творів мистецтва (аналіз об'єктивних даних про 

твір, смисл та значення, які втілені в ньому); 



 – особливу духовну діяльність свідомості, де суттєву роль відіграє досвід 

інтерпретатора в спілкуванні з мистецтвом. 

Виділені інтерпретаційні характеристики є визначальними і для виконавської 

інтерпретації музичних творів, якій властиві взаємозв'язок об’єктивних елементів 

твору (Є. Куришев) і суб'єктивних (Ю. Кочнєв), що впливають на процес пізнання і 

відтворення музичного твору. Тому «виконавську» інтерпретацію можна визначити і 

як результат особливої художньої діяльності свідомості. У руслі такого підходу 

значне місце займають праці Б. Асаф'єва, Є. Назайкінського, М. Смирнова, у яких 

автори розкривають основу творчих контактів різних видів мистецтв. 

Таке теоретичне осмислення інтерпретації у естетико-філософській, 

мистецтвознавчій та філологічній літературі дало змогу виділити два пласти. 

Перший – це трактування змісту твору у вербальній формі, яка ґрунтується на 

багатозначності художнього образу. Другий – це творчий процес відтворення 

музичного твору виконавцем на основі нотного тексту. Це дозволяє розглянути 

інтерпретацію музичного твору в двох пластах і поєднати два метода в єдиний, що 

ґрунтується на звичайній, науковій, виконавській та вербальних (музикознавчій, 

художньо-образній, асоціативно-візуальній, художньо-змістовній, інтегральній) 

інтерпретаціях. 

Осмислення феномена інтерпретації дозволяє стверджувати, що він не 

вичерпується розумінням його як наукового методу пізнання, а також може 

розглядатися як логічна процедура «від простого опису, через пояснення і 

трактування до чітко логічної операції» (Є.Гуренко), і як активний процес 

співтворчості (Ф. Бузоні, С. Фейнберг та ін.), що містить сприйняття – початкове 

усвідомлення твору, побудову його «слухової моделі» (В.Москаленко); осмислення – 

створення одного з варіантів продукту первинної творчості композитора та 

відтворення його в процесі викладу матеріалу. 

Такий підхід до уточнення поняття «інтерпретації» (в широкому розумінні 

слова) сприяє усвідомленню того, що процес розуміння і пізнання творів мистецтв 

містить загальнохудожню сутність і може розглядатися в контексті основних 

закономірностей людської діяльності. Тому велике значення мають дослідження 

В.Зінченка, М.Кагана,О.Леонтьева, що змогли розділити людську діяльність на 

зовнішні та внутрішні реалії, визначити взаємозалежність мети та характеру 

діяльності, охарактеризувати головну функцію професійної діяльності. У цьому 

зв’язку діяльність педагога-музиканта постає як різновид творчої діяльності, котра 

орієнтована на формування іншої особистості, на організацію процесу емоційно -

інтелектуального осмислення творів мистецтв. На цьому наголошується в 

дослідженнях Г. Нейгауза, К. Станіславського, В. Сластьоніна, І. Зазюна, В. Кан-

Калика, В. Шульгіної та інших учених та діячів мистецтв. 



Отже, аналіз філософсько-естетичної, психолого-педагогічної, філологічної, 

музикознавчої та мистецтвознавчої літератур дає змогу визначити художньо-

педагогічну інтерпретацію музичного твору як динамічний, багатоплановий, цілісний 

педагогічний процес, в основі якого лежить спільна художньо-творча діяльність 

викладача і студента над музичним твором. У такій системі освіти інтерпретування як 

художньо-педагогічне спілкування виступає засобом встановлення контакту між 

викладачем і студентом. Така інтерпретація ґрунтується на процедурі розуміння, а 

значить трактування, яке виступає тут як процес індивідуального осмислення, де той, 

хто навчає, і той, хто навчається, зрівнюються у своїх творчих можливостях, а їхні 

стосунки ґрунтуються на діалогічному процесі розуміння. У процесі створення 

названої інтерпретації педагог-інтерпретатор, використовуючи різні види мистецтв 

(літературу, живопис та ін.), вербальні, виконавські та спеціальні педагогічні 

прийоми, необхідні форми, методи роботи, допомагає студентові розкрити художній 

образ музичного твору у вербальних та виконавській інтерпретаціях і реалізувати їх у 

різноманітних формах практики. Результатом такої інтерпретації є не тільки комплекс 

художніх творів мистецтв, а й сам студент, який у процесі взаємодії з педагогом 

засвоює знання і вміння, пов’язані з художньо-педагогічною інтерпретацією 

музичного твору, оволодіває новітніми програмами, педагогічними технологіями, 

розвиває свої професійні якості, в результаті цього актуалізуючи свою особистість 

разом з педагогом. 

Інтерпретація як творчий самовираз самоактуалізуючої особистості в нашому  

дослідженні буде розглядатися в 2-х аспектах. По-перше – це інтерпретація 

музичного твору в звичайному розумінні його виконання. По-друге – інтерпретація 

музичного твору як педагогічного керування процесом самоактуалізації особистості. 

«Іnterpretatiо» – від латинського пояснення, тлумачення. Під поняттям 

«інтерпретація» ми будемо розуміти таке «вживання» у внутрішній художній світ 

твору, коли останній стає для інтерпретатора немов би своїм, який створюється зараз. 

Такі процеси «створення» і є передумовою самоактуалізації особистості. А. Корто 

уподібнював таке завдання інтерпретатора-виконавця праці Пігмаліона, який просив 

богів оживити статую чудової дівчини Галатеї, яку він створив. Проте задля цього 

йому треба було закохатися у свій витвір. Те саме вимагається від виконавця-

інтерпретатора – любити той твір, який він виконує та вдихати в нього свою душу, 

реалізуючи через це свої потенції особистості. Проте якщо ця душа не багата 

переживаннями, то чуда не вийде –  Галатея залишиться мертвою як і те що виходить 

з-під пальців піаніста, або з вуст педагога, який не зміг надихнути учня на творчість. 

Щоб цього не відбувалося майбутній педагог-музикант повинен наповнювати свою 

душу тими переживаннями, які можуть дати театр, балет, музика, образотворче 

мистецтво, література, які формують високі естетичні ідеали індивіда та духовність 

особистості, без яких неможливий саморозвиток особистості. 



Музична інтерпретація є однією з форм музичної творчості, завдяки якій автор 

та виконавець перш за все виражають свої власні думки та почуття. Видатні 

виконавці можуть створити об'єктивну картину виконання та в той самий час 

показати при цьому свою індивідуальність. Можна згадати думку Ф. Ліста про те, 

щоб для того, щоб стати справжнім музикантом, треба бути значною людиною. 

Значна людина – це той, хто носить у собі усі досягнення людської культури, 

звичайно не лише в галузі музики. Коли композитор пише музику, він свої живі 

почуття перетворює в символ, який засвоїв з досвіду минулого покоління музикантів. 

Виконавець силою своїх умінь, знань та навичок , помножених на силу власного 

почуття, повинен здолати шлях у зворотному напрямі – завдяки цим символам 

створити рух живого та реального почуття. 

Необхідний компонент інтерпретаторської діяльності – творчість. Креативна 

особистості, згідно американського психолога К. Тейлора, має такі якості: прагнення 

завжди бути на передових рубежах в своїй галузі; незалежність та самостійність 

суджений, прагнення йти своїм шляхом; схильність до ризику; активність, 

зацікавленість, невтомність в пошуках; невдоволеність існуючими традиціями та 

методами і звідси – прагнення змінити існуюче положення справ; нестандартність 

мислення; дар спілкування; талант передбачення. Інші дослідники відмічають такі 

якості творчої особистості, як багатство фантазії та інтуїції; здатність виходити за 

межі звичайних уявлень та бачити предмети під незвичним кутом зору; здатність 

вирішувати критичні ситуації в тих випадках, коли вони не мають логічного 

вирішення, оригінальним шляхом. 

Таким чином, ми бачимо багато спільних якостей у творчої особистості та 

особистості, яка прагне самоактуалізації, з чого можна зробити висновок, що вони 

взаємопов’язані, творчість допомагає здійсненню актуалізації потенцій особистості. 

Творчу людину можна порівняти з могутнім деревом, корені якого йдуть 

глибоко до землі, а вершина – високо в небо. Глибокі корені асоціюються з 

граничним проникненням в проблему яка розглядається, доскональне знання 

предмета, а вершина – з відривом від реальності, вмінням подивитися на проблему з 

якоїсь високої точки зору, охоплюючи її цілком, відходячи від приземленого, 

звичайного вирішення завдання. 

У наш час твердження, що педагогічна діяльність є творчою за своєю 

природою, не є новим. Творчість – це діяльність, яка народжує щось нове на основі 

реорганізації існуючого досвіду і формування нових комбінацій знань, умінь. 

Результатом творчості є введення в педагогічний процес інновацій. 

Вирізняють декілька рівнів інновацій: 

1) відкриття, яке стверджує  ідеї, здатні  перевтілювати педагогічну дійсність; 

2) винаходи, розробка та впровадження нових елементів педагогічних 

технологій; 



3) педагогічне раціоналізаторство – удосконалення, пов'язане з модернізацією та 

адаптацією до конкретних умов вже методів та засобів виховання та навчання , які вже 

використовувались. 

На відміну від творчості в інших галузях (наука, техніка та ін.) творчість 

педагога не має за мету створення соціально цінного нового, оригінального, через те, 

що його продуктом завжди залишається розвиток особистості. Творчий потенціал 

педагога формується на основі двох компонентів: педагогічного, професійного та 

соціального досвіду. Без спеціальної підготовки та знань вдала педагогічна творчість 

неможлива. Лише ерудований та маючий спеціальну підготовку педагог, на основі 

глибокого аналізу різних ситуацій та усвідомлення сутності проблеми шляхом 

творчої уяви та образного мислення, здатен знайти нові оригінальні шляхи її рішення. 

Педагог постійно вирішує багато типових та нестандартних педагогічних 

завдань в обставинах, які змінюються. Вирішуючи ці завдання, педагог, як і інший 

дослідник, будує свою діяльність відповідно до загальних правил евристичного 

пошуку: аналізує педагогічну ситуацію; проектує результат відповідно до вихідних 

даних; аналізує засоби, необхідні для перевірки припущення та досягнення 

результату, який шукає; оцінює отримані дані; формулює нові завдання. 

Таким чином, творча педагогічна діяльність складається з наступних етапів: 

виникнення задуму, його опрацювання та перевтілення в ідею-гіпотезу, пошук засобів 

перевтілення задуму та ідеї. Досвід творчості набувається педагогом при виконанні 

умови систематичних вправ у вирішенні спеціально відібраних завдань, які 

відображають педагогічну дійсність, та організації як навчальної, так і реальної 

професійно-орієнтованої діяльності майбутніх педагогів. 

Часто сферу прояву творчості педагога звужують, призводячи її до 

нестандартних, оригінальних рішень педагогічних завдань. Проте творчість педагога 

має прояв і при вирішенні комунікативних завдань, які виступають деяким фоном та 

фундаментом педагогічної діяльності. 

В галузі особистості педагогічна творчість проявляє себе як самореалізація 

педагога на засаді усвідомлення себе творчою індивідуальністю, як вияв 

індивідуальних шляхів свого професійного зросту та побудови власної програми 

самовдосконалення. 

Виділяють наступні рівні педагогічної творчості: 

1. Відтворення готових рекомендацій: педагог використовує зворотній зв’язок, 

корегує свій вплив по його результатам, проте він діє «по шаблону, за досвідом інших 

вчителів. 

2. Оптимізація діяльності на уроці, починаючи з його планування, коли 

творчість виявляється у вдалому виборі та доцільному поєднанні вже відомого 

педагогу змісту, методів та форм навчання. 

3. Використання творчих можливостей живого спілкування з учнями. 



4. Використання готових прийомів з привнесенням особистісного початку, яке 

відповідає творчій індивідуальності педагога, особливостям особистості вихованця та 

рівню його розвитку. 

Таким чином, педагогічна творчість сама по собі – це процес, який починається 

з засвоєння того, що було накопичено (адаптація, репродукція, відтворення знань та 

досвіду), що переходить до перетворення існуючого досвіду. Це шлях від 

пристосування до педагогічної ситуації до її перетворення, що і складає суть 

динаміки творчості педагога. 

Третій та четвертий рівні педагогічної творчості мають у собі елементи 

творчого пошуку, новизни, оригінальності та як правило призводять до новаторства. 

Воно відчиняє нові шляхи в педагогічній науці та практиці виховання. Наслідками 

можуть бути як часткові зміни у змісті освіти та педагогічних технологіях, так і 

глобальні перебудови у галузі освіти. Тому саме новаторський досвід підлягає 

аналізу, узагальненню та поширенню в першу чергу. 

Для здійснення творчості в педагогічній діяльності потрібні наступні умови:  

– тимчасова «спресованість» творчості, коли між завданнями та засобами їх 

вирішення нема великих проміжків часу (ситуація браку часу); 

– поєднання творчості педагога з творчістю учнів та інших педагогів; 

– відстроченність результату та необхідність його прогнозувати;   

– атмосфера публічного виступу; 

– необхідність постійного співставлення стандартних педагогічних прийомів та 

нетипових ситуацій. 

Гуманізація як загальної, так і професійної освіти повязана з розвитком творчих 

можливостей людини, створенням реальних умов для збагачення інтелектуального, 

емоційного, вольового та морального потенціалу особистості, стимулювання у неї 

прагнення реалізувати себе, розширити кордони саморозвитку та самоактуалізації. 

Така ідеальна гуманістична мета освіти, вважав відомий філософ Е.В. Ільєнков, 

дозволить вивести кожну людину в її індивідуальному розвитку на передню межу 

людської культури, на кордони пізнаного та непізнанного, зробленого та 

незробленого. Переведення людини на новий рівень оволодіння культурою, змінення 

його відношення до світу, іншим людям та себе, зростання відповідальності за свої дії 

та їх наслідки – основний результат гуманістичної освіти. Ідея особистісного 

розвитку виводить мету сучасної педагогічної освіти за межу традиційних уявлень 

про неї як про систему передачі деякої суми професійних знань та формування 

відповідних вмінь та навичок. 

В рамках гуманістичного підходу метою освіти є безперервний загальний та 

професійний розвиток індивідуальності та особистості всіх учасників педагогічного 

процесу, не виключаючи і педагога. 



В зв’язку з цим змінюється і мета професійної підготовки педагога. Крім 

професійних знань, вмінь та навичок (професійна компетентність) вона охоплює і 

загальнокультурний розвиток педагога, формування в нього власної позиції 

(мотиваційно-ціннісного відношення до педагогічної діяльності). При цьому ця 

єдність виглядає не як сума якостей, а як якісно нова освіта. Вона характеризується 

таким рівнем розвитку особистості педагога, на якому дії та вчинки зумовлюються не 

лише зовнішніми обставинами, а й внутрішнім світоглядом, настановленнями. 

Входження в професію, вважають психологи, є «ріст» в «суперроль», що в 

багатьох моментах зумовлює стиль життя людини. Загальне задоволення людини в 

значній мірі залежить від того, наскільки насичені його фундаментальні потреби: 

потреби в творчій самореалізації, розумінні та визнанні індивідуальних цінностей 

найближчому оточенню референтних облич, в розвитку, саморозвитку та ін. 

 Людина не може просто «жити» та виконувати свою роботу, вона повинна 

знайти мету, в якій робота та професія, а головне, вона сама і її дії в професії 

займають певне місце. 

В тому випадку, коли обрана професія не суперечить сформованим 

особистісним особливостям та професійне становлення особистості відповідає її 

основним ціннісним уявленням, тоді можна очікувати в майбутньому ціннісного 

відношення до професійної діяльності. У цьому випадку відзначається єдність 

особистісного розвитку та професійного зросту особистості. 

В науковій літературі проблема професійної відповідності асоціюється з 

наявністю певного потенціалу задатків та здібностей, які можуть забезпечити успішне 

формування необхідних професійних знань, вмінь та навичок. Про гармонійний 

розвиток особистості, професіоналізацію як процес, який в значній мірі зумовлює цей 

розвиток мови майже не йде. Припускається, що з особистістю все буде гаразд, якщо 

вона по окремим параметрам відповідає вимогам, які висуваються їй як суб’єкту 

професійної діяльності. Проте в ряді випадків навіть при наявності необхідних 

якостей людина не в змозі досягти такого стану як плідність (Е. Фромм), 

самоактуалізація (А. Маслоу), ідентичність (Е. Еріксон) та ін. Це той самий випадок 

коли відбулась не особистість, а функціонер, для якого характерна подвійна рольова 

позиція: для роботи і для себе. 

Особистісний розвиток та професійний зріст педагога як органічна єдність 

можливі тоді, коли в процесі «вростання» в професію (обрання професії, професійна 

освіта, здійснення педагогічної діяльності) здійснюється цілеспрямоване вирішення 

ряду протиріч. Перш за все це протиріччя, яке виникає в індивідуальній свідомості 

між еталоном особистості професіонала та образом свого внутрішнього, вже 

існуючого – «Я». 

Отже, проаналізувавши підходи представників різних течій, ми прийшли до 

висновку, що інтерпретація творів мистецтв є цілісним утворенням, що 



характеризується єдністю таких складових як: індивідуально авторська інтерпретація; 

історична та психологічна. 

Інтерпретування виступає засобом встановлення контакту між викладачем і 

студентом. Інтерпретація ґрунтується на процедурі розуміння, трактування і є 

процесом індивідуального осмислення, де його учасники зрівнюються у своїх творчих 

можливостях. Результатом є не тільки комплекс художніх творів мистецтв, а й сам 

студент, який у процесі взаємодії з педагогом засвоює знання і вміння, пов’язані з 

художньо-педагогічною інтерпретацією музичного твору, оволодіває новітніми 

програмами, педагогічними технологіями, розвиває свої професійні якості, в 

результаті цього актуалізуючи свою особистість разом з педагогом.  
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АННОТАЦИЯ 

 

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ МУЗЫКИ КАК ФАКТОР ТВОРЧЕСКОГО САМОВЫРАЖЕНИЯ ЛИЧНОСТИ 

ПЕДАГОГА-МУЗЫКАНТА 

В статье изучается проблема самоактуализации педагога-музыканта в аспекте его интерпретаторской 

деятельности. Авторами проанализировано ведущие подходы к вопросу интерпретации, выявлено ее значение 

для творческого самовыражения педагога-музыканта.  

Ключевые слова: самоактуализация, интерпретация, творческое самовыражение.  

 

THE SUMMARY 

 

INTERPRETATION OF MUSIC AS A FACTOR OF CREATIVE SELF-EXPRESSION INDIVIDUAL 

TEACHER-MUSICIAN 

The article examins the problem of the self actualisation of the musician pedagogue through the aspect of his 

iterpreting activity. The author analysed the most current methods of the interpretation it self. In the article is revealed 

its importance in creative self-expression of the musician pedagogue.  

Keywords: self actualization, iterpretation, creative self-expession. 
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ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ДО ФОРМУВАННЯ У МОЛОДШИХ 

ШКОЛЯРІВ  НАВИЧОК КУЛЬТУРИ ЗДОРОВ’Я 
 

Л. ФЕНЧАК, Н. БУЧОК 
Мукачівський державний університет  

 

У статті обґрунтовано необхідність якісної підготовки майбутніх вчителів до формування у  

молодших школярів навичок культури здоров’я, висвітлено  методологічні аспекти та важливість системного 

підходу щодо формування навичок здорового способу життя у студентів зі спеціальності «Початкова 

освіта». 
Ключові слова: здоров'я, культура здоров'я, здоровий спосіб життя. 

 

Постановка проблеми 

Одним із основних стратегічних завдань національної освіти є виховання молоді в 

дусі відповідального ставлення до власного здоров’я і здоров’я оточуючих, як до найвищої 

індивідуальної та суспільної цінності, тобто визначення пріоритетів здорового способу 

життя. Під способом життя розуміють систему поглядів, яка формується у  людини 

упродовж життя під впливом різних чинників на проблему здоров’я  [1,с.116 ]. У цьому 

контексті з розвитком цивілізації змінюється розуміння самого поняття здоровий спосіб 

життя. Якщо за традиційними уявленнями це поняття означало відсутність шкідливих 

звичок, наявність раціонального харчування, оптимального рухового режиму та 

загартування, то сьогодні до нього додалася потреба раціональної організації праці, побуту 

та підвищення імунітету людини [ 2, с.160-170]. Тому формування культури здоров’я як 

невід’ємної частини загальної культури особистості  є вимогою сьогодення. Загальновідомо, 

що формування установок на здоровий спосіб життя закладається з  дитинства, тому роль 

вчителя початкових класів у даному процесі є дуже важливою.  

Метою даного дослідження є виявлення оптимальних шляхів щодо підготовки 

майбутніх фахівців початкової школи до формування навичок культури здорового способу 

життя у молодших школярів. 

Результати та їх обговорення 

Проблема якості підготовки майбутніх учителів початкових класів, здатних бути 

конкурентоспроможним на ринку праці, мобільно змінюватися і пристосовуватися до нових 

його потреб, раціонально організовувати свою життєдіяльність з позицій здоров'язбереження 

та здоров'ятворення свого та молодших школярів, актуалізує питання формування їхньої  

культури здоров’я.  

Окремі аспекти проблеми формування особистості педагога як пропагандиста і 

вихователя здорового способу життя висвітлено у працях М.М. Бака, С.С. Крохмаля , А.В. 

Царенка, О.І. Шияна. Значущість проблеми валеологічного виховання та формування 

валеологічної культури зумовили появу ряду наукових досліджень. Це, зокрема, праці    М.І. 

Алексєєва, І.Г. Берднікова , Т.Є. Бойченко, О. Ващенка, В.П. Войтенко , М.С. Гончаренка та 

інші. Дослідження науковців свідчать про наполегливі пошуки шляхів розв’язання проблеми 

збереження здоров’я студентської молоді, навчання та виховання їх відповідно до засад 

здорового способу життя, попередження шкідливих звичок, що поширюються у 

молодіжному середовищі тощо. Особливого значення сьогодні набуває проблема 



формування у студентської молоді умінь не тільки дбати про своє здоров’я, а й їх інших.  

На основі власного педагогічного досвіду та аналізу праць науковців з досліджуваної 

проблеми, ми вважаємо що здоров’язберігаюча компетентність майбутнього вчителя 

початкових класів лежить в основі формування його культури здоров’я. Формування цієї 

якості студентів напряму підготовки «Початкова освіта» у процесі їх фахової підготовки є 

показником успішного розв’язання педагогічних завдань крізь призму професійного 

зростання, самореалізації та сформованості здоров’язберігаючої основи власного способу 

життя та життя учнів.  В умовах початкової школи важливо навчити школярів 

використовувати резервні сили свого організму, навчити жити в суспільстві здоровою 

людиною, налагоджувати стосунки, спілкуватись із людьми, передбачати наслідки своєї 

поведінки, вміти приймати своєчасні рішення. Основна робота з реалізації цього завдання 

покладається на вчителів початкових класів.  

Проте без спеціальної підготовки студентів до  професійної підготовки, усвідомлення 

ними важливості зазначеної проблеми, озброєння його відповідними знаннями та 

практичними уміннями навчально-виховна робота з цього напряму гальмуватиметься. Під 

час навчальної діяльності можливе створення теоретичних та методичних основ ефективного 

формування здоров’язберігаючої компетентності майбутніх учителів початкових класів, які 

мають здійснювати навчання щодо збереження здоров’я кожної особистості як у професійній 

діяльності, так і в повсякденному житті. 

Формування навичок здорового способу життя неможливе без чітких визначень 

основних понять з даної теми. Перш за все кожна людина повинна усвідомити для себе що 

таке здоров я і його складові. З шкільного курсу основ здоров’я відомо, що здоров’я - такий 

стан організму, за якого людина почувається комфортно, іншими словами у неї нічого не 

болить, тобто «здоров’я - це добре, а хвороба - це погано». Насправді, пояснити сутність 

здоров’я складніше, аніж  сутність хвороби. Тому остаточного, прийнятного всіма 

тлумачення поняття здоров’я не існує. У преамбулі (вступі) Статуту (Конституції) 

Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) говориться, що здоров’я — це не тільки 

відсутність хвороб або фізичних дефектів, а стан повного фізичного, психічного та 

соціального благополуччя. Зазначимо, що  здоров’я може розглядатися, як індивідуальне 

явище для конкретної людини, так і соціальне. На думку ВООЗ в медико-санітарній 

статистиці здоров’я на індивідуальному рівні передбачає відсутність хвороб та інших 

розладів, а на соціальному - процес зменшення смертності, захворюваності та інвалідності. 

Формуванню відповідного рівня здоров’я сприяє (або не сприяє)    спосіб життя 

особистості. Здоровий спосіб життя – це сукупність форм і способів повсякденного 

культурного життя особистості, яке ґрунтується на моральних нормах, цінностях та 

практичній діяльності, спрямованих на зміцнення адаптивних можливостях організму. Тема  

нашої праці звучить «Підготовка майбутніх вчителів до формування у молодших школярів 

навичок культури здоров'я». Тому усвідомивши, що таке здоров'я, спробуємо пояснити, що ж 

ми розуміємо під поняттям «культура здоров'я». Культура здоров’я – особистісні якості 

особистості, які сприяють збереженню та зміцненню здоров'я (за Ващенком О. і Свириденко 

С.) [3,с. 2-4]. У цих же авторів зустрічаємо визначення «виховання (формування) культури 

здоров'я».   Виховання культури здоров'я – передбачає не тільки виховання особистісних 



якостей особистості, які сприяють збереженню та зміцненню здоров'я, а й формують 

уявлення про здоров'я, як цінність, посилення мотивації на ведення здорового способу життя, 

підвищенню відповідальності за особисте здоров'я, здоров'я родини. 

Здійснивши аналіз навчальних планів Мукачівського гуманітарно-педагогічного 

коледжу  по спеціальності «Початкова освіта» ми виявили, що поняття основних 

здоров’яформуючих понять, необхідних для професійної діяльності майбутніх педагогів 

здійснюється завдяки вивченню студентами таких курсів «Анатомія і фізіологія людини», 

«Біологія», «Медико-санітарна підготовка», «Захист Вітчизни» на І курсі, «Основи безпеки 

життєдіяльності людини» на ІІ курсі, «Основи медичних знань», «Охорона праці» та 

«Охорона праці в галузі» на ІІІ-ІV курсах. Крім того студенти спеціальності «Початкове 

навчання» отримують знання з «Методики викладання основ здоров'я», та  «Методики 

викладання фізичної культури», де вони вивчають прийоми, методи і принципи роботи з 

молодшими школярами направлених на ефективне оволодіння ними знань, умінь і навичок 

щодо здоров'я і здорового способу життя.  

Процес формування культури здоров’я студентів педагогічного напрямку підготовки має 

здійснюватися системно, реалізуючи конструктив трьох провідних факторів - здоров’язберігаючої 

освіти; здоров’язберігаючого виховання; практичної діяльності. На основі  власних 

спостережень та досліджень  виявлено, що у ВНЗ наявна система формування 

здоров’язберігаючої культури студентів, але вона містить тільки  деякі елементи  та 

фрагменти під час навчально-виховного процесу . 

У педагогіці  поняття  системності   досліджували   російські   вчені Ю. Бабанський, 

Н. Кузьміна та інші. Ю. Бабанський під системою розумів єдність елементів, які функціо-

нують за внутрішньо властивими їй законами. [2].  Однак, Н. Кузьміна ввела у широкий 

науковий обіг поняття "педагогічна система". Вона аргументовано розкрила сутність цього 

поняття як "множину взаємозв'язаних структурних та функціональних компонентів, що 

підпорядковані меті виховання, освіти та навчання підростаючого покоління і дорослих 

людей". Науковець визначає структурні компоненти педагогічної системи: навчальна 

інформація; засоби педагогічної комунікації (форми, методи, прийоми, засоби); учні; 

педагоги; мета. Автор виділяє також функціональні компоненти, які мають забезпечувати 

зв'язки між структурними компонентами: конструктивні, комунікаційні, організаційні, 

прогностичні, гностичні [7]. Такий підхід дає більш повне уявлення про педагогічну систему 

в сфері навчання. Таким чином, під педагогічною системою необхідно розуміти динамічно 

функціонуючий комплекс діалектично пов'язаних між собою компонентів і чинників, які 

створюють оптимальні умови для розв'язання завдань навчання і  виховання  людей  залежно  

від  соціальних  завдань. 

У процесі нашого дослідження та аналізу педагогічної і методичної літератури 

відповідно до теми, нами сформоване таке припущення, що процес формування культури 

здоров’я студентів педагогічного напрямку підготовки має здійснюватися системно, реалізуючи 

конструктив трьох провідних факторів - здоров’язберігаючої освіти; здоров’язберігаючого 

виховання; здоров’язберігаючої діяльності. На основі  власних спостережень та досліджень  

виявлено, що у даному ВНЗ наявна система формування культури здоров’я студентів, але 

вона проявляється тільки  фрагментально під час навчально-виховного процесу. Будь-яка 



педагогічна ідея може бути успішно реалізована за умови забезпечення системності під час її 

реалізації. Лише системність, змодельована на науковому рівні, є запорукою успіху в 

педагогічній діяльності. Тому, на нашу думку, у ВНЗ слід особливо ретельно підходити до 

організації навчально-виховної роботи на засадах системності. 

З цією метою, нами на основі проаналізованої психолого-педагогічної літератури  

(Василенко Н., Ващенко О.,Єрмаков І. , Кривошеєва Г., Лисенко Р., Недодатко Н.та інші) 

виявлено основні принципи, фактори і умови формування культури здоров’я майбутніх 

вчителів початкових класів, що створюють об'єктивні можливості розроблення  моделі 

педагогічної системи означеного процесу  (рис. 1), а також виявлено основні її компоненти: 

мотиваційний (сукупність спонукальних причин діяльності); інтелектуальний (конкретні 

знання, факти, поняття, теорії, закономірності); професійно-діяльнісний (активна участь в 

здоров’язберігаючій діяльності, застосування набутих умінь та навичок щодо збереження 

власного здоров’я та здоров’я оточуючих) (рис. 1).   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Названі компоненти тісно взаємопов’язані і діють завдяки відповідно організованим 

педагогічним умовам, що є необхідними складовими підготовки майбутнього вчителя. 

Більше того, сучасні реалії детермінують необхідність розглядати підготовку 

студентів до формування основ здорового способу життя молодших школярів в якості 

важливої складової їх  професійної компетентності.  У цьому плані ведеться певна робота в 

умовах вищої школи. 

Сучасна тенденція погіршення здоров'я дітей і молоді стимулює до пошуку нових 

шляхів його охорони та зміцнення. Одним із таких шляхів є формування у майбутніх 

вчителів початкових класів відповідального ставлення до свого здоров'я та здоров'я людей 

що їх оточують, як до найвищої цінності, формування через освіту здорового способу життя. 

А так як учень перебуває в школі протягом 9-10 годин  на добу, тобто більшу частину 

робочого часу, то вчитель початкових класів є для нього основним прикладом і наставником  

Мета: Формування культури здоров’я  фахівця початкової  школи 

Результат: достатній рівень сформованості культури   

здоров’я   
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Педагогічні складові формування культури здоров’я 
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інтелектуальний, професійно - діяльнісний 

Діагностика рівнів сформованості  культури  

здоров’я студентів напрямку підготовки 
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щодо норм поведінки і ставлення до власного здоров'я. 

Висновки 

 Розглядаючи у дослідженні формальний аспект навчального процесу у вищій школі, 

дійшли висновку, що він характеризується спрямованістю на отримання певних змін у 

структурі особистісних і професійних характеристик майбутніх вчите лів початкових класів. 

Удосконалення навчального процесу, на нашу думку, повинно базуватись на принципах 

методології сучасного людинознавства, бути спрямованим на створення адекватного ставлення 

особистості до свого здоров'я, позитивного сприйняття просвіт ницьких, оздоровчих, 

профілактичних заходів, адже здоров’язберігаючі знання необхідні як для професійної 

діяльності, так і в особистому житті майбутніх фахівців.  Дуже важливо, щоб діяльність 

студентів з набуття достатнього рівня  культури  здоров’я осмислювалась кожним суб'єктом 

навчально-виховного процесу ВНЗ через її соціальний зміст і професійне призначення, щоб 

кожен зрозумів, що оволодіння системою знань, умінь та навичок з формування, збереження і 

зміцнення свого власного здоров'я і здоров'я своїх вихованців складає основний зміст 

навчальної діяльності, є специфічною формою включення через цю діяльність у структуру 

суспільних відносин.  

Дана стаття  не вичерпує розв’язання всіх питань з формування  культури майбутніх 

вчителів початкових класів.  Перспективи подальших розвідок дослідження пов’язані з  

розкриттям та практичної реалізації на науково-методичному рівні передумов  розвитку 

культури здоров’я студентів  з напряму підготовки «Початкова освіта» .   
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АННОТАЦИЯ 

 

ПОДГОТОВКА БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ К ФОРМИРОВАНИЮ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

НАВЫКОВ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВЬЯ 

В статье обоснована необходимость качественной подготовки будущих учителей к формированию у 

младших школьников навыков культуры здоровья, освещены методологические аспекты формирования 

навыков здорового образа жизни у студентов по специальности «Начальное образование». 

Ключевые слова: здоровье, культура здоровья, здоровый образ жизни. 

 

THE SUMMARY 

 

PREPARATION OF FUTURE TEACHERS TO THE FORMATION OF YOUNGER STUDENTS SKILLS 



EDUCATION HEALTH 

The article substantiates the need for quality training of future teachers to the formation of the younger students 

skills health culture, highlights the methodological aspects of healthy lifestyles in students specialty "Primary 

education", provides a brief historical analysis of the concept of "healthy lifestyle." 

Keywords: health, healthу culture, , healthy lifestyle 

 

 

 

 

 

УДК 361.1 

 

ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ 

КЛАСІВ ДО НАВЧАННЯ ПЕРШОКЛАСНИКІВ КАЛІГРАФІЧНОГО ПИСЬМА 
 

О.М. ХОМА, А.В. ПЕРФІЛОВА 
Мукачівський державний університет  

 

У статті розглядається процес підготовки майбутніх учителів початкових класів до оволодіння 

професійних навичок каліграфії, що сприяє правильному  навчанню учнів першого класу графічної навички 

письма. 
Ключові слова: підготовка майбутніх учителів, графічні навички, професійна компетенція, модель 

підготовки. 
 

Постановка проблеми 

В умовах трансформації української освіти в систему Болонського процесу ставляться 

нові вимоги до підготовки вчителів початкової школи, що передбачають підвищення 

теоретичного рівня знань студентів та удосконалення практично-методичних умінь, 

необхідних для навчання української мови в початкових класах. Зважаючи на те, що 

навчання правильного, каліграфічного письма є складовою програми початкової школи, 

важливо сформувати у майбутніх учителів професійну компетенцію щодо вироблення в 

учнів каліграфічного зображення літер. 

Педагогічні дослідження проблеми 

У сучасній науці існує безліч педагогів, психологів, дидактів, які безпосередньо 

займаються проблемою процесу підготовки майбутніх учителів початкових класів до 

формування графічної компетентності молодших школярів. Проблему формування навички 

письма на основі сприймання усного мовлення, просторових уявлень, розумових і 

сенсомоторних компонентів навчальної діяльності досліджували вчені (Ш.Амонашвілі, 

Б.Ананьєв, Б.Баєв, М.Безруких, Р.Боскис, Л.Виготський, Є.Гур’янов, О.Запорожець, 

В.Зінченко, О.Корнєв, О.Леонтьєв, Б.Ломов, О.Лурія, С.Рубінштейн, О.Скрипченко та ін.). 

Проблема формування графічних навичок в учнів початкових класів перебувала в центрі 

уваги українських (М.Вашуленко, І.Кирей, М.Пентилюк, К.Прищепа, О.Прищепа, 

Н.Скрипченко та ін.) і російських лінгводидактів (Н.Агаркова, Л.Желтовська, К.Соколова, 

Н.Федосова та ін.), а також учителів-практиків (В.Ілюхіна, В.Лук’яненко, О.Потапова та ін.). 

Чимало науковців минулого (М.Боголюбов, В.Гербач, П.Градобоєв, І.Євсеєв, В.Саглін, 

С.Чавдаров, Я.Чепіга та ін.) і сьогодення (М.Кучинський, В.Трунова, І.Цепова) висвітлюють 

проблему підготовки вчителів до навчання дітей каліграфічного письма. Отже, на 

сьогоднішній день це проблема в центрі дослідження низки науковців. Оскільки, з 1 вересня 

2013 року почали діяти новий Державний стандарт початкової загальної освіти та нова 



програма, що й визначило актуальність дослідження. Також лінгводидактика вимагає 

специфічні прийоми вироблення навичок каліграфічного письма у ліворуких дітей. 

Мета статті полягає в обґрунтуванні аспектів, що сприятимуть ефективній підготовці 

майбутніх учителів початкових класів до формування в першокласників навичок 

каліграфічного письма. 

Викладення основного матеріалу 

Удосконалення сучасної системи освіти значною мірою зумовлено покращенням 

методичної підготовки майбутніх спеціалістів, застосуванням найефективніших традиційних 

й інноваційних методів і форм навчання, відповідних до вимог життя, адже сьогодні вчитель 

не просто джерело і провідник інформації, а творчо мисляча людина, яка вміє допомогти 

учневі поставити завдання та шукати шляхи його вирішення. Сучасна початкова школа 

потребує нових підходів до навчання і виховання молодших школярів, оскільки протягом 

шкільних років учні мають засвоїти складну систему наукових відомостей, навчитися 

аналізувати, порівнювати, узагальнювати та застосовувати набуті знання для виконання 

практичних завдань, тобто школа має сформувати в дітей основи знань, умінь і навичок та 

максимально розвивати розумову активність школярів. Вирішення цих завдань 

розпочинається з періоду навчання грамоти, коли відбувається навчання читанню і письму. 

Навчання письма є однією зі складових загальної програми навчання української мови в 

початкових класах, а якісно сформована навичка письма має важливе значення як для навчання в 

середній ланці школи, так і для подальшого життя. Тому вчителю необхідно дбати про те, щоб 

сформувати в молодших школярів повноцінні навички письма із урахуванням вікових 

особливостей розвитку учнів [4,с.5]. 

Графічна навичка формується повільно і потребує тривалого часу. За роки 

початкового навчання вчитель має сформувати її досконало. Шляхом правильного добору та 

проведення спеціальних вправ слід виробити в учнів сталий почерк, який при переході до 

скоропису збереже чіткість написання. Дослідники зазначають, щоб у дитини сформувалася 

графічна навичка, у неї мають утворитися потрібні умовні рефлекси, асоціації між тим, що 

вона чує, уявляє, говорить, і тим, що відтворює (звуком, складом, словом). А щоб написати 

одне тільки слово, учень повинен виконати цілий ряд операцій: проаналізувати звуковий 

склад слова, встановити послідовність звуків у слові, уточнити звукофонеми, відокремити їх 

від близьких за звучанням, диференціювати збіг приголосних, швидко перекодувати фонеми 

в графеми. Якість написання літер багато в чому залежить від того, як дитина орієнтується в 

завданні, наскільки вона вміє аналізувати форму літери на зразку, знаходити в зошиті ті 

місця, де лінія літери різко змінює свій напрямок [3,с.10]. 

Відповідно до програми з каліграфії студенти повинні навчитись правилам написання 

букв, тісно пов’язувати каліграфію  з українською мовою і методикою викладання її в 

початковій школі. Для практичного розв’язання різних завдань студенти педагогічних ВНЗ 

повинні не лише оволодіти каліграфічним письмом у зошиті і на класній дошці, а й виявити 

хиби у власному почерку. Відомо, що більшість студентів вже мають свій власний почерк, 

тою чи іншою мірою деформований усталений почерк, що довго не піддається виправленню 

і гальмує навчальний процес. Тому для успішного опрацювання практичного курсу слід 

одночасно виправляти власний почерк, враховуючи окремі вимоги до письма. По-перше, 



студентам слід створити такі умови, за яких вони за короткий час виробили б навички 

чіткого, розбірливого, усталеного письма, що відповідає сучасним вимогам школи. 

По-друге, оскільки система основних елементів букв вже визначена, стабільна, то 

потрібно лише розібратись з позитивним і негативним, врахувати помилки та виправити їх 

згідно сучасних вимог [5,с.8]. 

Для того, щоб вміти навчити першокласників письму студенти повинні знати 

принципи навчання письма. Окрім загально дидактичних,  таких як свідомість, доступність, 

поступовість ускладнення, наочність, повторність, використовується принцип,  що випливає 

зі специфіки формування графічного навику: поєднання різних методів навчання краснопису 

(генетичного, лінійного, копіювального тощо) на основі психофізіологічних особливостей 

дітей. Реалізація принципу наочності забезпечується за допомогою демонстрації вчителем 

процесу письма, застосування прописів, таблиць та інших посібників [1,с.12].  

Усвідомлення досягається роз'ясненням прийомів і послідовності написання букв, а 

також вправлянням у знаходженні й виправленні своїх і чужих помилок. Принцип 

повторності реалізується в процесі вправляння. Найбільш перевірений прийом придбання 

навику — це вправа, тобто повторне виконання, яке супроводжується аналізом виконаного, 

зіставленням зі зразком, виправленням помилок і т. д. Принцип посильності передбачає 

поступове наростання труднощів, що особливо важливо при навчанні письма шестирічних 

дітей, тому що процес письма для них складний через повільність і недостатню твердість 

рухів руки. Принцип урахування індивідуальних особливостей полягає у постійному 

спостереженні вчителя за роботою кожного учня, урахуванні особливостей його зору, 

моторики, постави тощо [6,с.45]. 

Крім оволодіння принципами, студенти повинні засвоїти прийоми, що необхідні для 

навчання правильно, каліграфічно писати. А саме: 

 показ написання вчителем. Основним прийомом навчання письма є показ вчителем 

процесу письма, яке супроводжується поясненням способу написання;  

 списування з готового зразка. Прийом ґрунтується на наслідуванні, тобто учні 

відтворюють зразки письма, дані в прописах, на дошці чи в зошитах; 

 при копіюванні учень вправляється у виконанні правильного руху. Але оскільки 

обведення виконується механічно, тривала робота стомлює учня. У зв'язку з цим копіювання 

необхідно чергувати із самостійним написанням;  

 письмо під рахунок (тактування). Письмо у такт рахунка сприяє виробленню 

повільного, ритмічного письма певного темпу. Це допоміжний прийом, який не слід 

застосовувати занадто довго [2,с.34]. 

Також не слід забувати і про педагогічні умови ефективності формування навичок 

каліграфічного письма. Це дидактичні навички, організаційні, санітарно-гігієнічні та виховні. 

Основним завдання вчителя є не тільки робота, спрямована на формування навичок 

правильно письма, а й безпосередньо стан здоров’я учнів, виховні мотиви, організацій їхньої 

діяльності протягом перебування у школі. 

Майбутнім учителям початкових класів доцільно зосередити увагу на тому, щоб 

сформувати в учнів навичку каліграфічно правильного письма. На думку  В. Трунової, цей 

процес проходить таким чином: 



1) письмо має бути похилим (під кутом 65о), писати необхідно зліва направо. Похиле 

письмо є більш природним, ніж пряме; сáме воно відповідає спокійному положенню руки, 

тулуба та голови; 

2) усі літери алфавіту повинні мати точно встановлену і завжди постійну форму 

написання; деякі елементи їх слід писати з властивими саме для них каліграфічними 

особливостями: один елемент прямий, другий – овальний чи напівовальний, третій – із 

заокругленням угорі чи внизу тощо; 

3) сполучні лінії між літерами та їх елементами треба писати на однаковій відстані від 

основних; 

4) рівномірно слід розміщувати букви в словах, слова – у рядку; відстань між ними 

має бути однаковою – на ширину маленької літери о; 

5) при написанні літери повинні бути певної величини: в зошиті в косу лінію – 

торкатися рядкових або допоміжних ліній; в зошиті в одну лінію малі літери мають бути 

трохи меншими за половину ширини рядка, тобто його третина, великі – повинні займати дві 

третини широкого рядка; 

6) слід дотримуватися правил безвідривного написання там, де можливо, і певного  

поєднання літер з метою прискореного написання слів; 

7) важливо, щоб ті, хто пише, дотримувались правил гігієни письма. Це дає можливість 

при меншій затраті фізичних сил написати більшу кількість літер [4,с.21]. 

На формування почерку дітей впливають багато факторів, яким повинні навчитись 

безпосередньо самі студенти, закріпити свої знання на практиці, а вже згодом 

використовувати перевірену методику на уроках письма. Оволодіння всіма методами, 

прийомами та умовами навчання сприятиме ефективному формуванню навичок 

каліграфічного письма насамперед у студентів, а вже згодом в учнів першого класу.  

Висновки 

Таким чином, можна зробити висновок, що підготовка майбутніх учителів початкових 

класів до формування у молодших школярів каліграфічних навичок – це свідомо 

організовуваний і керований процес. Модель цього процесу має практико-орієнтований 

характер і реалізується при правильній його підготовці та керованості в період навчання 

майбутніх учителів. Перспективу подальших розвідок із даного напряму вбачаємо в 

експериментальній перевірці моделі підготовки майбутніх учителів до формування 

графічних навичок в учнів початкових класів. 

 

ЛІТЕРАТУРА: 

1. Богуш А.М. Готуємо руку дитини до письма / А.М.Богуш – [3-є вид.]. – Тернопіль: Мандрівець, 2009. 

– 108 с. 

2. Вашуленко М. С. Навчання грамоти в 1 кл. : посіб. для вчителя. – К. : Освіта, 2002. – 176 с. 

3. Деркач Н. І. Навчання грамоти : [навч.-метод. посіб. для студ., учит.] Тернопіль : Підручники і 

посібники, 2003. – 112 с. 

4. Каліграфія: Програма з каліграфії та методичні рекомендації до неї / [укл.В.А.Трунова]. – [4-е вид.]. – 

Київ – Ізмаїл: СМІЛ, 2005. – 64 с. 

5. Кирей І.Ф., Трунова В.А. Методика викладання каліграфії в початковій школі:  Навч.посібник. – К.: 

Вища шк., 1994. – 143 с.: іл. 

6. методика навчання української мови в початковій школі: навчально-методичний посібник для 

студентів вищих навчальних закладів / За ред. М.С. Вашуленка. – К.: Літера ЛТД, 2010. – 356с. 

 

 



 

АННОТАЦИЯ 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ К 

ОБУЧЕНИЮ ПЕРВОКЛАССНИКОВ КАЛЛИГРАФИЧЕСКОГО ПИСЬМА 

В статье рассматривается процесс подготовки будущих учителей начальных классов к овладению 

профессиональных навыков каллиграфии, что способствует правильному обучению учащихся первого класса  

графической навыки письма. 
Ключевые слова: подготовка будущих учителей, графические навыки, профессиональная 

компетенция, модель подготовки. 

 
THE SUMMARY 

 

 PEDAGOGICAL ASPECTS OF TRAINING PRIMARY SCHOOL TEACHERS TO TEACHING FIRST-FORMER CALLIGRAPHY 
The process of preparing elementary teachers to master the skil ls of call igraphy that assist to the correct 

teaching schoolchildren of the first class graphic writing skil ls  are considered in this article. 

Keywords: training future teachers , graphic skil ls , professional competence, training model .     
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ОСОБЛИВОСТІ  ПРОФОРІЄНТАЦІЙНОЇ РОБОТИ ЗІ СТАРШОКЛАСНИКАМИ (НА 

ПРИКЛАДІ ВИБОРУ ВІЙСЬКОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ) 
 

О.С. ЮРКОВ, Є.С. ОЛІФЕРУК 
Мукачівський державний університет  

 

 У статті розглянуто роль профорієнтаційної роботи зі старшокласниками як центральний 

компонент наукових досліджень. Також подано результати та висновки проведеного дослідження вивчення 

взаємозв’язку індивідуально-психологічних особливостей особистості із обраною професією. 

Ключові слова: профорієнтація, професія, індивідуально-психологічні особливості, темперамент, 

інтереси. 

 

Постановка задачі 

В житті кожного настає час, коли необхідно прийняти одне з найважливіших рішень у 

житті – обрати справу до душі, за покликанням, тобто професію. Цей вибір не даремно іноді 

називають другим народженням. Звичайно, нікому не властиво з абсолютною точністю 

встановлювати своє майбутнє, однак кожному до снаги безпомилково визначити професію, з 

якою він поєднає своє життя. 

Щоб запобігти помилок у виборі професії, необхідна психологічно і педагогічно 

доцільна, систематична робота з профорієнтації з учнівською молоддю як в школі, так і 

вдома.  

Старшокласникам часто бракує інформації, що стосується питань професійного 

вибору в сучасних соціально-економічних умовах.  

Існує різноманітна кількість методичного матеріалу з питань профорієнтації у 

закладах освіти, але чітко визначених пояснень, подальших дій, допомоги у виборі 

майбутнього професійного напрямку учням шкіл не існує.  

Дуже часто на шляху вибору учнями професії стають їхні батьки, які не розуміють, 

чому саме їхня дитина обрала саме цей професійний напрямок, тому ми в своїй праці 

систематизуємо найголовніші профорієнтаційні підходи, напрямки тощо. 



Поняття «профорієнтація» здається зрозумілим кожному, хто ознайомиться з ним 

навіть вперше – це орієнтація школярів на ті або інші професії. Приблизно так же тлумачить 

методична література, профорієнтація розглядається як надання допомоги молодим людям у 

виборі професії. Крім того, під профорієнтацією нерідко розуміють систему заходів, що 

допомагають людині, науково-обґрунтовано вибрати професію або систему виховної роботи 

в цілях розвитку професійної спрямованості, допомозі учням в моменти професійного 

самовизначення[3]. 

Профорієнтаційна робота складається з таких компонентів: професійна інформація, 

професійна діагностика, професійна консультація, професійний відбір, професійна адаптація 

[1]. 

О’єкти та методи досліджень 

Головне завдання даної роботи: надання допомоги школярам у визначенні їх 

життєвого шляху за допомогою діагностичної оцінки особистості, її здатності виконувати ту 

чи іншу роботу. Слід враховувати, що професійна орієнтація гарантується Конституцією. 

Отже, законодавчо профорієнтація є одним із видів соціальної допомоги людині в її 

самовизначенні [2]. 

Світ професій різноманітний на сьогодні. З розвитком технологій та науки, виникає 

все більше і більше професій. Одні вже стають незатребуваними, а інші лишаються 

розвивати свою структуру. Однією з них є професії  воєнної організації України.  

Воєнна організація України сьогодні складається з воєнізованих формувань та 

силових органів держави, до особового складу яких за різними оцінками належать до 

мільйона осіб. Кожен такий орган чи формування мають свої функції та виконують певні 

завдання. Від того, наскільки чітко визначені у законодавстві напрями використання силових 

структур (як у мирний, так і у воєнний час), їх підпорядкованість та контроль над ними, 

залежить не тільки безпека суспільства, але й соціальна, економічна та політична рівновага у 

державі, конституційність державної влади, правопорядок тощо. 

Для правильного вибору професії необхідно знати або хоча б уявляти ті вимоги, які 

пред’являють до людини різні професії, а також знати індивідуально-психологічні 

особливості, щоб співвіднести їх з цими вимогами. Адже будь-яка професія висуває вимоги 

до інтересів. Інтерес – це індивідуально-психологічна особливість людини, що 

характеризується виробничою спрямованістю до явищ дійсності [4]. Проявляється інтерес у 

позитивних емоційних реакціях і інтелектуальній пізнавальній активності.  

При виборі та плануванні професійної кар’єри не потрібно нехтувати й 

темпераментом, який притаманний для певної людини. 

Темперамент – це біологічна, вроджена якість [4]. Темперамент визначає і забезпечує 

швидкість, силу і врівноваженість наших реакцій. Він проявляється в мисленні, мові, манері 

спілкування.  

Формулювання цілей статті. В системі професійної орієнтації важливе місце посідає 

проблема профдіагностики учнів. Таким чином, метою нашого дослідження є теоретичне 

обґрунтування та практична перевірка особливостей профорієнтаційної роботи в процесі 

професійного самовизначення старшокласників. Об’єктом дослідження виступає особистість 

старшокласника в умовах профорієнтаційної роботи. 



Для досягнення мети нами було використано ряд методик. А саме: особистісний 

опитувальник для визначення темпераменту Айзенка, диференційно-діагностичний 

опитувальник Є.О. Клімова, а також «Карта інтересів» О.Є. Голомшток. 

Наше дослідження ми проводили з ліцеїстами 2 курсу Мукачівського ліцею з 

посиленою військово-фізичною підготовкою. Вибірка досліджуваних становила 30 осіб.  

Інтерпретацію результатів почнемо з першої методики: Особистісний опитувальник для 

визначення темпераменту Айзенка. 

Узагальнені результати даної методики наочно представлені на рис.1 

 

Рис. 1. Результати дослідження за особистісним опитувальником Г.Айзенка. 

 

Особистісний опитувальник Г.Айзенка має шкалу екстраверсії-інтроверсії та 

нейротизму. За даними цих шкал по запропонованому «колу Айзенка» можна визначити тип 

темпераменту. Таким чином, в групі досліджуваних 2 курсу переважає сангвінічний тип 

темпераменту, становить 76%. Таким людям робота має бути жвавою, де розумова діяльність 

співпадає з фізичною працею. Їм цілком відповідають заняття, пов’язані із спілкуванням і 

взаємодією з іншими людьми. Люди такого типу темпераменту мають швидкий темп 

рухливості, дуже рухлива і різноманітна міміка, чіткі і впевнені рухи, швидка походка і 

швидка манера говорити. 

16% групи досліджуваних 2 курсу належать холеричному типу темпераменту. Такі 

люди  передбачають діяльність, що дозволяє встановити нормативний порядок у праці і 

відпочинку, роботу помірно-діяльну, оскільки втомлюючі фізичні та розумові заняття 

несприятливі для представників даного типу темпераменту. Разом з тим вони не повинні 

вибирати професію, що вимагає сидячого способу життя, а також занять, пов’язаних з 

тривалим перебуванням біля вогню і взагалі, з високими температурами. 

По 3%, тобто по 1 особі з досліджуваних 2 курсу мають флегматичний тип 

темпераменту. Для меланхоліків потрібне свіже повітря, сонячне світло, помірні фізичні 

вправи. Сидячий спосіб життя також надає шкоду представникам цього типу темпераменту, 

особливо пов'язаний з розумовою напругою без достатнього сну. 

Флегматику навпаки потрібні постійні рухи, фізичну діяльність праці, яскраві 



враження і, взагалі, такі заняття, які здатні схвилювати і фізично, і морально.  

Для вивчення професійної спрямованості на основі аналізу надання людиною переваг 

різним по характеру видам діяльності використовувався диференційно-діагностичний 

опитувальник. Результати наочно представлені на рис. 2.  

 
Рис. 2. Результати дослідження за диференційно-діагностичним опитувальником Є.О. Клімова. 

 

Аналізуючи отримані дані, бачимо, що ніхто не має професійної спрямованості до 

професій типу «людина - природа». Дванадцятеро  ліцеїстів мають схильність до професій 

типу «людина – людина». Їм краще обирати професії, пов’язані з обслуговуванням людей  та 

спілкуванням, із захистом суспільства і держави (юрист,міліціонер, інспектор, 

військовослужбовець). 

Ще дванадцять ліцеїстів мають схильність до професій  типу «людина – техніка» - це 

професії, праця яких спрямована на технічні об’єкти (машини, механізми, матеріали, види 

енергії). Такі професії пов’язані із створенням, монтажем, зборкою технічних пристроїв, з 

експлуатацією технічних пристроїв, з їх ремонтом. Двоє  ліцеїстів мають схильність до 

професій типу «людина – знакова система» їм варто займатися діяльністю пов’язаною з 

розрахунками, цифрами та літерними знаками. Це можуть бути професії, предмет праці яких 

є звукові сигнали, радист, стенографіст, телефоніст. 

Ще четверо ліцеїстів мають схильність до професій типу «людина – художній образ», 

їм варто обирати творчі професії. 

При порівнянні даних диференційно-діагностичного опитувальника та результатів за 

опитувальником Г.Айзенка бачимо, що в основі різної орієнтованості на професійну 

діяльність лежать індивідуальні особливості людей.  

У ліцеїстів, які мають схильність до професій типу «людина-людина» виявлено, що 

більшу частину досліджуваних мають сангвінічний та менше холеричний тип темпераменту. 

У ліцеїстів, що мають схильність до професій типу «людина – техніка» виявлено 

сангвінічний тип темпераменту. У ліцеїстів, які спрямовані та професії типу «людина – 

знакова система», виявлений флегматичний та сангвінічний тип темпераменту. У 

випробуваних, які мають схильність до професій типу «людина – художній образ», 

виявлений меланхолійний, холеричний та сангвінічний тип темпераменту.  



Якщо порівнювати професійний вибір старшокласників з індивідуально – 

психологічними особливостями, а саме темпераментом, до обраних професій, то можна 

зробити висновок, що у 86% ліцеїстів обрана професія відповідає індивідуально – 

психологічним особливостям, тобто у випробуваних не виявлено значних протиріч між 

бажаною в майбутньому професією та індивідуально – психологічними особливостями до 

неї. (див. Таблицю 1.) 

Таблиця 1. Відповідність індивідуально – психологічних особливостей та обраної професії 

Ліцеїсти Тип професії Тип темпераменту 
Спів падіння (+)/ 

протиріччя (-) 

1 «людина – техніка» сангвінік + 

2 «людина – техніка» холерик + 

3 «людина – людина» сангвінік + 

4 «людина – художній 
образ» 

меланхолік + 

5 «людина – техніка» сангвінік + 

6 «людина – техніка» сангвінік + 

7 «людина – людина» сангвінік + 

8 «людина – людина» сангвінік + 

9 «людина – людина» сангвінік + 

10 «людина – людина» сангвінік + 

11 «людина – знакова 
система» 

флегматик + 

12 «людина – техніка» сангвінік + 

13 «людина – техніка» сангвінік + 

14 «людина – художній 
образ» 

холерик - 

15 «людина – людина» холерик - 

16 «людина – людина» сангвінік + 

17 «людина – знакова 

система» 

сангвінік - 

18 «людина – техніка» сангвінік + 

19 «людина – техніка» сангвінік + 

20 «людина – людина» сангвінік + 

21 «людина – людина» сангвінік + 

22 «людина – техніка» сангвінік + 

23 «людина – людина» сангвінік + 

24 «людина – художній 

образ» 

сангвінік - 

25 «людина – техніка» сангвінік + 

26 «людина – людина» сангвінік + 

27 «людина – техніка» холерик + 

28 «людина – техніка» сангвінік + 

29 «людина – техніка» сангвінік + 

 

Вимір рівня вираженості інтересів та їх прагнення до поглибленого пізнання, про 

поверхневі інтереси і захоплення, про схильності обстежуваних та їх прагнення до 



поглибленого пізнання, про розвиненні схильності і наявність деяких навичок і умінь, про 

прагнення до практичної діяльності. 

Найбільшу кількість інтересів спостерігається до фізичної культури і спорту 63%, 

військова справа 40%, іноземна мова 30%, право і юриспруденція 30%, а також техніка 33%.  

В цілому на основі отриманих даних можна зробити висновок, що досліджувані 

навчаючись у Мукачівському ліцеї з посиленою військово – фізичною підготовкою 

спрямовані переважно на вибір воєнізованих формувань та силових органів держави, що й 

потрібно було доказати. Отримані результати залежали від профільного навчання у 

навчальному закладі. Основною метою виховної роботи в ліцеї є практична підготовка 

ліцеїстів до проходження військової служби, придбання ними знань та навичок, які вони 

зможуть використати під час навчання у вищих навчальних закладах силових структур.  

Ефективність нашої роботи  підтверджується результатами використаних методик. 

Аналіз по кожній методиці дає можливість побачити зв'язок індивідуально – психологічних 

особливостей ліцеїстів з відповідним типом професії. Таким чином для успішного вибору 

професії слід враховувати як індивідуально - психологічні особливості особистості, так і її 

можливості, не забуваючи й про ринок праці. 
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АННОТАЦИЯ 

 

ОСОБЕННОСТИ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ СО СТАРШЕКЛАСНИКАМИ  

 (НА ПРИМЕРЕ ВЫБОРА ВОЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ) 

В статье рассмотрена роль профориентационной работы со старшеклассниками как центральный 

компонент научных исследований. Также представлены результаты и выводы проведенного исследования 

является изучение взаимосвязи индивидуально-психологических особенностей личности с выбранной 

профессией. 

Ключевые слова: профориентация, профессия, индивидуально-психологические особенности, 

темперамент, интересы. 

 

THE SUMMARY 

 

FEATURES VOCATIONAL WORK WITH HIGH SCHOOL STUDENTS  

(ON THE SELECTION OF MILITARY) 

The paper considers the role of career guidance to high school students as a central component of the rese arch. 

Also, the results and conclusions of the research study of the relationship of individual psychological characteristics of 

personality of the chosen profession. 

Keywords: career guidance, occupation, individual psychological characteristics, temperament and interests. 
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ПОДАТКОВИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ПОВНОТОЮ І ПРАВИЛЬНІСТЮ СПЛАТИ 

ПОДАТКІВ АКЦІОНЕРНИМИ ТОВАРИСТВАМИ 
 

С.І. ГОРОПКО, М.М. МАДЯР  
Мукачівський державний університет  

 

В даній статті досліджено різні підходи до трактування сутності і різновидів податкового 

контролю за діяльністю акціонерних товариств. Обґрунтовано необхідність застосування податкового 

контролю та відповідальність за порушення чинного законодавства. На основі дослідження сформовані 

пропозиції щодо вдосконалення і подальшого розвитку податкового контролю.  
Ключові слова: податковий контроль, податки, податкова політика,  акціонерні товариства.  

 

Найважливішим інструментом для здійснення економічної політики держави були, є і 

завжди будуть податки. Одним із факторів, який забезпечує надходження податкових 

платежів до бюджету є організація податкового контролю. Відповідно до чинного 

податкового законодавства, платники зобов’язані сплачувати податкові платежі у зазначені 

терміни і в тих розмірах, які встановлені нормативними актами. 

Податковий контроль покликаний забезпечити зв’язок платників податків з органами 

державного управління, що наділені особливими податковими правами і повноваженнями. 

Він є завершальною стадією управління оподаткуванням і одночасно одним з елементів 

планування податкових доходів бюджету. Це зумовлено тим, що, з одного боку, він є 

формою реалізації контролюючих функцій податків, а з іншого – формою примусових 

грошових відносин. Отже, податковий контроль повинен бути об’єктивним, так як він 

суттєво забезпечує дохід до вищого та нижчого рівня бюджетів. 

Об’єкти та методи дослідження 

Багато праць присвячено проблемам, пов’язаним з трактуванням сутності податкового 

контролю, необхідність якого має велике значення у здійсненні фінансово-господарської 

діяльності акціонерних товариств.  Зокрема, проблему податкового контролю піднімали Г.Г. 

Нестеров, С.І. Богачов, Ю.О. Соловйова, І.В. Литвинчук, Д.В. Французов, Д.В. Рева, О.В. 

Жигаленко, А.П. Чередніченко, Є.М. Руденко, Ю.І Крегул та інші.  

Але в науковій літературі відсутній єдиний підхід щодо визначення податкового 

контролю. Одні вважають, що податковий контроль є неодмінною складовою державного 

фінансового контролю, інші вбачають у ньому самостійний вид контролю. Крім того, деякі 

автори прирівнюють податковий контроль до податкової перевірки, а інші відзначають 

підпорядкований характер цих понять.  Це можна пояснити тим, що податковий контроль є 

своєрідним видом контролю, який має складну структуру і проявляється у різних аспектах.  

 

 

Постановка задачі 

Необхідною умовою ефективного здійснення фінансово-господарської діяльності 

акціонерних товариств є забезпечення правильності нарахування та сплати податків до 

бюджету. Одним зі шляхів досягнення цієї мети є забезпечення  професійного, ефективного  

та належного податкового контролю. 

Головним завданням податкових органів при проведенні податкового контролю є 



забезпечення єдиної системи контролю за додержанням податкового законодавства, 

правильності обчислень, повноти і своєчасності сплати до бюджетів, державних цільових 

фондів податків і зборів (обов’язкових платежів), а також неподаткових доходів, 

установлених законодавством України. 

У ході здійснення податкового контролю застосовуються два основних способи 

боротьби з податковими правопорушниками: попередження (превентивний метод) та 

покарання (репресивний метод).  

Виходячи з викладеного, метою статті є дослідження підходів щодо проведення 

податкового контролю за діяльністю акціонерних товариств. 

Результати та їх обговорення 

Податковий контроль слід розглядати як неодмінну і дуже важливу складову як 

державного,  так і внутрішнього фінансового контролю окремого підприємства. Сутність 

податкового контролю, незважаючи на значну кількість наукових робіт, розглядається по 

різному з позицій багатьох вчених. 

За визначенням Г. Нестерова, податковий контроль є частиною податкової системи, 

що містить взаємопов’язані елементи, які забезпечують її стійке функціонування і вирішення 

поставлених завдань, інститути і механізми, нормативно-правову базу, економічні відносини, 

органи (суб’єкти), котрі здійснюють податковий контроль, форми та методи його організації 

[6]. 

На думку Д. Реви, податковий контроль є одним із видів фінансового контролю, що 

здійснюється у сфері державного управління оподаткуванням, який являє собою  діяльність 

уповноважених державою суб’єктів зі встановлення стану виконання вимог чинного 

податкового законодавства особами, на яких покладено обов’язок щодо обчислення, сплати, 

утримання та перерахування податків, зборів (обов’язкових платежів), виявлення у їхній 

діяльності відхилень від встановлених вимог, їх припинення та усунення, а також з 

відновлення порушених прав держави та територіальних громад на своєчасне і повне 

одержання відповідних сум податкових платежів і недопущення таких порушень у 

майбутньому [7]. 

Д. Французов відзначає державний податковий контроль як інститут суспільного 

(державного) сектора, що забезпечує контроль за процесом формування і використання 

державних (крім муніципальних) фінансових коштів і матеріальних засобів, що здійснює 

аналіз ефективності використання державних ресурсів усіх видів, здатний законними 

шляхами захищати фінансові інтереси своєї держави та її громадян, стимулювати більш 

ефективне використання державних і муніципальних коштів [10]. 

О. Жигаленко тлумачить податковий контроль як організацію контрольної діяльності 

з виконання податкових зобов’язань, запобігання та припинення податкових правопорушень 

і відшкодування втрат бюджету, понесених через недотримання цих вимог у рамках 

реалізації встановлених заходів відповідальності [2]. 

На думку А. Чередніченко, поняття «податковий контроль» проявляється у тісній 

взаємодії та нерозривній єдності контролюючого та підконтрольного суб’єктів, предмета 

контролю, об’єктів і контрольних дій для досягнення основної мети контролю – наповнення 

бюджетів усіх рівнів і державних цільових фондів. В її розумінні, податковий контроль є 



системою дій та заходів в управлінні фінансами країни, які спрямовані на забезпечення 

додержання суб’єктами господарювання (в тому числі акціонерними товариствами) чинного 

законодавства з оподаткування з метою наповнення фінансовими ресурсами бюджетів усіх 

рівнів і державних цільових фондів [11]. 

Л. Сибагатуліна під податковим контролем розуміє діяльність уповноважених 

державних органів, що забезпечують у рамках законодавства виконання зобов’язань 

платників податків по платежах і ефективність функціонування податкової системи. 

Одночасна реалізація фіскальної та регулюючої функцій забезпечує оптимальне 

співвідношення вимог до поведінки податкових органів і платників податків [9]. 

Т. Кравцова вважає, що метою податкового контролю є встановлення достовірності 

даних про повноту, своєчасність, реальність виконуваних господарських операцій, а також 

законність дій, виконуваних посадовими особами, юридичними та фізичними особами – 

платниками податків, виявлення порушень, норм чинного законодавства та вжиття заходів з 

усунення допущених порушень і недоліків, зокрема притягнення до відповідальності 

посадових осіб за порушення законності [4]. Однак, податковий контроль має не лише 

виявляти існуючі недоліки, проблеми та невирішені питання, а й запобігати їх виникненню.  

На наш погляд, вищенаведені тлумачення не в повній мірі розкривають поняття 

податкового контролю, яке б відповідало вимогам  сьогодення. 

В частині п’ятій Податкового кодексу дано визначення податкового контролю, яке,  

на наш погляд, відображає зміст і сутність податкового контролю: «податковий контроль – 

система заходів, що вживаються контролюючими органами з метою контролю правильності 

нарахування, повноти і своєчасності сплати податків і зборів, а також дотримання 

законодавства з питань проведення розрахункових та касових операцій, патентування, 

ліцензування та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на 

контролюючі органи» [1]. 

В загальному плані основною тематикою досліджень у податковій сфері багатьох 

вчених є роль податкового контролю у забезпеченні позитивного або негативного 

фінансового становища акціонерних товариств та взаємозв’язок між ними. Саме тому вплив 

ефективно розроблених способів здійснення податкового контролю на фінансову 

стабільність і можливості подальшого розвитку товариства обумовила увагу вчених до 

дослідження проблеми управління податками на рівні окремих акціонерних товариств.  

Акціонерні товариства в економіці нашої держави відіграють важливу роль, адже саме 

цей вид господарських товариств створює найбільшу частку ВВП країни. Тому 

удосконалення податкового контролю за їх діяльністю є важливим завданням розбудови 

ринкових відносин і значною мірою визначатиме успішність інтеграції України до системи 

світових господарських зв’язків, залучення іноземних інвестицій. 

Виходячи з цього, завданням даного дослідження є вивчення стану та перспектив 

удосконалення податкового контролю стосовно діяльності акціонерних товариств.  

Розв’язання проблеми підвищення ефективності контролю має ґрунтуватись на 

визначенні цільових орієнтирів і норм, встановленні ефективної взаємодії між його 

суб’єктами з метою попередження дублювання контрольних функцій, окресленні 

підконтрольних об’єктів та забезпеченні цілісності суцільного чи вибіркового їх охоплення 



контрольними діями, регламентації контрольних процедур та визначенні параметрів 

критеріїв оцінки виявлених внаслідок контролю відхилень, що підлягають врегулюванню [5].  

Для оцінки організації контрольної роботи податкового органу використовуються такі 

показники, як кількість документальних перевірок організацій, сума донарахованих податків 

і штрафних санкцій, відсоток стягнених платежів до загальної суми донарахувань. 

Порівняння податкових органів за цими показниками дозволяє акцентувати увагу на 

недоліках у контрольній роботі і розробляти заходи щодо їх усунення. Однак, якість 

податкового контролю повинна визначатися також такими характеристиками, як вірогідність 

результатів перевірок, повнота охоплення, обсяг і періодичність контрольних дій. 

В перспективі зменшення донарахувань за актами перевірок є визначальним для 

оцінювання ступеня ефективності податкового контролю. На сьогодні, враховуючи головну 

мету даного контролювання – наповнення бюджетів усіх рівнів і державних цільових фондів, 

яка відповідає завданням економічної й соціальної політики держави, для оцінки його 

ефективності доцільно використовувати такі показники як коефіцієнт виконання 

запланованих податкових надходжень, своєчасності надходжень платежів у бюджет, 

загальний коефіцієнт ефективності податкового контролю тощо [11]. 

Від того, наскільки ефективно підприємство вирішить податкові проблеми при 

формуванні стратегії свого розвитку, залежать можливості не тільки його економічного 

зростання, але й суспільного виробництва в цілому. Саме тому, основною метою кожного 

підприємства є розробка економіко-організаційного механізму адаптації у нестабільному 

податковому середовищі з урахуванням ринкових механізмів розподілу податкового 

навантаження, обґрунтування необхідності управління податками на підприємстві.  

Процес розробки податкової політики відбувається в кілька етапів, кожний з яких має 

свою мету, завдання та форми реалізації. Виділяють такі основні етапи [8 ]: 

1. Дослідження стану фінансово-господарської діяльності підприємства та існуючих 

механізмів сплати податків; аналіз поточної ситуації зі сплати податків, наявність 

заборгованості перед бюджетом, її строк, оцінка можливостей погашення. 

2. Визначення пріоритетних напрямків розвитку виробництва та можливості зниження 

оподаткування; виділення пріоритетних галузей чи видів продукції; аналіз можливостей 

зниження оподаткування в цих галузях. Як відомо, розмір сплати більшості податків 

визначається обсягами діяльності.  Також необхідно ретельно проаналізувати виробничу 

стратегію підприємства на предмет можливості зниження обсягів оподаткування.  

3. Розробка альтернатив сплати податків складання податкового календаря, оцінка 

можливостей застосування податкових пільг; порівняння економії від застосування кожного 

з варіантів з витратами, які він тягне за собою. 

4. Вибір оптимальної схеми оподаткування з позицій мінімізації податкових платежів 

та покращення фінансового стану. 

5. Пошук можливостей відстрочення податкових платежів законним шляхом на 

максимально тривалий термін. 

6. Контроль за виконанням податкової політики та оперативне її коригування у 

процесі фінансового оздоровлення; контроль за своєчасністю нарахування податків та їх 

сплатою у строк. 



7. Оцінка ефективності податкової політики з позицій прибутковості підприємства та 

досягнення мети санації. Для оцінки ефективності податкової політики варто застосовувати 

загальновідомі показники для оцінки податкового навантаження на підприємство до та після 

здійснення заходів оптимізації податкової політики та податкового планування. 

Вказані етапи дають можливість розробити дієву податкову політику на підприємстві. 

Даний підхід ґрунтується на пошуку легальних альтернатив оподаткування та виборі 

найбільш ефективних варіантів здійснення податкових платежів для мінімізації податкового 

тиску. 

Прибуткове оподаткування акціонерних товариств пов’язане з проблемою подвійного 

оподаткування – оподаткування прибутку юридичних осіб з подальшим оподаткуванням 

цього ж прибутку як дивідендів акціонерів тієї ж компанії. В Україні, як і в багатьох 

розвинених країнах, при оподаткуванні нерозподіленого та розподіленого прибутку знято 

подвійне оподаткування прибутку акціонерних товариств, оскільки емітент корпоративних 

прав зменшує суму нарахованого податку на прибуток на суму внесеного до бюджету 

податку на дивіденди. Якщо ж сума сплаченого податку на дивіденди перевищує суму 

податкових зобов’язань підприємства-емітента з податку на прибуток звітного періоду, то 

різниця переноситься на зменшення зобов’язань із податку на прибуток такого підприємства 

у майбутніх податкових періодах.  

Підприємства обов’язково повинні здійснювати управління своїми податковими 

ризиками та їх постійний моніторинг, як невід’ємну частину внутрішнього контролю за 

ризиками. Завдяки такому підходу подібне системне управління дає можливість більш 

зважено підійти до процесу ухвалення управлінських рішень, нівелювати негативні наслідки 

прояву податкових ризиків. Створення і впровадження відповідної ефективної системи 

управління податковими ризиками побічно сприяє збільшенню вартості товариства, оскільки 

відсутність негативних несподіванок в плані податкового навантаження істотно підвищує 

довіру з боку інвесторів. Все це вимагає від суб’єкта господарювання вироблення чіткої та 

зваженої політики, спрямованої на управління податковими ризиками.  

Ще одним важливим кроком для розробки підприємством власної податкової 

політики є першочерговий вибір підприємством тієї системи оподаткування, яка буде 

найбільш прийнятною для його форми власності, організаційної форми, що найбільше 

відповідатиме фінансовим цілям підприємства. Адже не слід забувати, що планування 

прибутку кожним підприємством включає в себе і систему оподаткування в тому числі, 

оскільки від кінцевої суми податків залежить і розмір чистого прибутку, який підприємство 

матиме у своєму розпорядженні. При цьому простежується чітка залежність між 

податковими умовами, створеними державою, і системою оподаткування, на основі якої 

підприємство буде вести свою господарську діяльність. До факторів, що зумовлюють вибір 

тієї чи іншої системи оподаткування, належать: ставки за податками, зручність сплати 

податків та спрощеність схеми роботи зі своїми контрагентами, партнерами, клієнтами.  

Після вибору оптимальної системи оподаткування в процесі роботи акціонерному 

товариству необхідно розробляти той чи інший сценарій розвитку подій та співпраці з 

податковими органами.  

В умовах складного і нестабільного законодавства керівництво підприємства може 



вибрати кілька варіантів поведінки в податкових взаєминах з державою [3]: 

1. «Обережний». Керівництво підприємства не вступає в конфлікт із органами 

контролю з питань їхньої оцінки правомірності ведення податкового обліку. Дії 

підприємства виражаються в погодженні з будь-якими, у тому числі й не цілком 

відповідними законодавству фіскальними позиціями органів контролю щодо коректності 

ведення податкового обліку; за результатами податкових перевірок без оскарження 

сплачуються всі фінансові санкції. 

2. «Зважений». Керівництво підприємства вважає за можливе вступити в конфлікт із 

органами контролю щодо оцінки правомірності здійснення податкового обліку тільки у 

випадку впевненості в позитивному результаті. Податковий облік ґрунтується на дотриманні 

встановлених законодавством нормативно-правових актів і проаналізованих роз’яснень 

органів контролю, які певною мірою відповідають нормам податкового законодавства, за 

результатами перевірок органів контролю оскаржуються тільки не відповідні законодавству 

значні суми фінансових санкцій. 

3. «Ризиковий». Керівництво підприємства готове вступити в конфлікт із органами 

контролю щодо оцінки правомірності податкового обліку незалежно від упевненості в 

успішному результаті вирішення конфліктної ситуації. В питаннях ведення податкового 

обліку підприємство орієнтується тільки на встановлені законодавством нормативні акти, 

ігнорує будь-якою мірою не відповідні законам роз’яснення органів контролю, оскаржує 

результати перевірок, які не відповідають законодавству. 

В процесі діяльності платники податків найчастіше скоюють такі правопорушення: 

ухилення від сплати податків; протидія податковим інспекторам з метою приховування 

правопорушень; неправильне застосування режиму податкових пільг; порушення строків 

сплати податків та подання податкової звітності; перекручування відомостей обліку та 

звітності; навмисне уникнення податкових злочинів. 

При наявності правопорушень застосовуються такі види юридичної відповідальності: 

фінансова, адміністративна, кримінальна [1]. 

При цьому законодавством України передбачено такі види та міри покарань: 

- арешт майна, проведення процедур банкрутства; 

- адміністративні стягнення; 

- штрафи, пені; 

- позбавлення волі відповідальних осіб, конфіскація майна; 

- податкова застава; 

- закриття банківських рахунків, позбавлення ліцензії та інші види покарань [1].  

Головною вимогою здійснення ефективного податкового контролю є відомий 

принцип оподатковування – контроль повинен приносити значно більше коштів, ніж 

витрачається на його проведення. На жаль, сучасна практика здійснення податкового 

контролю ще не повною мірою підтверджує цю вимогу. Заходи суто адміністративного 

впливу на якісні і кількісні параметри податкових відносин здатні дати лише короткочасний 

результат відносно збільшення податкових зборів. 

Висновки 

Функціонування податкового контролю в Україні приводить до наступних проблем: 



низький рівень податкової культури в суспільстві, що призводить до досить низької 

добровільної сплати податків; небездоганність програмно-технічного забезпечення 

проведення податкового контролю і оформлення його результатів. 

Саме тому, першочергового вирішення потребують питання оптимізації процедур 

податкового контролю, підвищення якості проведення податкових перевірок та забезпечення 

контролю за роботою податкових інспекторів. Досить важливою умовою є якість 

податкового контролю, що включає рівень, повноту, достатність, порядок виконання 

податковими інспекторами, як суб’єктами контролю, роботи із забезпечення його цілей, 

реалізації окремих процедур. 

Також відзначимо, що одним з найбільш ефективних засобів зменшення порушень 

податкового законодавства є підвищення свідомості платників податків. Адже податкова 

система виконує в основному фіскальну функцію, а повинна виконувати ще й стимулюючу, 

регулюючу, соціальну, розподільчу функції, які мають бути чітко визначені і мати балансову 

рівновагу, що забезпечить ефективність всієї системи оподаткування. 
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АННОТАЦИЯ 

 

НАЛОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ ЗА ПОЛНОТОЙ И ПРАВИЛЬНОСТЬЮ УПЛАТЫ НАЛОГОВ 

АКЦИОНЕРНЫМИ ОБЩЕСТВАМИ 

В данной статье исследованы различные подходы к трактовке сущности и разновидностей налогового 

контроля за деятельностью акционерных обществ. Обоснована необходимость применения налогового 

контроля и ответственности за нарушение законодательства. На основе исследования сформированы 

предложения по совершенствованию и дальнейшему развитию налогового контроля. 

Ключевые слова: налоговый контроль, налоги, налоговая политика, акционерные общества. 
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TAX CONTROL FRO THE COMPLETENESS AND CORRECTNESS OF JOINT STOCK 

COMPANY TAXES 

Various approaches to the interpretation of the nature and types of fiscal oversight of public companies have 

been investigated in the article. The necessity of the tax control and responsibility for violation of the law has been 

proved. Suggestions for improvement and further development of tax control have been formed on the basis of the 

research.  

Key words: tax management, tax, tax policy, joint stock companies. 
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ОПТИМІЗАЦІЯ ЕТАПІВ АНАЛІЗУ ДІЛОВОЇ АКТИВНОСТІ ЯК ОДИН ІЗ 

ШЛЯХІВ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 
 

Т.О. МАТЬКОВСЬКА, В.Ф. ПРОСКУРА 
Мукачівський державний університет  

 

В статті обґрунтовано необхідність проведення аналізу ділової активності на підприємстві. 

Представлено різноманітні класифікації етапів проведення аналізу ділової активності та здійснено спробу їх 

систематизації. 
Ключові слова. Ділова активність, аналіз, етапи аналізу ділової активності, ефективність діяльності 

підприємства.  

 

Функціонування сучасних підприємств відбувається в умовах жорсткої конкуренції. В 

контексті розвитку ринку конкурентоспроможність підприємства формується як сукупність 

зусиль виробника, спрямованих на ефективність використання ресурсів та стабільності його 

фінансового стану на всіх стадіях ділового циклу. Успіх цих зусиль багато в чому залежить 

від його ділової активності. 

Оцінка ділової активності є одним з основних аспектів аналізу фінансово-економічної 

діяльності суб’єкта господарювання. Це в основному пов’язано з тим, що такий аналіз дає 

змогу оцінити внутрішній та зовнішній стан підприємства, визначити рівень прибутковості 

та перспективи його розвитку, дослідити ефективність використання виробничо-фінансових 

ресурсів та ін.. 

Важливим моментом дослідження є також визначення етапів аналізу ділової 

активності підприємства.  

Об’єкти та методи дослідження 

Дослідження питань оцінки та управління діловою активністю підприємства 

зустрічаються у багатьох працях вітчизняних та зарубіжних науковців: В.В. Зінченко, Ю.П. 

Аніскіна, В.В. Бурцева, О.А. Співакова, Л.В. Донцової, М.В. Мельника, А.Д. Шеремета, І. 

Шумпетера, Д. Еванса, Ф. Шульмана, Е. Нілі, К. Адамса та ін. 

Безпосередньо етапи проведення аналізу ділової активності описують у своїх працях 

такі вчені: О.Я. Базілінська, Ф.Ф. Бутинець, Є.В. Мних, О.В. Олійник, Т.Б. Бердникова, В.В. 

Ковальов, О.Н. Волкова, Т.Д. Косова, І.В. Кушнір, І.А. Продченко, В.В. Журавльов, Н.Т. 

Савруков та ін.. 

Постановка задачі 



Незважаючи на досить значний обсяг досліджень по даній проблемі, питання щодо 

визначення основних етапів проведення аналізу ділової активності все ж не знаходять 

спільної думки серед авторів. Тому метою даного дослідження є аналіз основних 

напрацювань різних науковців з даної тематики та спроба їх узагальнення.  

Результати та їх обговорення 

В науковій літературі можливості використання потенціалу організації в наш час все 

більше визначаються за допомогою терміну «ділова активність», під якою розуміють дії, 

здійснюючи які організація має змогу мобілізувати свій потенціал для підвищення 

конкурентоспроможності та економічного зростання.  

Ділова активність являється важливою характеристикою функціонування комерційної 

організації. Аналіз ділової активності передбачає визначення результативності діяльності 

суб’єкта господарювання шляхом застосування комплексної оцінки ефективності 

використання виробничих і фінансових ресурсів, що формують оптимальне співвідношення 

темпів зростання основних показників, а також зумовлюють проміжні та кінцеві результати 

діяльності.  

Метою аналізу ділової активності підприємства є розрахунок відповідних аналітичних 

показників, виявлення тенденцій і причин їх змін для дослідження досягнутого рівня 

ефективності виробничо-господарської діяльності та визначення потенційних можливостей 

підприємства щодо її підвищення. 

Аналіз ділової активності включає в себе ряд етапів. Багато науковців по-різному 

досліджують дане питання, тому проаналізувавши праці деяких з них, з метою узагальнення, 

можемо виділити три основні підходи щодо визначення етапів проведення аналізу ділової 

активності, а саме: спрощений, усереднений та поглиблений (табл. 1). 

 

 

 

Таблиця 1. Основні підходи щодо виділення етапів аналізу ділової активності підприємства 

 

Так, наприклад, представники спрощеного підходу: Базілінська О.Я., Бердникова Т.Б., 

Ковальов В.В. та Волкова О.Н. більш просто описують основні етапи дослідження ділової 

активності. Вони чітко та лаконічно виділяють основні стадії, не ускладнюючи їх 

додатковими завданнями або підпунктами. 

Базілінська О.Я. виділяє такі основні етапи:   

Назва підходу Основні особливості Представники 

Спрощений 

- простота викладу; 

- чіткість; 
- лаконічність; 

Базілінська О.Я., 

Берднікова Т.Б., Ковальов 
В.В., Волкова О.Н. 

Усереднений 

- більш конкретизований поділ; 
- змістовні пояснення; 

- виділення підпунктів або 
завдань в межах одного етапу; 

Бутинець Ф.Ф., Мних Є.В., 
Олійник О.В., Кушнір І.В., 

Продченко І.А. 

Поглиблений 

- ґрунтовність; 

- вичерпність; 
- розгорнутість; 
- ретельність поділу; 

- узагальнення. 

Косова Т.Д., Журавльов 

В.В., Савруков Н.Т.   



1) дослідження динаміки і співвідношення темпів зростання абсолютних показників 

згідно золотого правила економіки (1):  

 100% < ТА < ТВ < ТП,   (1) 

де ТА – темп росту активів, ТВ – темп росту виручки від реалізації, ТП – темп росту 

прибутку. 

2) вивчення значень і динаміки відносних показників, котрі характеризують рівень 

ефективності використання авансованих і спожитих ресурсів підприємства. На даному етапі 

доцільно проаналізувати показники: оборотності, ресурсовіддачі, тривалості циклів; 

3) вивчення значень і динаміки показників рентабельності, які характеризують 

відносну дохідність підприємства;  

4) аналіз коефіцієнтів стійкого зростання підприємства [1]. 

Бердникова Т. Б. розподіляє процес аналізу ділової активності на 5 основних етапів: 

1) встановлення меж і тимчасових інтервалів аналізу;  

2) визначення основних критеріїв; 

3) виявлення та оцінка динаміки основних показників;  

4) фіксація факторів та облік їх впливу на динаміку основних показників; 

5) оцінка загального стану діяльності підприємства і дослідження причин його зміни 

за аналізований період [2]. 

Ковальов В.В.та Волкова О.Н. притримуються ще більш лаконічного поділу: 

1) спостереження за суб’єктом, вимір і розрахунок абсолютних і відносних 

показників, приведення їх у порівнянний вид і т.д.; 

2) систематизація та порівняння, групування та деталізація факторів, вивчення їх 

впливу на показники діяльності суб’єкта;  

3) узагальнення - побудова підсумкових і прогнозних таблиць, підготовка висновків і 

рекомендацій для прийняття управлінських рішень [3]. 

Деякі науковці подають більш деталізований поділ. Вони акцентують увагу на 

поясненнях (Бутинець Ф.Ф., Мних Є.В., Олійник О.В.), або пропонують більш ускладнений 

поділ етапів (Кушнір І.В., Продченко І.А.), тому їх можна віднести до усередненого підходу. 

Бутинець Ф.Ф., Мних Є.В., Олійник О.В. досліджуючи аналіз ділової активності, 

наводять свою класифікацію етапів:  

1) Загальна оцінка ділової активності. Проводиться як за якісними критеріями, так і за 

допомогою кількісних показників. До якісних показників включають: розмір ринку збуту 

продукції; наявність продукції, що експортується; репутацію підприємства тощо. 

Кількісними абсолютними показниками ділової активності є: обсяг реалізованої продукції 

(робіт, послуг); прибуток; розмір активів. Дане співвідношення представлене в літературі як 

«золоте правило еконміки». 

2) Оцінка ефективності діяльності. На даному етапі здійснюється розрахунок та   

оцінка показників ефективності господарської діяльності, що визначаються за витратним, 

ресурсним або  доходним способом. 

3) Оцінка показників оборотності. Показники ділової активності дозволяють оцінити 

ефективність використання власних засобів підприємством і виражаються в оцінці 

оборотності активів підприємства. 



Оборотність активів може оцінюватися: 

– швидкістю обороту - кількістю оборотів, що роблять за період, який аналізується, 

активи підприємства або їх складові; 

– періодом обороту - середнім строком, за який повертаються грошові кошти, що 

вкладені у господарську діяльність підприємства. 

На швидкість обороту впливають наступні фактори: обсяги діяльності підприємства; 

галузь економічної діяльності; тривалість виробничого циклу; кількість та різноманітність 

видів ресурсів, які споживаються; географія постачальників; система розрахунків за 

продукцію (роботи, послуги); платоспроможність клієнтів; якість банківського 

обслуговування; темпи зростання виробництва та реалізації продукції; облікова політика 

підприємства; кваліфікація менеджерів; інфляція тощо. 

4) Аналіз дебіторської та кредиторської заборгованості. Стан дебіторської і 

кредиторської заборгованості, їх розміри і якість здійснюють суттєвий вплив на фінансовий 

стан підприємства. 

Аналіз дебіторсько-кредиторської заборгованості доцільно проводити за двома 

напрямами: 

- аналіз контрагента (покупця, постачальника) - для визначення його плато- та 

кредитоспроможності; 

- аналіз на власному підприємстві - для з’ясування можливості щодо надання 

комерційних позик та дотримання ліквідності [4]. 

Кушнір І.В. виділяє 8 основних етапів, серед яких: 

1) складання програми аналізу; 

2) вибір і перевірка вихідної інформації; 

3) розрахунок і угрупування аналізованих показників;  

4) порівняння аналізованих показників, визначення їх відхилень від величин, 

прийнятих в якості базисних;  

5) встановлення причин і факторів, що впливають на зміну аналізованих показників; 

6) визначення характеру і ступеня зв’язку виявлених чинників з аналізованими 

показниками; 

7) встановлення шляхів регулювання факторів, що впливають на коливання 

аналізованих показників;  

8) виявлення резервів виробництва, розробка заходів щодо їх ефективної реалізації 

[5].  

На думку Продченко І.А. у загальному вигляді програма аналізу фінансово-

господарської діяльності підприємства та ділової активності зокрема виглядає наступним 

чином: 

1. Попередній огляд фінансово-економічного стану підприємства.  

  1.1. Характеристика загальної спрямованості фінансово-господарської діяльності.  

  1.2. Виявлення неблагополучних статей звітності.  

  2. Оцінка і аналіз економічного потенціалу.  

  2.1. Оцінка майнового стану: горизонтальний і вертикальний аналіз балансу; аналіз 

якісних зрушень у майновому положенні.  



  2.2. Оцінка фінансового становища: оцінка фінансової стійкості; оцінка ліквідності та 

платоспроможності;  

  3. Оцінка і аналіз результативності діяльності підприємства: аналіз показників 

рентабельності (прибутковості); аналіз показників оборотності; оцінка становища на ринку 

цінних паперів [6]. 

Деякі дослідники подають ще більш розширену та змістовну класифікацію етапів 

аналізу ділової активності. Їх розподіл характеризується більшою обґрунтованістю, 

розгорнутістю, узагальненістю. Представниками даного підходу є: Косова Т.Д., Журавльов 

В.В., Савруков Н.Т.   

Наприклад, Косова Т.Д. виокремлює: підготовчий, основний та заключний етапи, 

проте конкретизує їх за допомогою певних завдань. 

Підготовчий етап включає в себе роботи організаційного характеру, що гарантують 

достатню глибину й оперативність аналізу.  

Реалізація підготовчого етапу відбувається за наступними напрямками: 

1. Складання плану або програми аналізу, яка передбачає: визначення мети й об’єктів 

аналізу; ознайомлення з матеріалами і результатами раніше проведеного аналізу за 

окресленою програмою чи відібраними об’єктами; складання графіка проведення 

аналітичної роботи; перелік виконавців і розподіл обов’язків між ними; визначення методики 

аналітичної оцінки, яка сприятиме досягненню сформованої мети. 

2. Визначення необхідних джерел інформації та їх систематизація й узагальнення.  

Основний етап роботи включає в себе: збір і перевірку достовірності інформації, яка 

буде використовуватись під час аналізу; систематизацію накопичених матеріалів; обробку 

отриманих даних і заповнення аналітичних таблиць; вивчення напрямків і причин 

відхилення фактичних показників від планових; оцінку динаміки об’єкту аналізу;  

визначення впливу факторів на зміну об’єкту аналізу; виявлення резервів збільшення 

ефективності діяльності підприємства. 

Заключний етап полягає в узагальненні отриманих результатів та науковому 

обґрунтуванні управлінських рішень, які спрямовані на підвищення ефективності 

функціонування підприємства. На заключному етапі відбувається: проведення підсумкової 

оцінки діяльності і узагальнення результатів аналізу; формулювання висновків і пропозицій 

щодо прийняття належних управлінських рішень за результатами аналізу, відповідно до його 

цілей і завдань [7]. 

Журавльов В.В. та Савруков Н.Т. аналітичну роботу на підприємстві підрозділяють на 

кілька етапів.  

На першому етапі складають план роботи, в якому вказують мету і програму аналізу, 

терміни проведення, виконавців, джерела. Заздалегідь розробляють форми аналітичних 

таблиць і графіків. Визначають технічні засоби узагальнення та використання матеріалів 

аналізу.  

  На другому етапі підбирають вихідні матеріали (дані), перевіряють їх достовірність і 

проводять аналітичну обробку.  

  Найбільш важливий етап - третій, у якому виявляють причини, що викликали відхилення 

від плану, рівня попереднього періоду. Для цього визначають коло взаємодіючих чинників і 



виробляють їх угрупування. На основі вимірювання позитивного чи негативного впливу 

окремих факторів встановлюють невикористані можливості (резерви) поліпшення 

аналізованих показників діяльності підприємства на певній ділянці його роботи.   

  На четвертому етапі узагальнюють результати аналізу: роблять висновки, виробляють 

зведений підрахунок резервів підвищення ефективності роботи підприємства, вносять 

пропозиції щодо мобілізації та використання внутрішньогосподарських резервів, усунення 

виявлених недоліків і закріпленню досягнутих успіхів.  

  На останньому етапі здійснюють контроль за реалізацією результатів аналізу та 

впровадженням рекомендованих заходів [8].   

На нашу думку, найбільш повно та ґрунтовно розкривають етапи здійснення аналізу 

ділової активності підприємства саме представники поглибленого підходу. Вони акцентують 

свою увагу не тільки на таких стадіях дослідження як: визначення основних показників 

ділової активності, порівняння їх значень із значеннями аналогічних показників за минулі 

періоди, вивчення факторів, що на них впливають та ін., а зосереджуються також і на 

організаційних моментах проведення аналізу: встановлення термінів здійснення аналізу, 

складання графіків проведення аналітичної роботи, визначення мети, призначення 

виконавців та розподіл обов’язків між ними. 

Узагальнюючи всі представлені підходи, можна виділити найоптимальніший поділ 

етапів аналізу ділової активності шляхом їх поєднання. За основу можна взяти перелік 

етапів, які виділяє Косова Т.Д., оскільки, ми вважаємо, що він є найбільш деталізованим,   

проте доповнити його деякими уточненнями.  

Таким чином, розподіл етапів дослідження ділової активності, на нашу думку, може 

мати наступний вигляд: 

1. Початковий етап – передбачає підготовку до проведення аналізу. 

1.1. складання плану (програми) проведення аналізу: 

- визначення мети, завдань, цілей та об’єкту аналізу; 

- зазначення термінів проведення аналітичної роботи; 

- ознайомлення з результатами раніше проведеного аналізу; 

- складання графіка роботи; 

- призначення виконавців та розподіл обов’язків між ними; 

- визначення методики аналізу; 

1.2. підбір необхідних джерел інформації, їх систематизація та узагальнення. 

2. Основний етап – передбачає безпосередньо сам аналіз. 

2.1. збір та перевірка достовірності інформації, що необхідна при аналізі; 

- визначення показників, що характеризують ефективність діяльності підприємства 

в цілому: показники прибутковості, рентабельності та ін..; 

- визначення показників, що характеризують рівень ефективності використання 

ресурсів підприємства: оборотності, ресурсовіддачі, тривалості циклів; 

- аналіз кредиторської та дебіторської заборгованості. 

2.2. узагальнення та обробка отриманої інформації, формування аналітичних таблиць; 

2.3. порівняння фактичних показників із плановими, вивчення причин їх відхилення; 

2.4. оцінка динаміки отриманих показників; 



2.5. визначення впливу різних факторів на зміну даних показників; 

2.6. виявлення резервів збільшення ефективності діяльності підприємства. 

3. Заключний етап – передбачає узагальнення отриманих результатів та формування 

висновків і пропозицій. 

3.1. узагальнення результатів аналізу; 

3.2. формулювання висновків та пропозицій; 

3.3. прийняття управлінських рішень щодо покращення діяльності підприємства; 

3.4. контроль за реалізацією результатів аналізу та впровадження рекомендованих 

заходів. 

Висновки 

Підсумовуючи вищевикладене, зазначимо, що ділова активність є дуже важливим 

показником визначення ефективності діяльності суб’єкта господарювання. Аналіз ділової 

активності дозволяє дослідити результативність управління та ефективність використання 

наявних на підприємстві ресурсів. Тому важливим моментом дослідження аналізу ділової 

активності є визначення основних етапів її проведення. При цьому важливим є розуміння 

того, що кожне окреме підприємство вимагає індивідуального підходу до систематизації 

етапів оцінювання його діяльності. Тому дані завдання є пріоритетними для подальших 

досліджень. 
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АННОТАЦИЯ 

ОПТИМИЗАЦИЯ ЭТАПОВ АНАЛИЗА ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ КАК ОДИН ИЗ ПУТЕЙ 

ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

В статье обоснована необходимость проведения анализа деловой активности предприятия. 

Представлены различные классификации этапов проведения анализа деловой активности и предпринята 

попытка их систематизации. 

Ключевые слова: Деловая активность, анализ, этапы анализа деловой активности, эффективность 

деятельности предприятия. 

 
THE SUMMERY 

 

OPTIMIZATION OF STAGES OF THE ANALYSIS OF BUSINESS ACTIVITY  AS ONE OF THE WAY OF 

INCREASING THE EFFICIENCY OF ENTERPRIS ES 

In the article it is substantiated the need of the analysis of business activity of the enterprise. Presented various 

classifications of stages of the analysis of business activity and an attempt of their systematization. 

Keywords: Business activity, analysis, stages of the analysis of business activity, efficiency of the enterprise. 
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МОДЕРНІЗАЦІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В ДЕРЖАВНОМУ 

СЕКТОРІ 
 

Т.І. МАЦУР, О.Е. ОКСАНИЧ 
Мукачівський державний університет  

 
У статті досліджено особливості організації ведення бухгалтерського обліку в державному секторі а 

також запропоновані шляхи його модернізації. 
Ключові слова: бухгалтерський облік, бюджетні установи, стратегія модернізації, міжнародні 

стандарти, державний сектор. 

 

В результаті інтеграції України у Світове Співтовариство перед вітчизняною 

економікою відкрилися широкі можливості розвитку відносин із іноземними партнерами – з 

одного боку, та постала необхідність реформування діючої системи бухгалтерського обліку в 

державному секторі – з іншого. 

На сьогодні із впровадженням ринкових відносин в нашій державі функціонування 

бюджетних установ характеризується розширенням сфери їх діяльності, що не може не 

обходитися без заходів і методів впливу на забезпечення оптимального функціонування 

бюджетної установи. Проте враховуючи нестабільний характер політичної ситуації та 

суперечливість законодавчої бази, правильне і раціональне ведення  бухгалтерського обліку 

стає просто необхідним. 

Об’єкти та методи дослідження 

Дослідженням даної проблематики займаються такі вчені, як : Ю.А. Бабаєва, С.Л. 

Береза, Н.В. Грабова, Р.Т. Джога, С. Замазій, Я.Криженко, В.І. Лемішовський, М.Р. Лучко, 

М.В. Опаріна, С.В. Свірко, Л.В. Чижевська, М.Н. Хорунжак та багато інших. 

Постановка задачі 

Метою написання даної статті є розкриття особливостей організації бухгалтерського 

обліку в бюджетних установах. 

Результати та їх обговорення 

 Існування і розвиток будь-якої держави не можливий без функціонування 

підприємств (установ) які фінансуються за рахунок державного або місцевого бюджетів, 

тобто є власністю держави. 

Облік у бюджетних установах  ведеться майже в 100 тисячах установ і органах різного 

профілю – освіти, науки, медицини, органів законодавчої і виконавчої влади. 

Бюджетний облік – необхідний кожному учаснику бюджетного процесу запобіжний 

захід контролю, оскільки містить інформацію щодо кількості ресурсів і поточної 

заборгованості бюджету [1, с.24]. 

  У бюджетних установах бухгалтерський облік покликаний забезпечити 

систематичний облік виконання кошторисів, стану розрахунків з 



підприємствами,організаціями та працівниками цих установ, використання матеріальних і 

грошових ресурсів та їх збереження. Його мета – сприяти поліпшенню фінансово-

господарської діяльності[2, с.33]. 

Реалізація функцій і завдань бухгалтерського обліку в бюджетних установах, вимагає 

формування нових підходів, які виникають в сучасних умовах. Перш за все, це розвиток 

міжнародних зв’язків і необхідність впровадження міжнародних стандартів в державному 

секторі. А також розвиток бюджетної системи і розширення сфер діяльності бюджетних 

установ вимагає відповідного удосконалення вітчизняної облікової термінології. 

Передумовами модернізації системи бухгалтерського обліку в державному секторі є 

чотири основні фактори еволюції, що встановлені міжнародною практикою: 

1. Ефективне управління. Кожна держава намагається лімітувати державні видатки та 

борг. Для цього затверджуються бюджетні програми, головні розпорядники коштів звітують 

про виконання цих програм, а бюджетний облік враховує результати аналізу витрат, 

проведеного із використанням даних майнового обліку. 

2. Прозоре управління. Посилення контролю за державними фінансами дає 

можливість керівництву держави задовольнити потребу в інформації з боку фінансових 

операторів (рейтингові агенції, банки) і зарубіжних партнерів (СОТ, ЄС). 

3. Поява нових інформаційних технологій. Сучасні технології типу систем планування 

ресурсів підприємства ERPS (Enterprise Resource Planning System) здатні надавати 

інформацію за всіма аспектами (бюджетну, фінансову, управлінську) та забезпечити 

можливість здійснення контролю операцій і аудиту. 

4. Розповсюдження міжнародних стандартів. Бюджетний облік не є предметом 

міжнародних стандартів, тоді як майновий облік поступово переходить до міжнародних 

стандартів бухгалтерського обліку для державного сектору IPSAS (International Public Sector 

Accounting Standards), що застосовуються у багатьох країнах. 

Вказані вище фактори доповнюються цілим рядом передумов для проведення 

модернізації вітчизняної системи бухгалтерського обліку в державному секторі. 

Першою передумовою модернізації є опосередкований вплив НБУ на організацію 

бухгалтерського обліку в державному секторі України.  

Друга передумова модернізації полягає у застосуванні різних методів ведення 

бухгалтерського обліку. 

Третя передумова – це ведення бухгалтерського обліку в державних цільових фондах 

за різними методиками. Використання різних планів рахунків обліку є невиправданим.  

Четвертою передумовою модернізації є подвійна консолідація звітності. Звітність про 

виконання бюджетів консолідується окремо по вертикалі Держказначейства і окремо по 

вертикалі головних розпорядників бюджетних коштів. 

П’ята передумова – це використання різних програмних продуктів для здійснення 

облікових операцій у державному секторі, що унеможливлює комплексну автоматизацію 

системи обліку. 

Шоста передумова полягає у невідповідності нормативно-правових актів 

Держказначейства з питань ведення обліку і складання звітності стандартам IPSAS.  

Для вирішення вказаних проблем та проведення повноцінного реформування 16 січня 



2007 року урядом була прийнята Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження 

стратегії модернізації системи бухгалтерського обліку в державному секторі на 2007-2015 

роки ”[3], яка містить основні положення та напрями модернізації обліку. Одним із 

ключових напрямів при цьому є формування узгодженого законодавства та визначення 

основних категорійних понять. 

Основними завданнями стратегії модернізації системи бухгалтерського обліку в 

державному секторі на 2007-2015 роки  є удосконалення методології та перехід на єдині 

методологічні засади бухгалтерського обліку і звітності, а також створення уніфікованого 

організаційного та інформаційного забезпечення бухгалтерського обліку. 

Модернізація системи бухгалтерського обліку сприятиме удосконаленню: 

1) управління державними фінансами; 

2) системи стратегічного бюджетного планування; 

3) порядку складання і виконання бюджету на основі програмно-цільового методу; 

4) системи контролю за процесом виконання бюджету; 

5) інформаційно-аналітичної системи управління державними фінансами. 

Основними напрямами реалізації вищезгаданої стратегії є: 

а) удосконалення системи бухгалтерського обліку: 

– розподіл між суб’єктами бухгалтерського обліку повноважень щодо ведення обліку 

активів, зобов’язань, доходів та витрат; 

– розроблення та запровадження єдиних національних положень (стандартів) 

бухгалтерського обліку та єдиного плану рахунків бухгалтерського обліку в  державному 

секторі, гармонізованого з бюджетною класифікацією; 

б) удосконалення системи фінансової звітності та звітності про виконання бюджетів 

шляхом: 

– удосконалення методології складання форм звітності; 

– розроблення та запровадження нових форм фінансової звітності та звітності про 

виконання бюджетів; 

– удосконалення методів складення та консолідації фінансової звітності та звітності 

про виконання бюджетів з використанням сучасних інформаційних технологій; 

в) створення уніфікованої організаційної та інформаційної облікової системи,  що 

передбачатиме: 

– модернізацію фінансово-бухгалтерських служб; 

– забезпечення казначейського обслуговування усіх суб’єктів державного сектору; 

– адаптацію бюджетної системи, створеної на засадах програмно-цільового методу, до 

нових методологічних принципів системи бухгалтерського обліку; 

– посилення контролю з боку органів Державного казначейства за дотриманням 

єдиних правил ведення бухгалтерського обліку і складення звітності; 

– удосконалення системи підготовки та перепідготовки кадрів фінансово-

бухгалтерських служб; 

– уніфікацію програмного забезпечення, що використовується суб’єктами державного 

сектору, з метою забезпечення обміну інформацією між Міністерством фінансів, органами 

Державного казначейства і суб’єктами державного сектору з використанням баз даних та 



інформаційних систем. 

За кожним із вищеперерахованих напрямків окреслено відповідні заходи реалізації 

стратегії (табл.1) 



Таблиця 1. Основні заходи, визначені Стратегією модернізації системи бухгалтерського обліку в 

державному секторі України 

Найменування заходу Терміни 

Удосконалення системи бухгалтерського обліку  

Підготовка пропозиції щодо внесення змін до Бюджетного кодексу, Закону «Про 
бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні»  

2010 

Проведення досліджень у сфері розподілу повноважень щодо ведення обліку 
активів, зобов’язань, доходів та витрат між суб’єктами бухгалтерського обліку 

2007-2008 

Розроблення, затвердження і застосування національних П(С)БО у державному 
секторі 2010-2012 

Розроблення єдиного плану рахунків бухгалтерського обліку в державному 
секторі 2010-2012 

Адаптація нормативно-правового та методологічного забезпечення щодо 
здійснення операцій із виконання бюджетів з урахуванням змін у системі 
бухгалтерського обліку 

2007-2012 

Удосконалення системи фінансової звітності та звітності про виконання бюджетів 

Перегляд наявних форм фінансової звітності та звітності про виконання 
бюджетів, а  також показників про виконання бюджетів і кошторисів бюджетних 
установ та державних цільових фондів 

2010 

Установлення єдиних підходів та вимог до формування мережі розпорядників 
бюджетних коштів 

2008 

Розроблення, затвердження та впровадження національних П(С)ФЗ у 
державному секторі 2010-2013 

Створення уніфікованої організаційної та інформаційної облікової системи 

Нормативно-правове врегулювання питання функціонування фінансово-
бухгалтерських служб суб’єктів державного сектора, в т. ч. головних бухгалтерів 

2010-2011 

Нормативно-правове врегулювання питання повноважень органів Державного 
казначейства в процесі здійснення ними контролю бюджетних повноважень при 
зарахуванні надходжень,прийнятті зобов’язань та проведенні платежів 

2007-2009 

Створення інформаційно-аналітичної системи моніторингу виконання бюджетів 
у режимі реального часу 

2008-2015 

Уніфікація програмного забезпечення з бухгалтерського обліку суб’єктів 
державного сектора 

2008 

Організація навчання та підвищення кваліфікації фахівців Міністерства фінансів, 
органів 
Державного казначейства, працівників фінансово-бухгалтерських служб 
бюджетних установ та держаних цільових фондів 

2011-2015 

 

Як результат впровадження стратегії очікується досягнення таких цілей : 

– адаптація законодавства з питань бухгалтерського обліку та звітності до 

міжнародних стандартів; 

– розроблення та запровадження єдиного плану рахунків бухгалтерського обліку з 

виконання бюджетів та кошторисів розпорядників бюджетних коштів, що дасть змогу 

забезпечити прозорість облікових процесів, складення звітності та отримання інформації про 

фінансові операції, які здійснюються у державному секторі; 

– підвищення відповідальності, а також статусу керівників фінансово-бухгалтерських 

служб суб’єктів державного сектору, запровадження інституту державних бухгалтерів; 

– удосконалення системи підготовки та перепідготовки кадрів з питань 

бухгалтерського обліку в державному секторі; 

– підвищення рівня прозорості та відкритості ведення бухгалтерського обліку. 



До основних складових організації обліку в цілому та бюджетних установ зокрема 

відносять: 

- організацію технології облікового процесу (організацію облікових номенклатур, 

вибір носіїв інформації, фіксацію інформації на окремих носіях, рух носіїв облікової 

інформації); 

- організацію роботи апарату бухгалтерії; 

- організацію забезпечення облікового процесу; 

- організацію розвитку бухгалтерського обліку [4, c. 78]. 

На перший погляд, можна сказати, що основними  складовими є перші три, тому що 

вони забезпечують безпосередньо обліковий процес, однак в сучасних умовах стає просто 

необхідним удосконалення бухгалтерського обліку, що дасть можливість надавати 

інформацію про державні активи та зобов'язання, робити аналіз фінансово-господарської 

діяльності та оптимізувати управлінські рішення. Бюджетна установа є своєрідним суб'єктом 

господарювання, а відповідно, учасником ринкових відносин, які, у свою чергу, вимагають 

постійно нових форм і методів управління з метою підвищення ефективності діяльності, що 

неможливо без об'єктивної інформації, що як раз надається бухгалтерським обліком. Однак 

на сьогоднішній день спостерігається відсутність єдиних підходів до розробки механізмів 

удосконалення бухгалтерського обліку, невідповідність у нормативно-правових актах, також, 

незважаючи на різні постанови КМУ, реальних змін у національних стандартах з 

урахуванням вимог міжнародних не відбулося, що зводить нанівець організацію розвитку 

бухгалтерського обліку, про важливу роль котрої говорилося раніше. Погіршує ситуацію й 

те, що фінансово-господарський контроль бюджетних установ здійснюється не одним 

уповноваженим органом, що негативно позначається як на діяльності установи в цілому, так 

і на організації бухгалтерського обліку зокрема. 

Висновки 

Підсумовуючи вищенаведене варто зазначити, що організація бухгалтерського обліку 

є важливим елементом у процесі функціонування  бюджетної установи і є її невід’ємною 

складовою. 

В сучасних умовах в економіці України відбуваються зміни у фінансовій системі 

держави, які супроводжуються різким погіршенням її можливостей забезпечувати соціальні 

гарантії та розвивати галузі соціальної, інституційної, наукової та інших сфер, які належать 

до бюджетних. Ці зміни вимагають реформування бюджетної політики та впливають на 

порядок ведення бухгалтерського обліку, форми й обсяги подачі звітної інформації, систему 

внутрішнього і зовнішнього контролю за використанням бюджетних коштів. У зв’язку з цим 

зростає роль і значення удосконалення ведення бухгалтерського обліку та складання 

звітності з метою більш раціонального використання фінансових ресурсів. 

Крім того, сучасні умови функціонування бюджетної системи України набувають 

особливої актуальності у зв’язку з інтеграцією України у міжнародну спільноту та її 

прагненням до модернізації й уніфікації обліку. Отже, наукові розробки повинні бути 

направлені на формування базових принципів та підходів, які б відповідали міжнародним 

вимогам. 
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АННОТАЦИЯ 

 

МОДЕРНИЗАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В ГОСУДАРСТВЕННОМ 

СЕКТОРЕ 

 В статье исследовано особенности ведения бухгалтерского  учета в государственном секторе а также 

предложены пути его модернизации. 

Ключевые слова: бухгалтерский учет, государственные учреждения,  стратегия модернизации, 

международные стандарты, государственный сектор. 

 

THE SUMMARY 

 

RECORD-KEEPING MODERNIZATION IN PUBLIC SECTOR  

In article researched the peculiarities of accounting in the public sector and offerd the ways of its 

modernization. 
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ФОРМУВАННЯ РИНКУ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

М.-Н. М. МИКИТА 
Мукачівський державний університет  

 

Розглядається роль туризму як перспективного й пріоритетного виду підприємницької діяльності. 

Проаналізовано стан розвитку туризму в цілому, досліджено мотиваційну структуру подорожей туристів, 

рух туристичних потоків. Запропоновані напрямки подальшого розвитку туризму в умовах ринкових відносин. 

Ключові слова: туристичний бізнес, туристичні потоки, структура в’їзного й виїзного туризму, 

галузеві стандарти якості. 

 

Вступ 

Закарпатська область за своїми фізико-географічними, кліматичними, природно-

ресурсними та соціально-економічними умовами відноситься до територій, найбільш 

сприятливих для розвитку туризму й рекреації. Основними чинниками для успішної 

туристично-рекреаційної діяльності на території області є: наявність гірської порівняно 

безпечної системи Карпат; сприятливі кліматичні умови; унікальні й різноманітні 

туристично-рекреаційні ресурси; наявні природно-рекреаційні зони; культурна та 

архітектурна спадщина; вдале економіко-географічне розташування. В регіоні розвинені 

майже всі види рекреаційної діяльності: санаторно-курортне лікування; відпочинок та 

дозвілля; пропозиція різних видів туризму, як активних й екстремальних (альпінізм, трекінг, 

гірськолижний спорт та ін.), так й культурологічних (ознайомлення з архітектурною 

спадщиною). 

Результати дослідження щодо вивчення та аналізу туризму та природно-

рекреаційного потенціалу Закарпаття відображені в наукових працях Євдокименка В.К., 

Ємця Г.С., Калевського П.Л., Лозянського А.І., Мальстки М.І., Мацоли В.І., Мироненка 

М.М., Сочки К.А., Яворенка С.І. та ін.    

Головною метою даної статті є дослідити процеси функціонування та перспективи 

розвитку ринку туристичних послуг Закарпатській області. Виходячи із зазначеної мети, 

визначено наступні завдання: 

- проаналізувати діяльність підприємств туристичної галузі Закарпатської області; 

- охарактеризувати структуру в’їзного, виїзного та внутрішнього туризму; 

- виявити причини, що гальмують розвиток туризму; 

- розробити рекомендації по удосконаленню діяльності в туристичному бізнесі. 

I. Вплив туристичних потоків на формування ринку туристичних послуг 

Закарпатської області. Закарпаття – єдина з областей України, яка межує з чотирма 

країнами Карпатського Єврорегіону – Угорщиною, Польщею, Словаччино, Румунією. 

Завдяки геополітичному розташуванню і природно-кліматичним особливостям, область має 

надзвичайно сприятливі умови для розвитку туризму і оздоровлення людей. 

У 2011 р. в Єдиний державний ліцензійний реєстр занесено 30 суб’єктів 

підприємницької діяльності, що мають ліцензію на право здійснення туристичної діяльності.  

Загальна характеристика туристичних потоків подана в табл. 1. 

Таблиця 1. Туристичні потоки в Закарпатській області*               (осіб) 



Роки 

Кількість туристів, 

обслуговуваних суб’єктами 

туристичної діяльності області 

– 

Всього 

Із загальної кількості туристів: 

Кількість 

екскурсантів іноземні 

туристи 

туристи-

громадяни 

України, які 

виїжджали 

за кордон 

внутрішні 

туристи 

2000 144775 6411 97181 41183 58916 

2001 71104 6542 20518 44044 53912 

2002 77225 6708 16675 53842 62164 

2003 91054 11339 13881 65834 67566 

2004 52569 10112 5320 37137 52144 

2005 63796 14728 7377 41691 45669 

2006 69942 11726 10011 48205 50226 

2007 72970 8985 11456 52529 44098 

2008 76965 10735 12710 53520 54640 

2009 56320 7761 9305 39254 28394 

2010 52080 8425 11423 32232 22053 

2011 57029 9096 10931 37002 16618 

* Джерело: Головне управління статистики в Закарпатській області // http://www.stat.uz.ua. 

 

Упродовж 2011 р. 57 тис. осіб офіційно скористалися  туристичними послугами, з них 

9,1 тис. - іноземні туристи, 10,9 тис. – громадяни України, які виїжджали за кордон, 37 тис. – 

внутрішні туристи. У порівнянні з 2012 р. кількість іноземних та внутрішніх туристів 

збільшилася на 8% та 14,8% відповідно, а кількість громадян України, які виїжджали за 

кордон, зменшилася на 4,3%. На чверть зменшилася і кількість туристів, яким було надано 

екскурсійні послуги.  

Із загальної кількості туристів у 2011 р. проводили дозвілля та відпочинок 81,9%, 

перебували в службових та ділових поїздках – 15,9%, близько 1% - займалися 

спеціалізованим та спортивно-оздоровчим туризмом.  

Усього впродовж 2011 р. тур-закладами області надано 218,9 тис. туроднів, що на 

5,4% більше рівня 2010 р., проте на кожного туриста в середньому припадало по 3,8 туродня, 

що на 5% менше, ніж у 2010 р. 

Загалом обсяги наданих туристичних послуг у 2011 р. збільшились проти 

попереднього року на 8,9% до 30,7 млн. грн., платежі до бюджету від надання туристичних 

послуг збільшились на 5,9% і склали 3,2 млн. грн. 

Показники діяльності туристичних організацій наведені в табл. 2. 

 

Таблиця 2. Показники діяльності туристичних організацій              (осіб) 

Показники 
Роки 

2000 2005 2008 2009 2010 2011 

Кількість організацій, що мали 

ліцензію на здійснення 

туристичної діяльності, од. 

 

62 

 

48 

 

84 

 

94 

 

112 

 

30
1 

Кількість обслужених туристів, 

осіб 

144775 63796 76965 56320 52080 57029 

Кількість туроднів, наданих 

туристам, тис. 

754,5 329,1 312,2 219 207,6 218,9 

Кількість екскурсантів, осіб 58916 45669 54640 28394 22053 16618 

Обсяг наданих тур-послуг, 

тис.грн. 

10519,7 22102,2 40801,8 27418,1 28184,4 30688,6 

Середньооблікова кількість 

працівників туристичних 

закладів, осіб 

 

1404 

 

659 

 

518 

 

454 

 

397 

 

341 

1 – починаючи з 2011 р. ліцензуванню підлягає тільки діяльність туроператорів. 

http://www.stat.uz.ua/


Впродовж останніх років швидкими темпами здійснювалось будівництво невеликих 

туристично-рекреаційних об’єктів (кемпінгів, міні-готелів, баз відпочинку, пансіонатів 

тощо). Серед новозбудованих – заклади високого рівня, які за короткий проміжок часу 

завоювали прихильність відвідувачів: база відпочинку “Єльдорадо” (Свалявський район),  

СПА-комплекс «Зоряні Карпати» (Великоберезнянський район), готельний комплекс 

«Горгани» (Рахівський район) та ін.  

Закономірно, в умовах сучасної кризи зменшується попит на інвестиційні проекти. На 

даний час найбільшу інвестиційну привабливість становлять перспективні туристично-

рекреаційні території, які придатні для створення гірськолижних курортів. Серед них: 

території полонини Драгобрат та гори Близниця Рахівського, Міжгірського, Боржавського 

массиву, полонини Руна Перечинського, гори Красія Великоберезнянського та Синяк 

Мукачівського районів.  

Згідно даних Головного управління статистики в Закарпатській області [1], у  2011 р. 

за кордон виїжджало 10931 осіб (табл. 3). 

Таблиця 3. Структура виїзду туристів України в 10 пріоритетних за рейтингом країн у 2011 р.  осіб) 

Назва країн, до яких 

виїжджали туристи 

Кількість туристів – 

усього  

У т.ч. подорожували 

у групах індивідуально 

Усього 10931 5467 5464 

Угорщина 2439 2140 299 

Туреччина 1963 390 1573 

Словаччина 1820 1320 500 

Єгипет 1275 285 990 

Хорватія 1224 81 1143 

Чеська Республіка 559 525 34 

Болгарія 478 202 276 

Чорногорія 293 202 91 

Греція 178 12 166 

Об’єднані Арабські 

Емірати 

177 32 145 

Переважними країнами виїзного туризму у 2011 р. були країни Європи (7388 осіб) та 

країни Азії (2220 осіб) в основному за рахунок Туреччини (1963 осіб). Країни Африки 

відвідало 1311 осіб, в основному за рахунок Єгипту (1275 осіб).  

Домінуючими країнами у прийомі вітчизняних туристів є Угорщина, Туреччина та 

Словаччина. Спостерігається тенденція до зменшення кількості виїзних туристів у 

порівнянні з 2010 р. на 492 особи (11423 особи у 2010 р.). 

Розподіл туристів за метою відвідування подано в табл. 4.  

Таблиця 4. Розподіл туристів – громадян України, що виїжджали за кордон, за метою відвідування                            

(осіб) 

Показники 2005 2008 2009 2010 2011 

Усього туристів 7377 12710 9305 11423 10931 

у тому числі  

Службова, ділова поїздка, 
бізнес, навчання 

86 125 86 150 72 

Дозвілля, відпочинок 6279 12572 9214 11272 10856 

Лікування - - - - - 

Спортивно-оздоровчий туризм 1012 - - 1 3 



Спеціалізований туризм - 12 5 - - 

Інші цілі - 1 - - - 

 

В структурі виїзду туристів – громадян України за цілями поїздок стабільно 

домінуючим є дозвілля та відпочинок. Із дуже значним відривом слідують службові поїздки, 

бізнес та навчання.  

Щодо в’їзду іноземних туристів в Україну в 2011 р., то ситуація виглядає таким чином 

(табл. 5). 

Таблиця 5. Структура в’їзду іноземних туристів в Україну 

                                          з 10 пріоритетних країн у 2011 р.                          (осіб) 

Назва країн, до яких 

виїжджали туристи 

Кількість 

туристів – усього  

У т.ч. подорожували 

у групах індивідуально 

Усього 9096 3992 5104 

Білорусь 1816 1641 175 

Російська Федерація  1342 1028 314 

Чеська Республіка  1339 519 820 

Угорщина 1177 400 777 

Словаччина 770 59 711 

Польща 495 105 390 

Німеччина 310 30 280 

Австрія 267 132 135 

Литва 169 2 167 

Болгарія 163 - 163 
 

Основними країнами-постачальниками іноземних туристів у 2011 р. стали країни 

Європи (5157 осіб) та СНД (3621 особа). Найбільша кількість туристів прибула з Білорусії, 

Російської Федерації та Чеської Республіки. У порівнянні з 2010 р. кількість іноземних 

туристів збільшилася на 671 особу (8425 у 2010 р.) 

Розподіл іноземних туристів за метою відвідування подано в табл. 6. 

Таблиця 6. Розподіл іноземних туристів за метою відвідування                 (осіб) 

Показники 2005 2008 2009 2010 2011 

Усього туристів 14728 10735 7761 8425 9096 

у тому числі  

Службова, ділова поїздка, бізнес, 
навчання 

6089 4973 3236 1426 1975 

Дозвілля, відпочинок 3948 5758 4503 6995 7117 

Лікування - 2 - - - 

Спортивно-оздоровчий туризм 10 - - - - 

Спеціалізований туризм 4681 - 22 4 4 

Інші цілі - 2 - - - 
 

Як показує аналіз, структури в’їзду іноземних туристів, основною метою відвідування 

є проведення дозвілля та відпочинку. З порівняно незначним відривом слідує діловий туризм 

(службові поїздки, бізнес), навчання. На розвиток ділового туризму значною мірою впливає 

вигідне економіко-географічне розташування регіону. Незаповненою ринковою нішею для 

залучення іноземних клієнтів у 2011 р. став спортивно-оздоровчий туризм. Хоча на 

міжнародному ринку туристичних послуг саме лікувальний та спортивно-оздоровчий туризм 

користуються найбільшим попитом.  



Важливим складовим елементом туристичної діяльності в Україні є розвиток 

внутрішнього туризму, що дозволяє краще пізнати країну. Такі туристичні тури  є значно 

дешевшими, порівняно з іноземними, проте вони по-своєму є привабливими. В Україні у 

2011 р., якщо порівняти з 2010 р., збільшилася загальна кількість туристів, охоплених 

внутрішнім туризмом (табл. 7). 

Таблиця 7. Розподіл туристів, охоплених внутрішнім туризмом, за метою відвідування     (осіб) 

Показники 2005 2008 2009 2010 2011 

Усього туристів 41691 53520 39254 32232 37002 

у тому числі  

Службова, ділова поїздка, бізнес, 
навчання 

24795 15436 11381 9817 7001 

Дозвілля, відпочинок 575 29943 20822 18620 28749 

Лікування 2060 412 244 92 108 

Спортивно-оздоровчий туризм - 7729 2962 1033 548 

Спеціалізований туризм 129 - - - - 

Інші цілі 129 - 3845 2670 596 
 

Основною метою внутрішнього туризму також є проведення дозвілля та відпочинку. 

На другому місці ділові поїздки та навчання, на третьому - спортивно-оздоровчий туризм.  

Розподіл загальної кількості за метою відвідування наведено в табл. 8. 

Таблиця 8. Розподіл загальної кількості за метою відвідування              (осіб) 

Показники 2005 2008 2009 2010 2011 

Усього туристів 63796 76965 56320 52080 57029 

у тому числі  

Службова, ділова поїздка, бізнес, 

навчання 

20307 20534 14703 11393 9048 

Дозвілля, відпочинок 35022 48273 34539 36887 46722 

Лікування 575 414 244 92 108 

Спортивно-оздоровчий туризм 3082 7729 2962 1034 551 

Спеціалізований туризм 4681 12 27 4 4 

Інші цілі 129 3 3845 2670 596 
 

Отже, на основі отриманої інформації можна зробити висновок, що як для іноземних, 

так і для вітчизняних туристів Закарпатська область є цікавою, в першу чергу для 

проведення дозвілля й відпочинку. Закономірно, при розробленні спеціалізованих 

туристичних турів, забезпеченні належного рівня туристичної інфраструктури  та активній 

маркетинговій діяльності як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках, можливим стане 

забезпечення туристичного балансу. 

II. Особливості функціонування вітчизняного ринку туристичних послуг. 

Розвиток туризму в Закарпатській області має свою специфіку та особливості, проте питання 

забезпечення туристичного балансу є актуальним для всіх областей України в цілому. 

Незважаючи на певні позитивні зрушення на вітчизняному ринку туристичних послуг, 

зокрема збільшення кількості подорожуючих, охоплених внутрішнім туризмом та 

зростанням потоку іноземних відвідувачів, помітною залишається тенденція перевищення 

виїзного потоку над в’їзним у структурі міжнародного туризму. 

Туристичний бізнес Закарпатської області зазнає жорсткої конкуренції з боку 



туристичних закладів іноземних держав. Як показує практика, вітчизняні туристи все 

частіше віддають перевагу закордонним поїздкам. Це пов’язано з такими факторами, як 

бажання отримати нові враження, відпочити, ознайомитися з культурою інших країн тощо. 

Проте основний фактор, що стимулює виїзний туризм – це незабезпечення і недотримання 

вітчизняними туристичними закладами критерію «ціна-якість». Інакше кажучи, при високих 

цінах якість послуг залишається низькою, або навпаки, якщо забезпечується належна якість 

послуг – ціни завищені навіть у порівнянні із закордонними аналогами. Така ситуація не 

сприяє розвитку туризму, крім того, формує негативний імідж регіону та країні в цілому.  

Україна залишається «виїзною» країною, або країною-генератором туристичних 

потоків зарубіжного туризму. В світовій практиці існують різні шляхи впливу для 

забезпечення туристичного балансу. Наприклад, в Єгипті діють правила, згідно яких тур-

фірми мають право відправляти туристів за кордон тільки при умові, що на своїй території 

приймуть втричі більшу кількість іноземних туристів [2; с.50]. Свого часу схожі правила 

були запроваджені в Російській Федерації, що дозволило скоротити туристичний потік за 

кордон з 21,3 млн. до 12,3 млн. [2; с.51]. Проте примусовими методами не можна вирішити 

проблемні питання, навіть не зважаючи на деяку результативність таких кроків, оскільки 

певна видимість є, а проблеми залишаються.  

Доцільним прикладом для України може стати досвід країн Східної Європи, які у свій 

час теж опинилися у схожій ситуації. Враховуючи об’єктивні соціально-економічні чинники 

названі країни були постачальниками туристів в інші країни. В подальшому поступові зміни 

на краще в економічній сфері та покращення матеріального добробуту населення створили 

сприятливі ринкові умови для успішного розвитку туристичної діяльності. Позитивні 

результати дала й державна туристична політика, спрямована перш за все на впровадження 

системи ліцензування, що дозволило посилити контроль за якістю туристичного 

обслуговування.  

Для забезпечення ефективної діяльності на вітчизняному ринку туристичних послуг 

необхідно розробити принципово нові, сучасні підходи до управління в туристичному 

бізнесі, які полягають насамперед в забезпеченні системного підходу до організації 

управлінської діяльності.     

Закарпатська область має що запропонувати та показати іноземним туристам, як в 

плані туристично-рекреаційних ресурсів, так і в плані культурної спадщини, однак в  державі 

відсутній комплексний підхід до раціонального використання наявного потенціалу. Це 

проявляється в наступному: 

- невелика кількість пропозицій цікавих туристичних маршрутів; 

- відсутність чітко розроблених, насичених екскурсійною програмою турів, 

оптимально розрахованих на декілька днів перебування туриста; 

- практично відсутні пропозиції спеціалізованого туризму при достатньому для цього 

потенціалі; 

- фізична та моральна зношеність (застарілість) матеріально-технічної бази туризму; 

- неналежна якість послуг та сервісне обслуговування; 

- необґрунтовано завищені ціни більшістю підприємств індустрії гостинності;; 

-  недостатньо розвинена інфраструктура туризму;  



- слаба рекламна кампанія. 

Найбільш бажаним та платоспроможним сегментом туристичного ринку для 

Закарпаття є іноземні туристи. Враховуючи відсутність візового режиму з Україною, а також 

порівняна близькість розташування до європейських країн, доцільною є маркетингова робота 

по залученню іноземних туристів, але при умові забезпечення належної якості послуг.  

Для ефективного функціонування туристичної галузі необхідно:  

- уніфікувати державні галузеві стандарти та розпочати роботу по створенню 

стандартів якості, орієнтованих на європейські та міжнародні вимоги;  

- активізувати роботу нормативних матеріалів зі стандартизації туристичних послуг; 

- забезпечити належний контроль за дотриманням стандартів якості підприємствами, 

що відносяться до сфери туризму; 

- удосконалити систему державного регулювання цін та ціноутворення на туристичні 

послуги та послуги індустрії гостинності; 

- забезпечити пріоритетність вітчизняного внутрішнього туризму та в’їзного 

іноземного туризму на основі раціонального використання туристично-рекреаційного та 

культурного потенціалу,  сприяти розвитку спеціалізованого туризму;  

- розробляти інноваційні туристичні продукти; 

- сприяти створенню об’єктів відповідної туристичної інфраструктури;  

- сприяти підвищенню рівня організації та розповсюдження інформаційно-рекламних 

послуг у сфері туризму, особливо серед іноземців.  

Реалізація запропонованих заходів сприятиме подальшому розвитку туризму регіону, 

популяризації його потенціалу та підвищенню конкурентних позицій на міжнародному 

ринку туристичних послуг.  

Висновки 

На сьогоднішній день туризм відноситься до найдинамічнішого сектору світової 

економіки. Кількість подорожуючих постійно збільшується. В Закарпатській області наявний 

значний потенціал для успішного розвитку як внутрішнього, так й міжнародного туризму. 

Проте існує ряд об’єктивних факторів, які заважають успішному розвитку туризму і без 

спрямування зусиль на їх вирішення неможливо досягнути позитивних результатів в 

туристичній діяльності та забезпечити конкурентоспроможність вітчизняного туристичного 

продукту на світовому ринку. Тому доцільним є здійснення постійного моніторингу і 

поглибленого аналізу проблемних напрямів розвитку вітчизняного ринку туристичних 

послуг. 
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АННОТАЦИЯ 

 

ФОРМИРОВАНИЕ РЫНКА ТУРИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ ЗАКАРПАТСКОЙ ОБЛАСТИ 

Рассматривается роль туризма как перспективного и приоритетного вида предпринимательской 

деятельности. Проанализировано состояние развития туризма в целом, исследованы мотивационную структуру 



путешествий туристов, движение туристических потоков. Предложенные направления дальнейшего развития 

туризма в условиях рыночных отношений. 

Ключевые слова: туристический бизнес, туристические потоки, структура въездного и выездного 

туризма, отраслевые стандарты качества. 

 

 

THE SUMMARY 

 

FORMATION TOURIST MARKET TRANSCARPATHIAN REGION 

The article deals with the tourism as perspectives and main business activity. The stage of tourism 

development and motivational structure of tourism trips as well as the movement of tourism flour has been ana lyzed.  

The author proposed ways of further development of tourism under the market relationships.  

Keywords: tourist business, tourist flones, the structure of entering and leaving the country tourism, quality 

standards of tourism branch  
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ПРОДУКТИВНІСТЬ ОПЕРАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ТОРГОВЕЛЬНОГО 

ПІДПРИЄМСТВА ЯК ОБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ 
 

В.П. МУСАТКІНА  
Мукачівський державний університет  

 

У статті проаналізовано наукові підходи зарубіжних і вітчизняних вчених щодо сутності операційної 

системи; досліджено проблему управління операційною системою торговельного підприємства; визначено та 

обґрунтовано показники оцінювання продуктивності операційної системи торговельного підприємства.  
Ключові слова: операційна система, потужність підприємства, пропускна сп роможність 

торговельної зали, точка беззбитковості, точка мінімальної продуктивності. 

 

Інтенсифікація впливу факторів середовища господарювання на результати діяльності 

українських товаровиробників у сучасних умовах господарювання  вимагає активного 

пошуку шляхів, направлених на підвищення конкурентоспроможності та продуктивності 

діяльності в цілому. Актуальність дослідження даної проблеми на сучасному етапі зростає, 

оскільки продуктивність дає чітку картину взаємозв’язку між якістю і кількістю виробленого 

продукту та затрачених ресурсів, надає можливість виявити резерви зростання ефективності 

діяльності.  

Існують різні фактори забезпечення продуктивності на мікрорівні - матеріально-

технічні (матеріальні ресурси, основні фонди і виробничі потужності, технології, інвестиції) 

та соціально-організаційні (персонал, нематеріальні ресурси та активи, система управління, 

організація праці). Щодо операційної підсистеми, яка відповідальна за випуск продукту 

(товару, послуги), на якому спеціалізується підприємство, то його продуктивність у першу 

чергу визначається матеріально-технічними факторами, що виражаються через потужність.  

Під потужністю підприємства (цеха, дільниці, фірми, галузі) розуміється максимально 

можливий річний (добовий, змінний) обсяг випуску продукції (виконаних робіт, наданих 

послуг), необхідної ринку, на основі оптимального використання обладнання і площ, з 

урахуванням впровадження нової техніки, технології, удосконалення організації праці, 

виробництва і управління [1].     

Об’єкти та методи дослідження 



Дослідженню актуальних проблем управління продуктивністю операційної системи, 

тобто проблемам управління потужністю підприємства присвячено роботи Воскресенськ 

ого Б.В., Гавришка А.С., Євдокимова Ф.І.,  Кваші Я.Б. та інші.  

Постановка завдання 

Хоча питання управління продуктивністю є досить вивчене і досліджене щодо 

промислових операційних систем, залишаються недостатньо проробленими проблеми 

управління підприємств невиробничої сфери (торгівельні підприємства, банки, підприємства 

ресторанного господарства). Актуальним є вирішення проблеми управління потужністю саме 

підприємств невиробничої сфери.  

Результати та їх обговорення                                                                     

Операційна система торговельного підприємства представляє собою відкриту 

самостійну систему, поєднання елементів та зв'язків якої забезпечує задоволення потреб 

кінцевого споживача у належному торговельному обслуговуванні.  

До її основних підсистем слід віднести підсистему забезпечення (формування 

інформаційної бази для закупівлі товарів, закупка товарів); трансформуючу підсистему 

(процес товароруху, торговельний процес); підсистему планування і контролю (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Структура операційної системи [2] 

 

Розглядаючи питання продуктивності операційної системи, доцільно дослідити цикл 

продуктивності, який є логічною послідовністю подій, які забезпечують підприємству 

можливість успіху шляхом зростання продуктивності (рис. 2). 



 

Рис. 2. Цикл продуктивності . 

Продуктивність функціонування операційної системи торговельного  

підприємства визначається, з одного боку, величиною потужності операційної системи, а з 

іншого - рівнем її використання. 

Специфікою торговельної сфери є високий ступінь залежності роботи 

підприємства від споживчого попиту і коливань потоків покупців. Водночас значний вплив 

на рівень використання операційної системи торговельних підприємств справляє сезонність 

споживання деяких товарів, скорочений операційний цикл руху ресурсів.  

 Найбільш доцільними підходами до обґрунтування розміру операційної системи 

торгівельного підприємства є: 

1) орієнтація на попит населення (можливий) – виходячи з максимального обсягу 

реалізації товарів на даному сегменті ринку. Використовується на підприємствах при 

значному незадоволеному попиту та попиту, що формується при низькому рівні 

конкурентної боротьби; 

2) орієнтація на ресурсну забезпеченість (оптимальний) – полягає у визначенні обсягу 

товарообігу виходячи з ефективного використання ресурсного потенціалу. 

3) орієнтація на прибуток (необхідний) – полягає у визначенні мінімальних обсягів 

товарообігу, виходячи з умов самоокупності і самофінансування (в точках беззбитковості і 

мінімальної рентабельності). 

Для розрахунку величини потужності торговельного підприємства використовують 

такі показники, як дані про торгівельні площі; номенклатура, асортимент продукції; режим 

роботи підприємства; середнє число відвідувачів та інші. 



Розрахунки потреби необхідної величини виробничих потужностей торговельного 

підприємства узагальнюються в спеціально розробленому плані розвитку матеріально-

технічної бази. [3] 

Основними розділами такого плану повинні бути: 

І. План розвитку торгової площі, в якому визначається потреба в розширенні торгової 

площі, її спеціалізація та розміщення. 

Для розробки такого плану найбільш доцільним для використання є: 

1) нормативний метод, заснований на нормативах товарообігу на 1 м2 торгової площі 

або нормативах торгової площі на 1000 жителів (при плануванні на регіональному рівні).  

2) факторно-аналітичний метод, в основі якого лежить вивчення потреби в торговій 

площі з урахуванням обсягу товарообігу та якості стандарту торгового обслуговування. 

ІІ. План розвитку складського господарства, де визначається потреба підприємства в 

розширенні ємності (у м3) загально-товарних та спеціалізованих складів. 

Потреба підприємства в розвитку складів визначається за нормативами або на основі 

проведення технічно-економічних розрахунків, виходячи з встановлених нормативів 

товарних запасів, які мають зберігатися на складах підприємств, розрахункових коефіцієнтів 

складського об’єму, потрібного для зберігання одиниці товарних запасів відповідного 

товарного асортименту, коефіцієнта корисного використання складського об’єму. 

Особливу увагу при визначенні необхідної величини потужності операційної системи 

потрібно звернути на пропускну спроможність торговельної зали, тобто ту максимально 

можливу кількість споживачів, яку обслуговують в одиницю часу (зміна, день). Її можна 

обрахувати за формулою:  

     (1) 

де, Чтз – час роботи торгового залу; 

Чон – час обслуговування споживача за нормами; 

Ктм – кількість  торгових місць. 

Визначення середнього числа відвідувачів, полягає в тому, що протягом декількох 

днів (не менше тижня) підраховують кількість фактичних споживачів, а потім визначають їх 

середньоденну чисельність.  

Одним із показників мінімально необхідного рівня використання продуктивності 

операційної системи у даній сфері в сучасних умовах повинна виступати точка 

беззбитковості, яка характеризує такий обсяг виробництва та реалізації продукції, за якого 

підприємство може забезпечити беззбиткову операційну діяльність у короткостроковому 

періоді. 

Аналіз беззбиткової діяльності підприємства торгівлі має свою специфіку: у торгівлі і 

громадському харчуванні витрати покриваються за рахунок валового доходу, тому при 

розрахунках беззбиткової торгівельної діяльності використовується показник рівня валового 

доходу, залежний від товарообігу і рівня торгівельної надбавки. [4] 

Підсумовуючи існуючі підходи до визначення Тбез у даній сфері, вважаємо, що 

точкою беззбитковості операційної діяльності торговельного підприємства є той обсяг 



товарообігу, при якому сума валового доходу дорівнює сумі поточних витрат, пов’язаних із 

закупівлею продукції. За таких умов досягається самоокупність діяльності операційної 

системи підприємства. 

Точку беззбитковості можна розрахувати за формулою: 

      (2) 

де ВОпост – витрати обігу постійні; 

Рвд – рівень валового доходу; 

РВОзм – рівень витрат обігу змінних. 

Але для власників торговельних підприємств доцільно було б розраховувати не 

просто точку беззбитковості, точку мінімальної продуктивності.  Під точкою мінімальної 

продуктивності ми розуміємо такий обсяг товарообігу, який не лише покрив би витрати 

операційної діяльності, а й дозволив отримати дохід, розмір якого задовольнятиме уявлення 

власника про мінімальний рівень продуктивності на вкладений капітал. 

Висновки 

Таким чином, управління продуктивністю операційної системи  торговельного 

підприємства є дуже актуальною проблемою для підприємця, який хоче отримати 

економічну вигоду від свого бізнесу. Для обґрунтування величини операційної системи 

загалом та її потужностей зокрема, на нашу думку, слід врахувати потенційний попит 

(виходячи з обслуговуваного сегменту ринку) та ресурсні обмеження. Проте запорукою 

успіху залишається пошук прогресивних методів постійного забезпечення високого рівня 

використання потужностей. Критерієм раціональності управління продуктивністю 

операційної системи торговельного підприємства є перебування виручки від реалізації вище 

за критичний обсяг продаж (точку беззбитковості). 
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АННОТАЦИЯ 

 

ПРИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ОПЕРАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ТОРГОВОГО ПРЕДПРИЯТИЯ КАК 

ОБЪЕКТ УПРАВЛЕНИЯ 

В статье проанализировано научные подходы зарубежных и отечественных ученых относительно 

сущности операционной системы; исследовано проблему управления операционной системой торгового 

предприятия; определено и обосновано показатели оценки производительности операционной системы 

торгового предприятия.  

Ключевые слова: операционная система, мощность предприятия, пропускная способность торгового 

зала,  точка безубыточности, точка минимальной производительности. 

 

THE SUMMARY 

 

THE PRODUCTIVITY OF OPERATING SYSTEM AS THE OBJECT OF MANAGEMENT 



In the article the analysis of different approaches of operating systems identification is represented; the 

problem of commercial enterprise operating system management is revealed. The necessity of evaluation of 

productivity of the commercial enterprise through the system of indicators is grounded.  

Keywords: operating system, enterprise capacity, the point of profitability, minimal productivity of the 

operating system. 
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УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ ТОРГІВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 
 

А.Я. ПАУЛИК 
Мукачівський державний університет  

 

Обґрунтування необхідності здійснення інноваційної діяльності на торгівельних підприємствах та 

формування ефективної системи управління нею. Дослідження основних стратегій інноваційного розвитку 

підприємств торгівлі. 
Ключові слова: інноваційний розвиток, функції управління інноваційною діяльністю, принципи 

управління інноваційною діяльністю торгівельного підприємства, стратегія інноваційної діяльності 

підприємств торгівлі. 

 

Інноваційне управління підприємством за своїм змістом представляє унікальну сферу 

діяльності: тут використовуються і взаємодіють знання зі сфери техніки, економіки та 

екології, соціальної психології та соціології, фундаментальних і прикладних наук, теорії і 

практики, виробництва та управління ним, стратегії і тактики. Саме розвиток стає можливим 

завдяки генію людської думки, нагромадженням капіталу і високоякісної продуктивної 

праці. Розвиток, будучи націленим на благо людини, збагачує працю і людську думку, 

розширює можливості накопичення капіталу завдяки підвищенню продуктивності і якості 

праці та створює умови для нового етапу розвитку, забезпечуючи його безперервність.  

Об’єкти та методи дослідження 

В.В. Іванов вивчав вплив національної інноваційної системи на розвиток 

підприємства. Впливу людського фактору на інноваційний розвиток присвятила свої 

дослідження Н.Ф Вишнякова. Окремим питанням інноваційного розвитку складних соціо-

економічних систем приділяли увагу А.Т. Каржаув та А.Н. Фоломьев. Теоретичні аспекти 

системного моделювання інноваційного розвитку знайшли своє висвітлення у роботах Ю.А. 

Маленкова та Р. Нельсона. Вплив інтеграційних процесів на інноваційний розвиток 

сучасного підприємства присвятили свої дослідження К.И. Плетнев, П.П. Микитюк, С.М. 

Ілляшенко. Аналізу внутрішніх факторів інноваційного розвитку підприємства значну увагу 

приділяють К. Крістенсен і М. Рейном. 

Постановка задачі 

Метою статті є дослідження особливостей управління інноваційною діяльністю 

торгівельного підприємства, обґрунтування вибору стратегії інноваційної діяльності, аналіз 

впливу інноваційної діяльності на ефективність діяльності торгівельного підприємства.  

Результати та їх обговорення 

Розвиток сучасного підприємства – це процес систематичних динамічних 

перетворень, трансформацій його підсистем в межах встановлених підприємством 



стратегічних цілей для забезпечення сталого інноваційного розвитку. Тому нагальною 

проблемою інноваційного розвитку є раціоналізація та інтеграція всіх процесів в системі 

управління підприємством. Це пояснюється, з одного боку, множиною багаторівневих цілей 

об’єктів і суб’єктів управління, які повинні мати високий рівень узгодженості, а з іншого, – 

складністю їх гармонізації. Вивченню проблем інноваційного розвитку підприємств 

присвячено достатньо наукових робіт зарубіжних та вітчизняних вчених.  

В жорсткому конкурентному середовищі вітчизняні торгівельні підприємства можуть 

успішно діяти завдяки створенню механізму забезпечення стійкого стану на ринку, який 

можна створити за рахунок інноваційної діяльності. Інноваційний розвиток в торгівлі стає 

все більш актуальним та викликає необхідність формування концептуальних засад 

управління інноваційною діяльністю торгівельного підприємства [4]. 

Основними причинами виникнення та поширення інновацій на торгівельних 

підприємствах є: 

- конкурентна боротьба; 

- зростання попиту споживача; 

- зростання технічного потенціалу; 

- вирішення проблем, які можуть виникнути на підприємстві; 

- поліпшення результатів у конкретній діяльності підприємства; 

- забезпечення престижу підприємства. 

Управління інноваційною діяльністю торгівельного підприємства як система – це 

комплекс принципів, норм, правил, методів, прийомів, інструментів, зв’язків і економічних 

взаємовідносин у процесі здійснення торгівельної діяльності, які регулюють різні сфери 

інноваційних процесів. Основною метою управління інноваційною діяльністю торгівельного 

підприємства є забезпечення ефективного функціонування певного інноваційного процесу 

торгівельної діяльності і як результат забезпечення стійкого конкурентного положення на 

ринку й одержання прибутку в довгостроковому періоді. 

Управління інноваційною діяльністю торгівельного підприємства має виконувати такі 

функції: аналіз зовнішнього середовища і прогнозування його подальшого розвитку, 

визначення інноваційного макро- і мікроклімату; аналіз внутрішнього середовища і 

визначення інноваційного потенціалу; виявлення напрямків та альтернатив інноваційного 

розвитку ринку і торгівельного підприємства на ньому; вибір конкретного цільового 

сегменту ринку або функціональної ділянки підприємства для реалізації проекту (вибір виду 

інновації); аналіз і оцінка можливого ризику в процесі здійснення інноваційної діяльності; 

вибір найбільш пріоритетного варіанта інноваційного розвитку підприємства з розглянутих 

альтернатив; формування адекватної організаційної структури і команди реалізації 

інноваційного проекту; планування фінансово-економічної діяльності за умови реалізації 

інноваційного проекту в трьох варіантах (оптимістичний, реалістичний, песимістичний), а 

також вибір джерела фінансування інноваційної діяльності; контроль над реалізацією 

інноваційного проекту; оцінка та підготовка управлінських рішень про своєчасні корективи 

інноваційного проекту і складання нових, якщо буде потреба. 

Основною метою управління інноваційною діяльністю торговельного підприємства є 

забезпечення ефективного функціонування певного інноваційного процесу торговельної 



діяльності і забезпечення стійкого конкурентного положення на ринку й одержання прибутку 

в довгостроковому періоді. А безпосередньо цілі самої інноваційної діяльності можуть бути 

різними від задоволення нової потреби покупця до скорочення витрат і часу в процесі 

здійснення якого-небудь торговельного процесу. Але при цьому незалежно від мети 

інноваційної діяльності метою управління повинна бути досягнута ефективність [1]. 

Будь яка система управління повинна будуватися та здійснюватися на певних 

принципах. Так, для механізму управління інноваційним розвитком торгівельного 

підприємства запропоновані наступні принципи: системність, комплексність, баланс 

інтересів суб’єктів інноваційного процесу, альтернативність варіантів розвитку, «розумна» 

орієнтація інновацій на задоволення запитів споживачів, «розумний ризик» ринкових 

позицій, орієнтація на інноваційний шлях розвитку, підтримка рівноваги між споживанням і 

відтворенням ресурсів, гнучке реагування, виправданість ризику.  

Підприємство, що стало на інноваційний шлях розвитку, повинна функціонувати 

згідно з такими принципами: 

- адаптивності – прагнення до підтримання певного балансу зовнішніх і внутрішніх 

можливостей розвитку (внутрішніх спонукальних мотивів діяльності господарюючого 

суб’єкта і зовнішніх, що генеруються ринковим середовищем); 

- динамічності – динамічне приведення у відповідність цілей і спонукальних мотивів 

(стимулів) діяльності підприємства (у тому числі його власників, менеджерів, фахівців, 

працівників); 

- самоорганізації – самостійне забезпечення підтримання умов функціонування, тобто 

підтримка обміну ресурсами (інформаційними, матеріальними, фінансовими) між 

елементами системи підприємства, а також між підприємством і зовнішнім середовищем; 

- саморегуляції – коригування системи управління діяльністю підприємства 

відповідно до змін умов функціонування; 

- саморозвитку – самостійне забезпечення умов тривалого виживання і розвитку 

підприємства (відповідно до його місії і прийнятої мотивації діяльності). 

На торговельних підприємствах можна виділити наступні підсистеми, які беруть 

участь у розробці й реалізації інноваційної діяльності й безпосередньо впливають на неї: 

1) мікро- і макросередовище - включає прямий і непрямий вплив зовнішніх факторів 

на мотивацію проведення інноваційної діяльності, вибір виду інновації й процес реалізації 

інноваційної діяльності (особливе значення мають споживачі й конкуренти, тому що 

інноваційна діяльність торговельного підприємства пов’язана із задоволенням нових потреб 

покупців і підвищенням конкурентоспроможності підприємства); 

2) цільова підсистема - підсистема управління, у якій безпосередньо планується 

впровадити інновації; 

3) забезпечуюча підсистема - підсистема управління, що задіяна для розробки й 

реалізації інноваційної діяльності торговельного підприємства; 

4) взаємодіюча підсистема - підсистема управління, що включає всі процеси 

торговельного підприємства, незадіяні безпосередньо в реалізації інноваційної діяльності, 

але на які впливають її результати. 

Дуже важливим елементом механізму управління інноваційною діяльністю 



торговельного підприємства є стратегія, тобто комплекс послідовних заходів, спрямованих 

на досягнення поставленої мети. Тобто стратегія в цьому випадку повинна визначити 

порядок дій управління інноваційною діяльністю. Вважаємо доцільним виділити наступні 

етапи розробки стратегії управління інноваційною діяльністю торговельного підприємства: 

1. Визначення місії й цілей торговельного підприємства. 

2. Діагностика зовнішнього й внутрішнього середовища торговельного підприємства, 

виявлення основних загроз і проблем («вузьких місць»), які можна було б нівелювати за 

допомогою нововведень. Оцінка інноваційного потенціалу торговельного підприємства. 

3. Розробка й оцінка інноваційних альтернатив розвитку торговельного підприємства 

з урахуванням ризику. 

4. Вибір цільової підсистеми й виду інновації, тобто вибір інноваційної стратегії 

торговельного підприємства і її узгодження з корпоративною, діловими (якщо вони є) і 

іншими функціональними стратегіями підприємства. 

5. Формування забезпечуючої підсистеми управління інноваційною діяльністю 

торговельного підприємства - склад команди реалізації інноваційної діяльності, розробка 

механізму фінансування інноваційних процесів і т.д. 

6. Реалізація стратегії - включає впровадження розробленого стратегічного плану за 

здійсненням інноваційної діяльності, формування блоку операційних дій і заходів також з 

коректування розробленої стратегії та зниженню існуючого ризику, розробка комплексу 

заходів за зниженням опору впровадженню змін (інновації - це завжди зміни). 

7. Контроль над виконанням розробленого стратегічного інноваційного плану 

(програми). 

8. Оцінка - оцінка ефективності управління інноваційною діяльністю торговельного 

підприємства й безпосередньо самої інноваційної діяльності за якісними і кількісними 

показниками, сформованими залежно від поставленої мети здійснення інноваційної 

діяльності. 

9. Коректування здійснюваної інноваційної діяльності, якщо оцінка ефективності її 

управління й реалізації не відповідає запланованому нормативу [3]. 

Під час вибору стратегій в бізнесі, який має справу з інноваціями, важливо в певний 

момент зупинитись на найкращій можливій стратегії, а вже у процесі її реалізації та 

постійного перегляду визначити, якими мають бути стандарти. Існує кілька причин 

неуспішного впровадження інноваційної стратегії торговельними підприємствами . По-

перше, лідери не ставлять під сумнів стратегію, розроблену ними самими або запрошеними 

консультантами, і не переглядають її. Інновації завжди пов’язані із маневруванням на 

невідомому маршруті. Із зростанням фактора невизначеності цінність чітко продуманої та 

спланованої стратегії зменшується. Сутність стратегії в даному випадку - це можливість 

експериментувати, вчитися та адаптуватися. Другою поширеною причиною, згідно з 

дослідженнями, є неспроможність керівництва торговельних підприємств правильно 

роз’яснити працівникам, в якому напрямку розвиватиметься підприємство. Керівники 

повинні систематично спілкуватися із персоналом щодо місії, цінності, бачення розвитку та 

стратегії. Третя причина дещо несподівана. Менеджери, розмірковуючи над тим, як зробити 

свою організацію більш інноваційною, останнім часом дещо захопились творчою складовою. 



Звичайно, здатність компаній до інновацій суттєво залежить від творчої складової, але не 

лише від неї. Здатність компаній до інновацій можна визначити як продукування нових ідей 

та впроваджування їх у життя. 

Стратегія інновацій може працювати на трьох рівнях, формуючи інноваційну 

піраміду. На найвищому рівні знаходяться ідеї, які підтримала компанія і які фактично стали 

її стратегічним курсом. На другому рівні маємо набір перспективних ідей , які підтримуються 

спеціально створеними для цього командами. Основою піраміди є ідеї на їх ранній стадії. 

Вплив такої піраміди поширюється від вершини до основи . Тобто інновація, яка лежить на 

вершині і впливає на всю компанію, впливає на інновації середньої важливості, а вже ті - на 

найнижчий рівень інновацій.  

Проте, успішні інновації можуть рухатися від основи до вершини . Складовою 

загальної стратегії торговельного підприємства є інноваційна політика, яка визначає цілі та 

умови здійснення інноваційної діяльності підприємства, націленої на підтримання його 

конкурентоспроможності та оптимальне використання наявного потенціалу. Інноваційна 

політика може здійснюватись за такими напрямками:  

- поліпшення якості продукції, послуг, впровадження системи управління якістю; 

- забезпечення конкурентоспроможності підприємства на ринку;  

- впровадження ресурсозберігаючих технологій;  

- поліпшення умов праці;  

- екологізація діяльності підприємства в межах сучасних вимог до охорони 

навколишнього середовища [2]. 

Розробка інноваційної політики торговельного підприємства передбачає визначення 

цілей і стратегій його розвитку на перспективу, виходячи з оцінки потенційних можливостей 

і ресурсів підприємства. 

Стратегічні цілі відображають дві сторони очікуваного результату: кількісну (частка 

ринку, товарообіг і т. д.), якісну (інноваційна поведінка). Вихідною базою для вибору і 

розроблення стратегій підприємств є постановка і формулювання стратегічних цілей . 

Інноваційними стратегіями торговельних підприємств можуть бути : інноваційна 

діяльність організації, спрямована на одержання нових продуктів, послуг і технологій; 

маркетингу й управління; перехід до нових організаційних структур; застосування нових 

видів ресурсів і нових підходів до використання традиційних ресурсів . Розрізняють 

найпоширеніші види інноваційних стратегій підприємства: традиційна, імітаційна, залежна, 

опортуністська, оборонна, наступальна. 

Відповідно, прийняття торговельними підприємствами тих чи інших стратегій 

зумовлено певними особливостями:  

1. традиційна – винятково підвищення якості продукції чи послуг;  

2. імітаційна – залучення інноваційних технологій за рахунок купівлі ліцензій;  

3. залежна – дрібні підприємства є підрядниками у крупніших щодо виробництва 

нового продукту, послуги або виробничого методу; 

4. опортуністська – пошук підприємством такого виду продукції чи послуги , який не 

потребує особливих витрат на дослідження і впровадження, але дає змогу упродовж певного 

періоду одноосібно працювати на ринку; 



5. оборонна – підвищення технічного рівня діяльності, впровадження досліджень і 

розробок не для лідируючого місця в певній галузі, а для утримання стабільної позиції серед 

інших підприємств у техніко-технологічному розвитку; 

6. наступальна – тріумф на ринку вимагає наявності висококваліфікованого 

персоналу, проведення масштабної внутрішньоорганізаційної роботи . Ця стратегія 

ґрунтується на творчих  можливостях колективу, багато в чому залежить від політики 

керівництва [4]. 

На жаль, єдиної та успішної для всіх торговельних підприємств моделі інноваційної 

стратегії не існує. Вибір стратегії залежить від різноманітних виробничих, технічних, 

ринкових, соціальних, культурних та інших факторів. Вищезазначені інноваційні стратегії 

тією чи іншою мірою зв’язані з інноваційним ризиком. 

Висновки 

На основі проведеного дослідження можна зробити висновок, що економічні 

перетворення, які відбуваються в господарстві країни за останні роки, відобразилися на 

механізмах прийняття рішень і поводження їх на ринку, що призвело до поширення 

інноваційної моделі розвитку на торгівельних підприємствах. Як і будь-яка діяльність 

інноваційна потребує розробленої концепції управління, що залишається не дослідженим 

питанням для торговельного підприємства. Ретельний вибір напряму інноваційного розвитку 

торговельного підприємства являє собою такі послідовні кроки: визначення генеральної мети 

підприємства та бажаної позиції на ринку, вибір інноваційного орієнтира, оцінка 

інноваційного потенціалу, визначення конкурентоспроможності підприємства на ринку та 

ризикованість керівництва, вибір стратегії інноваційного розвитку торгівельного 

підприємства. Саме ці кроки дозволять визначити напрямки інноваційного розвитку 

торгівельного підприємства за всіма розглянутими класифікаційними ознаками та досягти 

бажаних результатів. 
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АННОТАЦИЯ 

 

УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫМ РАЗВИТИЕМ ТОРГОВОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

Обоснование необходимости осуществления инновационной деятельности на торговых предприятиях и 

эффективной системы управления ею. Исследование основных стратегий инновационного развития 

предприятий торговли. 
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У статті розглядаються проблеми інвестування та створення сприятливого інвестиційного 

клімату підприємств Карпатського регіону на сучасному етапі;вибрані основні пріоритетні напрямки 

покращення даної проблеми. 
Ключові слова: інвестиції, інвестиційний клімат, інвестиційна привабливість, Карпатський регіон, 

конкурентоспроможність 

 

Економічний термін "інвестиційний клімат" дозволяє визначити ту систему 

орієнтирів, у межах якої відбувається процес інвестування, і на основі цього намітити 

напрями ефективного використання інвестицій. Він включає стан економіки, соціально-

економічну стабільність, рівень розвитку законодавчої бази, рівень розвитку інвестиційної 

інфраструктури, рівень розвитку продуктивних сил, валютну і фіскальну політику, стан 

фінансово-кредитної системи та інвестиційного ринку, інвестиційну активність населення, 

статус іноземного інвестора та інші фактори. 

Терміном «інвестиції» позначається багатозмістовне поняття. Так, під інвестицією 

розуміють покупку акцій або облігацій з розрахунком на деякі фінансові результати. В 

широкому розумінні інвестиції забезпечують механізм, необхідний для фінансування росту 

та розвитку економіки країни. У більш вузькому розумінні під інвестицією переважно 

розуміють довгострокове вкладення капіталу у власній країні чи за кордоном в підприємства 

різних галузей, у підприємництво, справу, діло, інноваційні проекти, соціально-економічні 

програми, а інвестор - це вкладник - особа, організація чи держава, що здійснює інвестицію. 

Отже, інвестиції можуть бути державні, які утворюються із засобів державного бюджету чи 

державних фінансових джерел; іноземні - ті, що вкладаються зарубіжними інвесторами, 

іншими державами, іноземними банками, компаніями, підприємцями; приватні, які 

утворюються із засобів приватних, корпоративних підприємств і організацій, громадян, 

включаючи як власні, так і залучені кошти.  

Об’єкти та методи дослідження 

Однаковий зміст інвестицій знаходить своє відображення у працях українських 

економістів, зокрема І. Бланка [3], В. Федоренка , у термінологічному словнику Дж. 

Розенберга, книгах "Мікроекономіка" і "Макроекономіка" (автори Е. Долан і Д. Ліндсей)[5], 

де зазначено, що інвестиції – це вкладення (витрати) грошей, капіталу з метою подальшого 

його збільшення, одержання доходу, або те й інше. Дещо подібним є визначення у 

фінансово-економічному словнику сучасної доби: інвестиції являють собою вкладення в 

основний і оборотний капітал з метою одержання доходу [9]; у книзі "Економікс" (автори К. 

Макконнел і С. Брю): інвестиції — це витрати на виробництво і накопичення засобів 

виробництва, збільшення матеріальних запасів тощо. 

У Великій радянській та українській енциклопедіях , а також фінансово-кредитному 

словнику видання часів колишнього Радянського Союзу інвестиція інтерпретується як 



довгострокове вкладення капіталу в різні галузі капіталістичної економіки (сільське 

господарство, транспорт та інші галузі) у межах країни або за кордоном для одержання 

найвищого прибутку. Питанням інвестиційного клімату, процесу інвестування й 

інвестиційного механізму присвячені праці І. Бланка, В. Бочарова,             А. Колосова, М. 

Чумаченка, М. Найденової, Л. Григор’євої, В. Артеменко, А. Готи,           І. Крейдич, В. 

Михайлова, О. Крехівського, І. Лукінова, Б. Губського, М. Крейніної, О. Мачульської, Г. 

Марченко, А. Фолом’єва, В. Ревазова та ін.Але питання розвитку інвестиційного процесу та 

формування сприятливого інвестиційного клімату на регіональному рівні є недостатньо 

вивченим, що зумовлює актуальність теми. 

Теоретико-методологічні питання оцінки інвестиційної привабливості регіонів, 

підприємств знайшли відображення в працях зарубіжних учених-економістів, зокрема Ю. 

Блеха,   Е. Брігхема,   У. Гетце,   У. Шарпа  та ін.   Питання, пов’язані з     залученням 

інвестицій,   та проблеми   формування   інвестиційно   привабливого   середовища   були 

розглянуті   в   роботах   таких   вітчизняних    вчених   як   І. Бланк  [3],   А. Пересада, Н. 

Чеботарьова,  Н. Денисенко  та   багатьох   інших.  У роботах   показано,   що розвиток 

економіки кожної країни залежить від багатьох факторів, але визначаючим та ведучим 

фактором розвитку економіки в цілому в сучасних умовах є інвестиційна активність.  

Більшість економістів однаково трактує зміст поняття інвестиційного клімату, але 

при конкретизації його структури, методик оцінювання думки учених істотно різняться.  

Різні автори в літературі надають такі визначення інвестиційного клімату:[6] 

− це сукупність умов, що забезпечують ефективність та надійність повернення 

вкладених коштів; 

− сукупність нормативно-правових, соціальних, економічних та екологічних умов, 

що визначають тип і динаміку відтворювального процесу в економіці; 

− це особлива підсистема в інституційній системі економіки, яка покликана 

створити передумови для якнайкращого використання суспільно-економічних відносин у 

розвитку науково-технологічного оновлення продуктивних сил суспільства через активну 

інвестиційну діяльність. 

 

Постановка задачі 

Недостатньо вивченими залишаються питання самої проблеми негативного 

інвестиційного клімату в регіоні. Метою статті є розкрити поняття “інвестиційний клімат”, 

оцінити сучасний стан інвестиційного клімату в Карпатськогому регіоні, виявити ступінь 

реалізації інвестиційного потенціалу в в областях регіону, а також визначити заходи 

державної інвестиційної політики щодо поліпшення інвестиційного ситуації.  

Результати та їх обговорення 

Досить тривожною в Західному регіоні України є тенденція на спад темпів приросту 

іноземних інвестиційних вкладень. Зміщення активності іноземних інвесторів свідчить, що 

увага в цілому по регіону щодо формування сприятливого інвестиційного клімату 

послабилась. Спадає й питома вага прямих іноземних інвестицій цього регіону в Україні, яка 

тільки за останні три роки скоротилась на 3,4 %. Така результативність та тенденції 



об’єктивно свідчать про певну проблематичність у сприйнятті інвесторами заходів щодо 

покращання інвестиційного клімату в регіоні. 

До основними чинниками, що формують інвестиційний клімат Карпатського 

регіону належать: економічні, політично-правові, соціальні, статус іноземного інвестора, 

інвестиційна структура та географічне розташування, природно-ресурсний потенціал (табл. 

1). 

Таблиця 1. Чинники, що формують інвестиційний клімат Карпатського регіону 

Чинники Ознаки 

Економічні 

Стабільність національної грошової одиниці 

Купівельна спроможність населення 
Стан та структура виробництва 

Відносини власності у держави 

Стан ринку нерухомості 
Валовий внутрішній продукт 

Стан розвитку грошової-кредитної, фінансової, податкової систем  
Розмір безробіття на заробітної плати 

Політично-правові 

Політична ситуація 
Стабільна законодавчо-нормативна база з питань інвестиційної та 
підприємницької діяльності 

Правовий механізм гарантій та захисту інвестицій 
Відсутність бюрократичних бар’єрів , корупції 

Статус іноземного 
інвестора, 

Інвестиційна структура 

Наявність вільних економічних та офшорних зон 
Інвестиційна політика Національного банку 

Банківські установи, аудиторські, страхові компанії, кредитні спілки, 
фондовий ринок 
Стан ринку інвестицій та інвестиційних товарів 

Соціальні 
Демографічна ситуація та стан робочої сили 
Злочинність  

Географічне 
розташування, 

природно-ресурсний 
потенціал 

Близькість до світових ринків, митних переходів 
Наявність розвинутих транспортних комунікацій 

Природні ресурси, частка чорнозему,забезпеченість лісами, водо 
забезпечення 

Класифікація взята за даним  автором [5] 

Інвестиційний клімат в цілому конкретно обумовлює та гарантує правила 

господарської діяльності інвестиційним суб’єктам, що проводять цю діяльність в областях, 

виходячи насамперед з пріоритетних напрямків їх соціально-економічного розвитку. Серед 

цих пріоритетів є структуроутворюючі, які мають вагоме значення не тільки для формування 

елементів ринкової інфраструктури, але й результативного інвестиційного клімату в регіоні, і 

в Україні в цілому. 

Інвестиційна ситуація в Західному регіоні, тобто стан інвестиційних процесів та 

інвестиційних клімат в 2011-2012 роках продовжували залишатися доволі напруженими. Про 

це свідчать показники, які наводяться нижче. 

 За даними Державної статистичної служби, у січні-березні 2012 року в економіку 

Карпатського регіону іноземні інвестори вклали 125,275 млн. дол. США прямих інвестицій. 

 Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій, спрямованих в регіон, на 1 квітня 

2012 року становив 7 млрд. 512,6 млн. дол. США, що на 1,7% більше у порівнянні з обсягами 

інвестицій на початок 2012 року і з розрахунку на одного українця становить 185,7 дол. 

США. Інвестиції надходили зі 130 країн світу. 

 До десятки основних країн-інвесторів, на які припадає більш ніж 83% загального 



обсягу прямих інвестицій, входять: Кіпр – 2,27 млрд. дол. США, Німеччина – 1,47 млрд. дол., 

Нідерланди – 91 млн. дол., Російська Федерація –66 млн. дол., Австрія – 45 млн. дол., 

Великобританія –23 млн. дол., Франція –18 млн. дол., Швеція – 9 млн. дол., Віргінські 

Острови (Брит.) – 8 млн. дол. і США – 4 млн дол. 

На сьогодні в Карпатському регіоні створене розвинене правове поле для 

інвестування. Законодавство України передбачає необхідні гарантії діяльності для 

інвесторів. 

 На території областей до іноземних інвесторів застосовується національний режим 

інвестиційної діяльності, тобто надано рівні умови діяльності з вітчизняними інвесторами. 

Іноземні інвестиції в Україні не підлягають націоналізації.[10 ] 

 У випадку припинення інвестиційної діяльності іноземному інвестору гарантується 

повернення його інвестиції в натуральній формі або у валюті інвестування без сплати мита, а 

також доходів від інвестицій у грошовій або товарній формі. Держава також гарантує 

безперешкодний і негайний переказ за кордон прибутків і інших коштів в іноземній валюті, 

одержаних на законних підставах унаслідок здійснення іноземних інвестицій. 

Для підвищення захисту іноземних інвестицій Законом України від 16.03.2000 № 

1547 ратифікована Вашингтонська Конвенція 1965 року про порядок вирішення 

інвестиційних спорів між державами та іноземними особами. 

Підписано та ратифіковано Верховною Радою України міжурядові угоди про 

сприяння та взаємний захист інвестицій з більше ніж 70 країнами світу. 

Для сприяння іноземним інвесторам у питаннях взаємодії з органами виконавчої 

влади та органами місцевого самоврядування утворено Державне агентство з інвестицій та 

управління національними проектами України. 

Загалом, якщо покладатися на цифри, то ситуація в Карпатському регіоні на даний 

час склалася така: 

- за рахунок власних коштів підприємств в 2012р. здійснювалося більш ніж 75% від 

загального обсягу інвестицій в основний капітал. 

- обсяг балансового прибутку всіх підприємств Карпатського регіону національної 

економіки у 2012р. порівняно з 2011р. знизився на 10,5 млрд. грн. (з 13,9 до 3,4 млрд. грн.). 

За 2012р. балансовий прибуток (без спільних, сільськогосподарських та малих підприємств) 

номінально не зменшився і склав 5,3 млрд. грн. Реальні ж його обсяги зменшилися на 10%.[ ] 

- в 2012-2012рр. зростала частка амортизації основного капіталу у витратах на 

виробництво продукції - з 3,6% у 2010р. до 7.5% у 2011р. та 9,3% в першому півріччі 2012р. 

Але при цьому абсолютні величини амортизаційних відрахувань у 2010-2012рр. не зростали - 

13,3 млрд. грн. в 2011р., 13,5 млрд. грн. - у 2012р. та 6,6 млрд. грн. - у 1 половині 2013р. (без 

сільськогосподарських та малих підприємств). В реальному ж обчисленні в 2012р. обсяги 

амортизації зменшилися на 12% порівняно з 2011 р. і на 28,6% - відносно 2011р. 

 Падає також частка маргінального доходу підприємств (прибуток плюс 

амортизація), яка використовується для інвестицій у своє виробництво. В 2012р. частка 

інвестицій у Західному регіоні складала менше 70%, у першому півріччі 2013р. - менше 45% 

маргінального доходу. 

В цьому році відбулось деяке збільшення частки інвестицій за рахунок державних 

централізованих джерел фінансування в їх загальному обсязі: з 7,4% в 2011р. (1030 млн. грн. 



за рік) до 8,1% (724,2 млн. грн.) за 2012рік. 

 Обсяги ринку корпоративних цінних паперів незначні. За 2011-2012рр. обсяги 

торгів в Позабіржовій фондовій торговельній системі (ПФТС) - найбільшому в Карпатському 

регіоні організованому фондовому майданчику - коливалися в межах 3 - 40 млн. грн. на 

місяць. 

 Обсяги продажів не перевищували 2,3% від середньомісячного обсягу валових 

інвестицій та 4,2% від середньомісячного обсягу всіх інвестицій (капітальних вкладень) в 

основний капітал. 

 За 2012р. обсяг чистого розміщення корпоративних цінних паперів серед іноземних 

інвесторів більш ніж втричі меншим, ніж обсяг їх чистого розміщення за відповідний період 

минулого року.[2 ] 

Так, з абсолютною впевненість можна сказати , що капіталовкладення для 

підприємств областей регіону бажають кращого, але якщо порівняти всі області України, то 

видно, що Карпатський регіон має ще досить непогану позицію. 

Так, розглянемо рейтинг регіонів України (див. табл. 2) за економічним та 

інвестиційними напрямами згідно з оцінкою результатів діяльності Ради Міністрів АР Крим, 

обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій. Економічний 

розвиток регіонів України оцінюється за такими показниками, як: індекс промислової 

продукції, обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг), індекс обсягу 

сільськогосподарського виробництва, обсяг виробництва продукції сільського господарства 

у розрахунку на одиницю населення, індекс продукції будівництва, темп зростання 

(зменшення) обсягу експорту товарів, коефіцієнт покриття експортом імпорту, рівень оплати 

за спожиту електроенергію, рівень оплати за спожитий природний газ. Рейтинг за 

інвестиційний напрямом розвитку регіонів України базується на таких показниках: обсяги 

інвестицій в основний капітал (крім інвестицій з державного бюджету) у розрахунку на 

одиницю населення, темп зростання (зменшення) обсягу прямих іноземних інвестицій,  обсяг 

прямих іноземних інвестицій у розрахунку на одиницю населення. 

Таблиця 2. Рейтинг регіонів України за економічним розвитком та інвестиційним потенціалом  

 

Регіони 

Рейтинг 

за економічним 

розвитком 

Рейтинг 

за інвестиційним 

напрямом 

Використання 

інвестиційного 

потенціалу 

АР Крим 2 17 17 

Вінницька 16 11 11 

Волинська 22 8 8 

Дніпропетровська 6 5 5 

Донецька 7 2 2 

Житомирська 9 12 12 

Закарпатська 26 21 21 

Запорізька 15 18 18 

Івано-

Франківська 

3 1 1 

Київська 4 9 9 

Кіровоградська 8 10 10 

Луганська 11 4 4 

Львівська 12 19 19 

Миколаївська 17 7 7 

Одеська 19 27 27 

Полтавська 5 3 3 

Рівненська 20 25 25 



Сумська 25 16 16 

Тернопільська 18 4 14 

Харківська 14 20 20 

Херсонська 24 15 15 

Хмельницька 13 13 13 

Черкаська 27 6 6 

Чернівецька 21 26 26 

Чернігівська 23 23 23 

м. Київ 1 24 24 

м.Севастополь 10 22 22 

Побудовано автором за даними [8]. 

Абсолютні накопичення ПІІ в області даного регіону за період з 2001р. по 2012р. - 

2935 млн. дол. Їх надходження за 2011р. (922,4 млн. USD) перевищували надходження 2010р. 

на 21%. За 2012р. чисте збільшення капіталу нерезидентів (312,3 млн.дол.) майже в 1,8 рази 

менше відповідного періоду 2011р. 

Припинилося зростання кількості нових підприємств, що створюються за рахунок 

ПІІ: в 2010р. їх кількість зросла на 1272 одиниці, за 2011-12рр. - на 487. 

 На 1 січня 2013 р. середній розмір вкладу прямих іноземних інвестицій в одне 

підприємство Закарпатської області - 418 тис. USD.  

 У 2011-2012. галузева структура ПІІ зазнала кардинальних змін. Скоротилася 

частка фінансової сфери. Зросла частка машинобудування за рахунок 180 млн. дол., що 

надійшли до СП "АвтоЗАЗ- DAEWOO". Найбільше вкладено в харчову промисловість - 

21.2% накопичених ПІІ. 

Підприємства з іноземними інвестиціями в 2011р. мали пасивний баланс зовнішньої 

торгівлі: - 841,6 млн. USD. Зрозуміло, що в їх діяльності переважають операції з імпорту 

іноземних товарів в Україну. 

Інновації не стали суттєвою складовою інвестиційних вкладень.    

Загальний обсяг науково-технічних робіт зменшився в 2012р. порівняно з 

попереднім - на 12,2% в фактичних цінах та на 25% - в реальному обчисленні. В загальному 

обсязі валового нагромадження частка вкладень в запаси матеріальних оборотних коштів 

складає 6,0%, частка валового нагромадження основного капіталу - 93,2%, в тому числі 

інвестицій в устаткування, інструмент, інвентар - 26,5, капітальний ремонт - 28,4, 

будівельно-монтажні роботи - 33,0 та інші - 6,1%. 

- щорічно зменшується кількість освоєних інновацій: в 2011р. було освоєно 591 

нових видів машин, 1905 нових технологій, в 2012 - відповідно 449 і 1348 їх видів.[12 ]  

- дещо зросла частка фінансування наукових розробок і технологічних нововведень 

за рахунок власних коштів підприємств, кредитних засобів, комерційних надходжень і 

зменшилася частка фінансування з державного інофонду та бюджету. 

- паралельно відбувається прискорене падіння загального обсягу інвестицій в 

основний капітал за рахунок державних централізованих джерел порівняно зі спадом 

фінансування науки та технологій з держбюджету. 

- значне скорочення реальних обсягів інвестицій в 2011-12рр. веде за собою 

скорочення внутрішнього попиту на інвестиційні товари та послуги, падіння обсягів 

виробництва в машинобудуванні, промисловості будівельних матеріалів та будівництві 

(падіння за 2012р. до аналогічного періоду 2011р. становило відповідно 4,5, 3,9% та 15,8%). 



Нині гостро стоїть питання трансформації інститутів спільного інвестування, їх 

переорієнтації на грошову приватизацію, на ефективне управління. Абсолютно не вирішені 

питання незавершеного будівництва. Близько 30 тисяч таких об'єктів в Україні, а 

приватизовано за всі роки лише близько тисячі. Зірвано і приватизацію об'єктів соціальної 

сфери. 

Далеко не всі питання, пов'язані із структурними перетвореннями, впровадженням 

ринкових механізмів, вирішуються так швидко, як того вимагає час. 

Наболілими є питання реструктуризації підприємств реального сектора економіки 

регіону, форм і важелів державного регулювання, ефективності роботи акціонерних 

підприємств, впровадження дієвих методів корпоративного управління і, нарешті, легалізації 

реальних власників, зацікавлених у накопиченні і збереженні національного капіталу. 

Протягом 2012 року в економіку області вкладено 30,4 млн. дол. США прямих 

іноземних інвестицій, що на 13,0 млн. дол. США, або в 1,7 разів більше (див. рис.1.) 

 
Рис.1. Структура прямих іноземних інвестицій в економічний розвиток Західного регіону [11 ] 

 

Таким чином, відбувається безпосередній вплив зменшення інвестиційної 

активності на падіння обсягів і зміну структури промисловості і всього ВВП України.  

Головні завдання на 2013 р. щодо економічної стабілізації і стимулювання 

виробництва були уточнені Президентом України в. його позачерговому Посланні Верховній 

Раді України 19 листопада минулого року і відповідному Розпорядженні, а в травні 2012 р.— 

у Розпорядженні «Про додаткові заходи щодо стабілізації соціально-економічного 

становища в Україні».[1] 

Особлива увага в цих програмних документах приділяється мобілізації 

інвестиційних ресурсів і створенню сприятливого інвестиційного клімату в країні: 

переорієнтації кредитних ресурсів на довгострокове кредитування перспективного 

конкурентоспроможного виробництва, впровадженню ефективних механізмів стимулювання 

довгострокового кредитування комерційних банків через цільове рефінансування, участі 

банківського капіталу створенні промислово-фінансових груп і приватизаційних процесах, 

створенню кредитно-гарантійної організації для підтримки малого підприємництва, 

удосконаленню кредитного обслуговування сільського господарства, створенню засад 

іпотечного кредитування. 

На сьогодні розглядається проект інвестиційної реформи в Україні, пріоритетними 



завданнями якої є мобілізація активів, впровадження проектного менеджменту та 

персональної  відповідальності, створення не менше ніж п’яти нових індустрій, 

запровадження механізму розробки інвестиційних проектів відповідно до міжнародних 

стандартів, ліквідація неефективного корупційного механізму державних цільових програм 

тощо. 

Система взаємопов'язаних економічних, інформаційних та організаційних заходів, 

спрямованих на захист інвестицій, створення сприятливого інвестиційного клімату в державі 

і пожвавлення підприємницької активності, покладена в основу проекту Указу Президента 

України «Про основні напрями інвестиційної діяльності в Україні на 2014-2015 рр.», який 

буде найближчим часом підписано. 

Висновки  

Отже, основним джерелом внутрішніх інвестицій підприємств Карпатського регіону 

сьогодні, як і в минулі роки, залишаються власні кошти підприємств (прибуток та 

амортизаційні вкладення), на які припадає понад три четвертих загального обсягу інвестицій. 

Але їх обсяги зменшилися за 2010-2011 рр. у 3 рази і в подальшому відновити цей процес 

поки що не вдалося  

І виходячи з цього,  слід зазначити, що перед державою постає складне і досить 

делікатне завдання: залучити в країну іноземний капітал, не позбавляючи його власних 

стимулів і спрямовуючи його заходами економічного регулювання на досягнення суспільних 

цілей. Однак, притягуючи іноземний капітал, держава не повинна допускати дискримінації 

національних інвесторів. Крім цього, держава повинна здійснювати контроль за 

інвестиціями, оскільки часом інвестиції у підприємницьку діяльність породжують приріст 

темпів інфляції. 
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АННОТАЦИЯ 

 

ОЦЕНКА ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА КОМПАНИЙКАРПАТСКОГО РЕГИОНА 

В статье рассматриваются проблемы инвестирования и создания благоприятного инвестиционного 

климата предприятий Карпатского региона на современном этапе; выбраны основные приоритетные 

направления улучшения данной проблемы. 

Ключевые слова: инвестиции, инвестиционный климат, инвестиционная привлекательность, 

Карпатский регион, конкурентоспособность. 

 

 

THE SUMMARY 

 

INVESTMENT CLIMATE ENTERPRIS ESCARPATHIANS REGION 

The article deals with the problem of investment and the creation of a favorable investment climate in the 

Carpathian region enterprises at the present stage, the selected key priorities to improve this problem. 

Keywords: investment, investment climate, investment attractiveness, the Carpathian region, competitiveness . 
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ПРОГНОЗУВАННЯ РІВНЯ БЕЗРОБІТТЯ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РИНКУ ПРАЦІ (ЗА 

МАТЕРІАЛАМИ ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ) 
 

А.Г. ЛИЗАНЕЦЬ, О.О. СУЗІКОВ  
Мукачівський державний університет  

 
В статті досліджено кореляційний взаємозв’язок регіонального рівня безробіття з різними соціально -

економічними показниками розвитку Закарпатської області. На основі статистичної інформації по регіону 

побудовано лінійно-регресійну модель прогнозування рівня безробіття, визначено його залежність від рівня 

інфляції, обсягу капітальних інвестицій, кількості народжених, коефіцієнту злочи нності, кількості студентів 

ВНЗ та ПТУ. 
Ключові слова: безробіття, інфляція, капітальні інвестиції, кореляція, лінійно -регресійна модель. 

 

Однією з корінних соціально-економічних проблем сучасного етапу розвитку 

вітчизняної економіки та важливою характеристикою ринку праці є безробіття. Надмірне 

безробіття негативно відбивається на економіці регіонів та країни загалом, саме тому 

вивчення цього питання є завжди актуальним. 

Об’єкти та методи дослідження 

Серед робіт, які стосуються проблеми регіонального безробіття в умовах сучасного 

ринку праці, виділяються праці К. Г. Кязимова, Ю. М. Маршавіна, П. М. Новикова,  О. А. 

Рикова, І. М. Терюханова, З. В. Шемегоз та ін., в яких розкриваються сучасні погляди щодо 

його впливу на інші соціально-економічні показники, визначаються методики за якими 

можна розраховувати їх взаємозв’язок. Найчастіше досліджують взаємозв’язок рівня 

безробіття з показником інфляції, обсягом інвестицій, стадією економічного розвитку. На 

нашу думку, недостатнім є визначення впливу виключно одного з цих показників на 

безробіття. Існує необхідність проводити дослідження впливу відразу кількох показників, що 

дасть більше способів та можливостей для управління безробіттям. 

Постановка задачі 

Метою написання даної статті є дослідження впливу та  взаємозв’язку між рівнем 

безробіття та соціально-економічними показниками розвитку регіону (Закарпатської 

області),  визначення сили цих зв’язків, їх природи та на цій основі прогнозування рівня 

безробіття. 

Результати та їх обговорення  

Найбільш відомим  дослідженням взаємозв’язків показника рівня безробіття з іншими 

соціально-економічними показниками є так звана «крива Філіпса».  

Ще на початку ХХ ст. економісти розкрили взаємозв’язок між інфляцією та 

безробіттям. Статистичні дані показували, що у фазі піднесення рівень безробіття 

знижувався, а темп інфляції, навпаки, зростав. Протилежний хід подій простежувався у фазі 

спаду – рівень безробіття зростав, а інфляція знижувалася. 

Лише у 1958 р. новозеландський економіст А. Філіпс опублікував статтю про 

взаємозв’язок між рівнем інфляції та величиною безробіття. Він виявив, що ціни завжди 

зростали, коли безробіття було малим. Зі зростанням рівня безробіття темпи інфляції 

уповільнювалися.  

На підставі статистичних даних Філіпс побудував криву, що відображала несподівано 

стійку обернену залежність між темпами зростання інфляції та рівнем безробіття у Великій 



Британії упродовж 1861-1957 рр. (див. рис. 1). 

 
Рис. 1. Крива Філіпса [2] 

 

По вертикальній осі Філіпс відклав темпи зростання номінальної заробітної плати, а 

по горизонтальній – рівень безробіття. Ця крива не перетинає вісь ординат, бо досягти 

абсолютного рівня зайнятості, тобто відсутності безробіття, практично неможливо.  

Також такі науковці як Кязимова К.Г. та Лопатіна К.А. досліджували взаємозв’язок 

між рівнем безробіття та обсягом капітальних інвестицій. Їхні дослідження проводились за 

різною методикою й дали різні результати. За дослідженням Кязімової К.Г.  вважається, що 

чим вищим є рівень безробіття в країні, тим меншими будуть капітальні інвестиції в неї [3]. 

За результатами дослідження Лопатіної К.А. вигідніше інвестувати капітал у основні засоби 

саме під час високого рівня безробіття, і це дасть більший ефект при пожвавлені економічної 

ситуації в країні [4]. 

Опрацювавши статистичні дані 2005-2011 рр. щодо рівня безробіття, а також рівня 

інфляції в Закарпатській області (див. табл.1), було змодельовано криву, яка вказує на 

характер взаємозв’язку цих двох показників. (див. рис. 2). 

 

Таблиця 1. Соціально-економічні показники розвитку Закарпатської області [5] 

Показники 
Роки 

2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 

Рівень безробіття, % 1,6 1,8 1,7 3 2,3 2,8 3,4 

Індекс інфляції, % 103 108,5 111,8 123,3 116,6 111,6 110,3 

Обсяг капітальних 
інвестицій, млн. грн. 

3352 2489 2429 3777 3036 2335 1381 

Кількість народжених,  осіб 18460 18301 18219 18292 16833 16530 15750 

Кількість студентів ВНЗ та 

ПТУ, осіб 
30634 32692 32874 32443 30913 30568 29590 

Коефіцієнт злочинності 
(зареєстрованих злочинів 

на 100 тис. населення) 

581 544 458 412 421 446 532 
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Рис. 2. 

Крива взаємозв’язку інфляції та безробіття по Закарпатській області за 2005-2011 рр. 

 

Аналізуючи рисунок 2, можна дійти висновку, що побудована крива має хаотичний 

характер. Однією з причин такої ситуації є різниця ведення обліку рівня безробіття в 

Великобританії та в Україні. В нашій державі існує таке поняття як приховане безробіття. В 

Україні офіційний рівень безробіття є нижчим за рівень природного безробіття (5%). Саме 

відсутність офіційних даних щодо прихованого рівня безробіття, можливо, дає похибку в 

обрахунку взаємозалежності між досліджуваними показниками. 

Обрахувавши коефіцієнт кореляції між цими показниками, можна дійти до висновку, 

що вони мають залежність середнього рівня. Коефіцієнт кореляції між інфляцією та рівнем 

безробіття в досліджуваний період 2005-2011 рр. складає - 0,513. Рівень кореляції між ними 

має додатне значення. Це означає, що економічне трактування взаємозв’язку величини 

безробіття та рівня інфляції є таким: зростання інфляції призводить до зростання рівня 

безробіття, і навпаки зменшення рівня інфляції веде до зменшення показника безробіття. Ці 

дані суперечать дослідженню Філіпса, де простежується протилежна закономірність.  

За аналогічною методикою досліджено також взаємозв’язок рівня безробіття з 

обсягом капітальних інвестицій в Закарпатській області.  
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Рис. 3. Вплив безробіття на рівень капітальних інвестицій 

 

Аналіз рисунку 3 дозволяє зробити висновки про відсутність стійкої закономірності 

руху кривої. Так у 2005 році, коли рівень безробіття складав 3,4%, обсяг капітальних 

інвестицій становив лише 1 381,0 млн. грн. (найменший показник за досліджувані періоди). 

А у 2008 році, коли безробіття складало 3% (що також є високим показником), обсяг 

капітальних інвестицій становив 3 777,0 млн. грн. (найбільше значення за досліджувані 

періоди). За дослідженням вітчизняного науковця К. Г. Кязимової вважається, що чим вищий 

рівень безробіття, тим меншими будуть капітальні інвестиції в оновлення підприємств[3]. 

Адже в цей час заробітна плата найманих працівників є незначною та збільшується 

повільними темпами й вигідніше залучати людський капітал. На досліджуваному графіку ця 

тенденція не є поміченою. 

Водночас, в своїй статті Лопатіна К. А. зазначила, що вигідніше інвестувати капітал в 

основні засоби під час високого рівня безробіття [4]. Адже в цей період відсоткова ставка на 

позичкові кошти є меншою, ніж зазвичай. І в майбутньому це дасть можливість налагодити 

виробництво інноваційніших товарів (або тих самих більш досконалим способом) із 

меншими втратами та отриманням переваги за рахунок довшого функціонування на ринку з 

цією технологією. 

Значення коефіцієнта кореляції між цими показниками складає (-0,32). Економічна 

інтерпретація цього коефіцієнта є такою: чим вищим є рівень безробіття, тим меншим буде 

обсяг капітальних інвестицій в регіон. І навпаки, чим більшим є обсяг інвестиційних 

вкладень у розвиток регіону тим нижчим буде рівень безробіття у ньому, що і засвідчує рис. 

3. Це підтверджує думку Кязимової К.Г. про те, що при зростанні безробіття обсяг інвестицій 

зменшуватиметься. 

Вищеперераховані науковці досліджують взаємозв’язок безробіття лише з такими 

показниками як рівень інфляції та обсяг капітальних інвестицій. 

Сучасні умови господарювання диктують потребу розширення переліку факторів, що 

впливають на рівень безробіття. Серед впливових факторів варто виділити також: кількість 

народжених осіб, коефіцієнт злочинності, кількість студентів ВНЗ та ПТУ. 

При визначені даних факторів ми спираємось на так званий ефект «розбитих вікон». 



Під ефектом «розбитих вікон» розуміємо вплив на досліджуваний показник факторів, які на 

перший погляд є його наслідками. Вперше він був виявлений психологами  Джеймсом 

Уілсоном та Джорджем Келлінгом [6]. 

На практиці даний ефект був використаний муніципальною владою Нью-Йорка для 

того, щоб покращити соціальне та економічне життя одного із  депресивних районів міста. 

Було прийняте рішення зайнятись благоустроєм   вулиць та будинків. В результаті знизився 

рівень злочинності в даному районі, рівень життя мешканців став рости, збільшилась 

народжуваність. 

Для більш ефективного управляння соціально-економічними процесами в країні 

необхідно вирішувати всі питання в комплексі. Адже відомо, що вплив на один показник 

призводить до зміни іншого.  

На основі статистичних даних по Закарпатській області з 2005 по 2011 роки 

побудуємо регресійну модель в якій досліджено вплив рівня інфляції, народжуваності, 

кількість порушень закону, кількості студентів та капітальних інвестицій на рівень 

безробіття. При побудові даної моделі еліміновано вплив інших чинників на рівень 

безробіття. 

Після опрацювання даних економетричними методами було отримано таку модель 

(див. формулу 1): 

Y= 11,54241+0,16349*В1-0,00075*В2+0,00048*В3+0,00334*В4-0,00062*В5;     (1) 

де, В1 – рівень інфляції; 

В2 – обсяг капітальних інвестицій; 

В3 – кількість народжених осіб; 

В4 – коефіцієнт злочинності; 

В5 – кількість студентів ВНЗ та ПТУ. 

Економічна інтерпретація даної регресійної моделі дозволяє зробити наступні 

висновки: 

 при зростанні рівня інфляції на 1 % рівень безробіття зросте на 0,16%; 

 при збільшенні капітальних інвестицій на 1 млрд. грн. рівень безробіття 

скоротиться на 0,75%; 

 при зростанні народжуваності на 1000 осіб рівень безробіття збільшиться на 

0,48%;   

 при збільшенні коефіцієнта злочинності на 100 рівень безробіття зростає на 

0,334%;  

 при зростанні числа студентів ВУЗів та ПТУ на 1000 чоловік рівень безробіття 

зменшується на 0,62%. 

Висновки 

Дослідження взаємозв’язків між безробіттям та групою соціально-економічних 

показників розвитку регіону показує, що між ними існує зв’язок різного характеру та сили.  

Існує доцільність розробки інтегрального показника прогнозування рівня безробіття 

через визначення його взаємозв’язку з різними показниками, що характеризують розвиток 

територіальної одиниці (регіону). Його застосування дозволило б впливати на економічний 

розвиток регіону, попереджуючи негативні чинники або мінімізуючи їх вплив на різні 



напрямки розвитку регіону, зокрема на рівень безробіття. 
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АННОТАЦИЯ 

 

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ УРОВНЯ БЕЗРАБОТИЦЫ НА РЕГИОНАЛЬНОМ РЫНКЕ ТРУДА (НА 

МАТЕРИАЛАХ ЗАКАРПАТСКОЙ ОБЛАСТИ) 

В статье исследована корреляционная взаимосвязь регионального уровня безработицы с ра зличными 

социально-экономическими показателями развития Закарпатской области. На основании статистической 

информации по региону построена линейно -регрессионная модель прогнозирования уровня безработицы, 

определена ее зависимость от уровня инфляции, объема капитальных инвестиций, количества родившихся, 

коэффициента преступности, количества студентов ВУЗов и ПТУ. 

 

 

THE SUMMARY 

 

PREDICTING THE LEVEL OF UNEMPLOYMENT АT THE LOCAL LABOR MARKET (BASED ON THE 

TRANSCARPATHIAN REGION) 

In the article the correlation of regional unemployment rates with different socio-economic characteristics of 

the Transcarpathian region development is revealed. Linear regression model is built based on the region statistics.  The 

model can be used for predicting unemployment, defined by its dependence on the rate of inflation, capital investments, 

the number of births, the rate of crime, the number of university and vocational schools students.  

 

УДК 339.138:336.71         

 

ВИКОРИСТАННЯ МАРКЕТИНГОВИХ СТРАТЕГІЙ В БАНКІВСЬКИХ 

УСТАНОВАХ В СУЧАСНІЙ ЕКОНОМІЧНІЙ СИТУАЦІЇ 

 
М. Ю. ТЕЛІНГЕР  

Мукачівський державний університет  

 
Визначено особливості банківського маркетингу, досліджено сутність та проблеми маркетингової та 

рекламної діяльності в банках України, проаналізовано основні принципи функціонування банків у післякризовий 

період, вплив макросередовища на діяльність банківських установ. Розроблено стратегії комерційних банків з 

метою забезпечення їх ефективної та стабільної діяльності в післякризовий період.  

Ключові слова: банківський маркетинг, світова економічна криза, реклама, стратегія, стратегічне 

управління, банківська стратегія.  
 

Світова фінансова криза негативно вплинула на діяльність банківських установ , в 

результаті чого значно зменшилась прибутковість комерційних банків та знизився рівень 

довіри з боку населення. На даний час, коли економічна ситуація дещо стабілізувалась, 

необхідно відновити довіру юридичних та фізичних осіб до банківських установ. Для 

вирішення цих завдань комерційним банкам необхідно впроваджувати в свою діяльність 

маркетингові інструменти та використовувати маркетингові стратегії.  

Основними причинами, які призвели до необхідності впровадження маркетингових  

стратегій в діяльність банківських установ в сучасних умовах, є посилення конкуренції в 

банківському секторі як у сфері запозичення грошових засобів, так і у сфері надання 

http://uk.wikipedia.org/


кредитних послуг; обмеження цінової конкуренції на ринку банківських послуг, пов’язаних з 

державним регулюванням; високий ступінь диверсифікації банківської індустрії:  

розширення спектру послуг,  використання небанківських методів запозичення грошових 

засобів; проникнення банків на зовнішні ринки та їх конкуренція з місцевими банками.  

Для того, щоб розробити ефективну маркетингову стратегію для банківської установи, 

провести результативну рекламну діяльність необхідно проаналізувати основні тенденції та 

проблеми банківського маркетингу в Україні. Саме цими основними причинами обумовлена 

актуальність нашого дослідження. 

Об’єкти та методи дослідження 

Вагомий внесок в методологію маркетингу, маркетингового управління і зокрема 

системи банківського маркетингу здійснено такими провідними зарубіжними  науковцями, 

як М. Бітнер, Є. П. Голубков, Є. В. Єгоров, Є. Ф. Жуков, Г. Л. Макарова, Д. Мак-Нотон, М. 

Портер, А. В. Романов, О. В. Васюренко, Е. А. Уткін, В. Т. Севрук та ін. Серед вітчизняних 

науковців питанням банківського маркетингу та його впровадженням в діяльність займалися: 

І. В. Алексєєв, О. Д. Вовчак, А. В. Войчак, Л. А. Гайдук, С. С. Гаркавенко, А. О. Єпіфанов, С. 

М. Козьменко, І. О. Лютий, Л. С. Поречкіна, Л. Ф. Романенко, О. О. Солодка тощо. 

Васюренко О.В. стверджує, що в основу сучасних маркетингових досліджень у сфері 

банківських послуг покладені тенденції зміни макроекономічних факторів,  а саме доходу 

споживачів,  врахування демографічної ситуації та соціально-культурних умов регіонів, 

інфраструктури ринку фінансових послуг, а також темпів науково-технічного прогресу,  

впровадження інноваційних технологій та методів законодавчого регулювання економічної 

діяльності банківських установ.  Ці та інші фактори макросередовища надають певні 

можливості або,  навпаки,  загрожують ефективному функціонуванню банківських установ. 

Саме вивчення впливу цих факторів та тенденцій їх змін є передумовою прийняття зважених 

маркетингових рішень. [1; С. 18] 

Уткін Е.А. вважає, що специфіка банківського маркетингу в більшості випадків 

визначається особливостями видів банківських послуг. Сьогодні банки у країнах з 

розвиненою ринковою економікою здійснюють обслуговування фізичних і юридичних осіб, 

надаючи їм біля 270 різноманітних видів послуг.  Все це змушує комерційні банки 

аналізувати стан ринку банківських послуг,  тенденції його розвитку і у відповідності з цим 

організовувати власну діяльність по розвитку та просуванню тих або інших банківських 

продуктів, їх рекламу, ціноутворення тощо. Без дослідження ринку послуги банку ризикують 

виявитись для нього неконкурентоспроможними,  непотрібними або навіть збитковими . 

Тому важливо проаналізувати і вплив факторів макросередовища, які суттєво змінилися. У 

науковій літературі недостатню увагу приділяють розробленню стратегій банківських 

установ з точки зору збільшення їх привабливості для клієнтів у кризових та післякризових 

умовах функціонування.[2; С.34] 

Об’єктом даної статті виступає інструментарій маркетингу в банківській сфері в 

сучасній економічній ситуації. Під час написання даної статті були використані  

загальнонаукові методи та прийоми. В роботі використовувались метод аналізу і синтезу, 

метод порівняльного аналізу. 

Постановка задачі 



 Метою даної статті є дослідження особливостей та специфіки банківського 

маркетингу в Україні, аналіз ринку банківських послуг з метою розроблення маркетингових 

стратегій для ефективної діяльності в посткризовий період. 

Результати та їх обговорення 

В економічній літературі банківський маркетинг визначають як філософію, стратегію 

та тактику банку, що спрямовані на ефективне задоволення потреб, запитів і сподівань, 

вирішення проблем існуючих і потенційних банківських клієнтів шляхом успішної реалізації 

на ринку банківських продуктів, які враховують тенденції розвитку ринку та приносять 

користь суспільству завдяки управлінню активами та пасивами, прибутками та витратами, 

ліквідністю банку, рівнем ризику його операцій. Таке визначення є найбільш повним, 

оскільки в ньому одночасно присутні принципи маркетингу, які визначають цілі і стратегії, 

що, своєю чергою, стає підставою для розробки тактичних планів маркетингу [3; С. 11].  

Значна роль маркетингу в діяльності сучасних банків обумовлена низкою функцій і 

завдань, які він здійснює: 

 - дослідження фінансового ринку, потенціалу та можливостей реальних і потенційних 

клієнтів банку; 

- збір та обробка інформації, на основі якої розробляється маркетингова стратегія 

банку; 

- зниження банківських ризиків за рахунок проведення маркетингових досліджень і 

розробки маркетингових планів; 

- підвищення ефективності використання грошових коштів і, відповідно, 

прибутковості банківського бізнесу; 

- укріплення конкурентних позицій банку на ринку; 

- створення та підтримка позитивного іміджу банку на ринку;  

- розроблення нових банківських продуктів та послуг, які максимально задовольняють 

мінливі потреби споживачів; 

- безперервний моніторинг потреб і вподобань клієнтів з метою вчасної переорієнтації 

банківських пропозицій; 

- упровадження клієнтоорієнтованого підходу до обслуговування в банку; 

- організація проведення та участь представників банку в конференціях, семінарах, 

форумах тощо.  

При дослідженні особливостей маркетингової діяльності в банках важливим аспектом 

є вивчення особливостей зовнішнього і внутрішнього середовища. Так, сучасний стан ринку 

банківських послуг України характеризується постійним збільшенням кількості банків. При 

цьому значно зростає кількість банків з іноземним капіталом, які створюють значну 

конкуренцію для вітчизняних суб’єктів ринку  банківських послуг. Згідно з даними 

Національного банку України кількість банків з іноземним капіталом станом на 01.10.2012 р. 

становило 55 установ, з яких 23 є фінансово-кредитними установами зі 100-відсотковим 

іноземним капіталом. Як свідчать офіційні дані Національного банку України, це відповідно 

на 6 і 4 банків більше, ніж на початку 2011 року [4].  

Протягом періоду до початку фінансової кризи 2008 року в банківській системі 

України спостерігалося стрімке збільшення обсягів активів банків, темпи приросту яких 



великою мірою перевищували темпи зростання вітчизняної економіки. Так, станом на 

01.10.2012 р. загальний обсяг активів банків України дорівнював 1 117,6 млрд грн, що більш 

на 6,3% ніж обсяг активів у банківській системі на початку 2011 [4]. Таке зростання 

пояснюється збільшенням обсягів кредитних операцій вітчизняних банків.  

Подібні тенденції в розвитку банківської системи України свідчать про зростання ролі 

банків в економіці країни, а також про значну інтегрованість у систему господарських 

відносин в Україні. У боротьбі з конкурентами банки постійно збільшують асортимент 

послуг та продуктів, що пропонуються, удосконалюють рівень обслуговування клієнтів. 

Ситуація ускладнюється також за рахунок активізації розвитку та проникненню 

небанківських фінансових інститутів на фінансовий ринок. Так, протягом наступних кількох 

років прогнозується значне збільшення кількості страхових, трастових, ощадних компаній, 

недержавних пенсійних фондів, фінансових корпорацій, а також розширення спектра їх 

послуг.  

Відповідно, з метою залучення нових та утримання існуючих споживачів банківських 

послуг, вітчизняні комерційні банки змушені підвищувати свою конкурентоспроможність. У 

цьому контексті надзвичайно важливого значення набуває банківський маркетинг як 

комплекс прийомів і заходів укріплення власних позицій на ринку та забезпечення 

фінансового зростання. 

При розробленні маркетингової стратегії банки мають з’ясувати, яким саме 

характеристикам надають перевагу споживачі банківських послуг. Так, згідно з 

дослідженнями, проведеними компанією GfK Ukraine, найбільш впливовими на вибір банку 

є такі фактори, як розташування банку та його орієнтованість на обслуговування клієнтів [5]. 

Перша із зазначених характеристик, місцезнаходження банку, передбачає зручність і 

близькість відділень банку, його банкоматів для клієнтів. На основі цього факту доцільно 

розташовувати рекламу в зоні охоплення філій та відділень банку з метою приваблення уваги 

клієнтів. 

Інша важлива характеристика банку для споживача банківських послуг – його 

клієнтоорієнтованість. Так, згідно із сучасними тенденціями банківського маркетингу 

останнім часом вітчизняні фінансово-кредитні установи значну увагу приділяють 

установленню довірчих відносин із клієнтами, більш глибокому аналізові їхніх потреб. Цей 

фактор є одним із найбільш визначальних у конкурентних умовах ринку банківських послуг 

України. Так, з метою ефективної організації маркетингової діяльності банки створюють 

спеціалізовані функціональні департаменти, які займаються розробленням стратегій 

маркетингу, застосовують відповідні інструменти для забезпечення прибутковості 

банківського бізнесу та створення позитивного іміджу  установи на ринку банківських 

послуг.  

Що стосується вітчизняних банків, то в докризовий період спостерігалася тенденція 

до збільшення витрат на маркетинг і рекламу. Проте в результаті кризового впливу вони 

дещо зменшились. Наразі банкам слід відновлювати маркетингову діяльність, проводити 

активну рекламну політику. Крім того, така спрямованість зумовлена і необхідністю 

підтримки довіри до банків та з переорієнтацією діяльності фінансово-кредитних установ із 

кредитування на залучення грошових коштів населення. 



Однією з найбільш вагомих проблем розвитку ринку банківських послуг є недовіра 

громадян щодо безпеки своїх грошових вкладень.  Вона обгрунтована,  адже в кризовий 

період збанкрутувала велика кількість банківських установ,  внаслідок чого були заморожені 

та вчасно не виплачені грошові кошти їх власникам банківськими установами, які не 

прийняли впливових заходів щодо попередження загроз і на сьогодні не створили 

напрацьовану базу рішень для подолання кризи.  Окрім цього важливим чинником, який 

вплинув на поглиблення кризової ситуації у банківському секторі було зростання валютного 

курсу,  через яке виникли значні проблеми з виплатою відсотків по кредитах та вчасного 

погашення тіла кредитів,  так як їх реальна вартість в національній валюті зросла майже 

удвічі.  Це було зумовлене відповідним відношенням Національного банку України до 

кризової ситуації,  що проявлялася у секторі міжбанківської валютної біржі.  Проте, 

фінансові установи,  які в докризовий період дотримувались зваженої фінансової політики 

щодо надання кредитів та встановлення відсотків по них, а також цільової політики по 

залученню коштів населення на депозитні рахунки, пережили  фінансову кризу з незначними 

втратами. Ці банківські установи в кризовий період орієнтувалися не на максимізацію 

прибутку, а на максимізацію стабільності. Основою такої політики є чітке встановлення і 

регулювання ставок по депозитам та кредитам,  які забезпечували створення певних 

резервних заощаджень з метою попередження майбутніх загроз. Окрім того, деякі банки 

намагалися утримувати високе відношення відповідності капіталу активам,  що дозволило їм 

вчасно погасити зобов’язання перед своїми клієнтами і виправдати їхню довіру.  Проте 

більшість банківських установ до кризи були зацікавлені лише в залученні клієнтів, 

отриманні конкурентних переваг та збільшенні прибутку. Як наслідок, під час кризи вони не 

змогли розрахуватися за своїми зобов’язаннями.  

На сьогоднішній день банківські установи потребують розробки заходів,  які 

допоможуть їм завоювати довіру клієнтів та, повернувши їх до себе, зайняти ведучі позиції 

на ринку банківських послуг. Стосовно існуючих груп клієнтів, основне завдання банку 

полягає у переконанні їх у правильності вибору банку, досягненні задоволення співпрацею з 

ним та стимулюванні до користування ними іншими послугами банку. Щодо потенційної 

групи клієнтів, необхідно залучити їх до співпраці за допомогою привабливіших пропозицій 

банківських послуг чи інших чинників.   

Для вирішення поставлених завдань необхідні нові маркетингові стратегії по 

відновленню статусу банків в очах споживачів як надійних партнерів.  Для усіх банків не 

існує єдиних чітких рішень по підвищенню власної привабливості, але ми запропонуємо 

основні заходи, які можуть бути ними прийняті з цією метою. Вони повинні забезпечити 

збільшення частки депозитів населення,  а також відновити сферу кредитування,  яка 

забезпечує їх прибутковість. У результаті нестачі власних ресурсів в кризовий період,  банки 

скоротили кредитування економічних суб’єктів, що вкрай негативно відбилось на розвитку 

практично усіх секторів економіки. Ускладнення механізму надання кредитів,  

невизначеність перспектив розвитку ринку товарів та послуг, законодавчі та правові зміни 

зменшили інвестування в Україні. 

Також важливим чинником, що обмежує обсяги кредитування, а також 

конкурентоспроможність банківської системи України за сучасних умов є недостатній рівень 



їх капіталізації,  який проявляється у тому,  що попри зростання капіталу,  темпи його 

збільшення не встигають за розширенням зобов’язань та активів банків. У сучасних умовах 

банкам необхідно вкрай виважено збудувати свою кредитну політику, з одного боку,  

спростивши механізм надання кредиту для розвитку малого та середнього бізнесу та 

розширивши сферу споживчих кредитів для населення,  з іншого – забезпечивши себе 

гарантіями їх вчасного повернення та отримання прибутку.   

Сьогодні вже використовується велика кількість маркетингових заходів,  які б могли 

збільшити привабливість певного комерційного банку. Одним із них є входження банку в 

певні закордонні фінансові або інвестиційні групи, які відрізняються між собою умовами 

функціонування. Ці фінансові групи надають фінансову допомогу та страхують банк від 

певних ризиків у майбутньому.  Крім того,  вони виконують велику роль у формуванні 

іміджу, престижу, привабливості та надійності комерційного банку для клієнтів.  Такою 

поведінкою банк намагається впевнити свого клієнта в тому, що ризику втрати його коштів 

немає і,  що в разі їх появи,  дана фінансова група прийме участь у їх вирішенні.  Значна 

частина українських комерційних банків вистояла у кризовий період та зберегла за собою 

клієнтів у більшості випадків завдяки фінансовим інвестиціям закордонних фінансових груп. 

Але дані групи, з одного боку допомагають банку в кризовий період,  фінансуючи його 

грошово-кредитну діяльність,  а з іншого боку -  вимагають від банку виконання певних 

фінансових та організаційних зобов’язань. Таким чином банк втрачає свою незалежність як в 

фінансовому аспекті,  так і в аспекті управління.  Він змушений регулярно подавати даній 

групі показники своєї діяльності, узгоджувати з нею свої рішення та надавати певні 

фінансові кошти. Тому для споживачів входження банку в певну фінансово-інвестиційну 

групу є позитивним фактором,  а для банку обумовлює втрату незалежності,  збільшення 

майбутніх витрат і як наслідок зниження конкурентоспроможності.  

Банки можуть використовувати сферу страхування своєї діяльності з метою 

забезпечення гарантій вкладників. До основних його видів можемо віднести перестрахування 

банком депозитних вкладень своїх клієнтів у певних страхових компаніях та організаціях,  

страхування певної величини власного постійного прибутку, який забезпечить стабільне 

функціонування банку тощо. Але дані заходи обумовлюють додаткові фінансові затрати.  

Зокрема перестрахування банками вкладень своїх клієнтів призведе до зниження відсоткової 

ставки по депозитам та зменшення попиту на них,  а страхування певної величини прибутку 

викличе скорочення активів, які б можна було використати у власній кредитній діяльності.  

На сьогоднішній день  споживачі змінили своє ставлення до більшості традиційних 

маркетингових заходів і найчастіше просто ігнорують їх. Тому банкам необхідно розробити 

нові заходи, які б зацікавили клієнта звернутися саме до їхнього банку. Одним із 

запропонованих нами рішень по збільшенню привабливості комерційного банку може бути 

створення певної популярної серед споживачів клієнтської бази, яка, користуючись 

послугами банку, буде поширювати позитивну інформацію про них. Для прикладу, це 

можуть бути розрахункові апарати в закладах харчування,  гуртових або фірмових точках 

продажу, надання кредитів на певні групи товарів на місці їх покупки.  Користуючись 

послугами банку, дані організації уже будуть демонструвати потенційним клієнтам довіру до 

конкретного банку, що спричинить збільшення його привабливості для потенційного кола 



роздрібних споживачів.  Звичайно в умовах кризи таким організаціям слід надавати певні 

привілеї у користуванні банківськими послугами, які забезпечать їх позитивне ставлення для 

банку.  

Більш того дуже важливим є формування гнучкої системи фінансових послуг, яка 

була б вигідною для клієнта і прибутковою для банку.  У післякризових умовах більшість 

клієнтів потребують індивідуального підходу.  Банки мають розробляти спеціальну 

стратегію дій,  за якою послуги не будуть надаватися під єдиним шаблоном,  а будуть 

орієнтуватися на поєднання інтересу банку та клієнта.  З цією метою важливим є розробка 

спеціальних інноваційних послуг,  які зможуть привернути увагу клієнтів до банку.  Для 

прикладу в докризовий період банки з метою підвищення своєї привабливості розробляли 

рішення щодо підвищення мобільності та розширення можливостей використання коштів 

своїми клієнтами.  Багато банків створило програми, які дозволяли розпоряджатися своїми 

коштами через Інтернет-мережу. Це спрощує виконання багатьох операцій по розрахунках,  

платежах,  переводам коштів тощо.  Хоча на сьогоднішній день усі провідні банки мають 

напрацьоване програмне забезпечення для здійснення даної діяльності,  але власне реклама 

цих інновацій не була представлена широкому загалу,  а була вузько орієнтована на клієнтів,  

які займаються підприємницькою діяльністю.  Окрім того,  операції з даними програмами не 

є простими та уніфікованими, що збільшує недовіру в очах споживачів щодо їх надійності та 

викликає певні труднощі у користуванні.  Використання правильно розробленого,  

сертифікованого та прорекламованого програмного забезпечення надасть неабиякі переваги 

комерційним банкам.  Адже їх клієнти зможуть швидко розраховуватися за певними 

платежами  (наприклад комунальними,  оплатою засобів мобільного зв’язку),  переказувати 

кошти,  здійснювати перерахунки коштів за покупки через Інтернет та отримувати 

можливість постійного контролю за станом банківських рахунків.   

Розглядаючи фінансову сторону застосування маркетингових заходів, слід 

наголосити, що банки в післякризовий період не можуть виділяти значні кошти на 

покращення своїх позицій і змагання з конкурентами в ставковому відношенні щодо 

депозитів та кредитів. Тому варто зробити акцент на розвитку гнучкості у сфері надання 

послуг з метою максимального задоволення клієнтів.  

Висновки 

 Світова економічна криза суттєво вплинула на розвиток банківської сфери України. 

Ситуація спонукує банки постійно вдосконалювати свою діяльність на основі 

середньострокової й довгострокової стратегії.  

Щоб вижити в конкурентній боротьбі, банки змушені вводити в практику нові види 

обслуговування, боротися за кожного клієнта. Цим і пояснюється об'єктивна необхідність 

для комерційних банків діяти на ринку на основі теорії й практики сучасного маркетингу.  

Зараз банкам необхідно вийти на новий рівень вирішення проблем: кризове зовнішнє 

середовище вимагає від комерційних банків нестандартних та неочікуваних підходів до 

вирішення проблем із ліквідністю, які можуть полягати в поглибленні взаємодії з 

фінансовими посередниками, торговцями цінними паперами, застосуванні нестандартних 

схем роботи з іншими гравцями ринку банківських послуг; пошуку неформальних підходів у 

взаємовідносинах із клієнтами, підвищенні стандартів надання традиційних банківських 



послуг, розробки принципово нових банківських продуктів і послуг, створення позитивного 

іміджу банку.  
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THE SUMMARY 

 

USING MARKETING STRATEGIES IN BANKING INSTITUTIONS IN THE SECTOR 

Определены особенности банковского маркетинга, исследована сущность и проблемы маркетинговой и 

рекламной деятельности в банках Украины, проанализированы основные принципы функционирования банков 

в посткризисный период, влияние макросреды на деятельность банковских учреждений. Разработаны стратегии 

коммерческих банков с целью обеспечения их эффективной и стабильной деятельности в послекризисный 

период. 

 

АННОТАЦИЯ 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАРКЕТИНГОВЫХ СТРАТЕГИЙ В БАНКОВСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ В 

СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ 

The peculiarities of bank marketing, the essence and problems of marketing and promotional activities  in the 

banks of Ukraine, analyzed the basic principles of the banks in the post-crisis period, the impact of macro environment 

for banking institutions . A strategy for commercial banks in order to ensure their effective and sustained activity in the 

post-crisis period. 
 

 

 

 

 

УДК 65.012.265:658.0  

 

ЕКОНОМІЧНА ПРИРОДА ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА ТА ОСОБЛИВОСТІ 

ЙОГО ФОРМУВАННЯ 
 

Г.В. ЧЕРЕДНІЧЕНКО 
Мукачівський державний університет  

 

У статті, на основі аналізу  поняття потенціалу,  уточнено його економічний зміст, а також основні 

класифікаційні ознаки та складові. Визначені загальні принципи та чинники формування потенціалу 

підприємства. 

Ключові слова: потенціал, потенціал підприємства, класифікація потенціалу підприємства, складові 

потенціалу підприємства, чинники формування потенціалу підприємства. 

 

В умовах формування і розвитку ринкових відносин в Україні, які на мікрорівні 

характеризуються нестабільністю цілей, напрямів діяльності та визначення пріоритетів 

http://bank.gov.ua/Bank_supervision/dynamics.htm


розвитку підприємства, що в свою чергу зумовлено відсутністю рівноваги між попитом і 

пропозицією, непередбаченими змінами в конкурентному середовищі та факторами, що на 

нього впливають, особливої актуальності набувають проблеми оцінювання, формування, 

розвитку та оптимального управління наявними ресурсами підприємства. У сучасних умовах 

механізм управління ресурсним потенціалом підприємства не в повній мірі відповідає 

завданням підвищення ефективності його роботи, отримання бажаних кінцевих результатів, 

подальшого розвитку. Особливої актуальності ця проблема набуває через обмеженість 

ресурсів. Це зумовлює необхідність постійного пошуку шляхів їх ефективнішого 

використання.  

Об’єкти та методи дослідження 

Складність категорії «ресурсний потенціал» породжує різноманітність підходів до 

трактування його сутності, а відповідно й напрямів удосконалення механізму його 

формування та використання. Даній проблематиці присвячено наукові дослідження й 

публікації таких вчених-економістів, як О. Арєф’єва [1], І. Должанський [2], Н. 

Краснокутська [3], Л. Сосненко [4], О. Сухай [5], О. Федонін [6] та інші. 

Незважаючи на значну кількість досліджень, дискусійними залишаються чимало 

питань формування потенціалу господарюючого суб’єкта, що пов’язано з неоднозначністю 

трактування сутності самого поняття «потенціал підприємства», відсутністю єдиної думки 

науковців щодо його структурування, складністю даної проблематики та досить широкою 

сферою аспектів, які вона охоплює. 

Постановка задачі 

Метою дослідження є узагальнення сутності категорії «потенціал підприємства», 

визначення його складових та вивчення особливостей і чинників його формування.  

Результати та їх обговорення 

Термін «потенціал» міцно увійшов в тезаурус сучасної науки. Як відомо, він є 

похідним від латинського слова "potentia", яке перекладається як «сила», «міць» і зазвичай 

інтерпретується як властивість володіння силою, міццю. У різних науках і навіть в рамках 

окремих наук термін «потенціал» трактується по-різному і часто використовується для 

позначення понять, які істотно відрізняються один від одного. При цьому рівень 

варіабельності смислових трактувань поняття «потенціал» тим вище, чим нижче рівень 

розвитку, формалізації відповідних наук. Особливо він високий у гуманітарних та 

суспільних науках в цілому та в економіці, зокрема. Навпаки, в точних науках, таких, 

наприклад, як математика і фізика, поняття потенціалу, а також близьких йому понять є 

гранично точними, однозначними і загальноприйнятими. 

Що стосується економічної науки, то різноманітність в тлумаченні і використанні 

поняття потенціалу свідчать про незрілість відповідної галузі знань і незавершеності процесу 

пізнання. Ця обставина вже сама по собі обумовлює актуальність подальших досліджень, 

спрямованих на уточнення змісту поняття потенціалу як наукової категорії та формулювання 

його визначення.  

Розглянемо еволюцію наукової думки щодо визначення терміну «потенціал» в 

економіці (табл. 1). 

В економіці потенціал визначається як здатність економічного суб’єкта до здійснення 



властивої йому діяльності, відображає максимально можливий сукупний результат цієї 

діяльності [7]. 

Слід звернути увагу на основні положення даного визначення: 

1. Потенціал – це деяка здатність (властивість певного виду) суб’єкта економіки. Цим 

встановлюється родова ознака визначення і одночасно характеризується, що носієм даної 

властивості (здатності) є економічний суб’єкт (економічна система). 

2. Потенціал – це здатність суб’єкта економіки до здійснення певної діяльності – 

діяльності, яка властива даному суб’єкту економіки (перша суттєва ознака). Ця здатність 

відображає максимально можливий узагальнений результат такої діяльності (друга істотна 

ознака). 

3. Мірою потенціалу, як наслідок, повинна служити міра результату відповідного виду 

діяльності. 

 

Таблиця 1. Еволюція наукової думки щодо визначення терміна «потенціал» в економіці  

Автор Визначення 

Воблий К.Г. 
Потенціал виробничих сил — потенційна можливість країни 

виробляти матеріальні блага для задоволення потреб населення. 

Вейц В. 
Потенційні виробничі сили — не тільки матеріальні елементи, а 
також ті чи інші матеріальні умови, за яких здійснюється 
виробничий процес. 

Струмілін С.Г. 
Економічний потенціал — сукупна виробнича сила праці всіх 

працездатних членів суспільства. 

Немчінов В.С. 
Потенціал розширеного виробництва — ресурсні можливості 
національної економіки у здійсненні економічного росту. 

Анчишкін А.І. 
Виробничий потенціал — набір ресурсів, які у процесі виробництва 

набирають форму факторів виробництва. 

Абалкін Л.І. 
Потенціал — це узагальнена збірна характеристика ресурсів, 
прив’язана до місця й часу. 

Архангельський В.М. 

Потенціал — засоби, запаси, джерела, які є в наявності і можуть 

бути мобілізовані для досягнення певної мети або вирішення певної 
задачі. 

Рєпіна І.М. 

Підприємницький потенціал — сукупність ресурсів (трудових, 

матеріальних, технічних, фінансових, інноваційних і т. ін.), навичок 
та можливостей керівників, спеціалістів та інших категорій 
персоналу, щодо вироблення товарів, надання послуг (здійснення 

робіт), отримання максимального доходу (прибутку) і забезпечення 
сталого функціонування та розвитку підприємства. 

Олексюк О.І. 

Потенціал підприємства — максимально можлива сукупність 

активних і пасивних, явних і прихованих альтернатив 
(можливостей) якісного розвитку соціально-економічної системи 
підприємства у певному середовищі господарювання (ситуаційно-

ринкова складова) з урахуванням ресурсних, структурно-
функціональних, часових, соціокультурних та інших обмежень. 

 

Останнє положення утворює теоретичний фундамент для розробки методів 

вимірювання потенціалів в економіці в рамках відповідної концепції.  

Згідно з наведеним вище визначенням, на роль потенціалів в економіці можуть 

претендувати властивості суб’єктів економіки, що відносяться до класу їх здібностей. І ті із 

здібностей, які відображають результати діяльності цих суб’єктів (причому тільки 



максимально можливі), розглядаються як потенціали даних суб’єктів. При цьому вимога 

граничності результатів є принциповою, такою, що диференціює здібності та можливості так 

само, як в математичній теорії виробництва диференційовані поняття технологічно 

ефективного та допустимого випусків [5].  

Із вище наведеного  формулювання визначення потенціалу економічного суб’єкта 

логічно випливає теоретична можливість існування лише трьох якісно різних типів 

класифікації потенціалів:  

1) потенціали різних суб’єктів економіки; 

2) потенціали, що відносяться до різних видів (і підвидів) діяльності суб’єктів 

економіки;  

3) потенціали, що характеризують різні граничні можливості здійснення суб’єктами 

діяльності певного виду. 

Іншими словами, на роль класифікаційних ознак потенціалів можуть претендувати 

тільки вид (тип) економічного суб'єкта (1), вид діяльності, здійснюваної економічним 

суб’єктом (2) і вид граничних можливостей до здійснення конкретного виду діяльності (3).  

Для забезпечення ефективності процесів формування, нарощування та комплексного 

оцінювання  потенціалу підприємства важливою є його раціональна структуризація, 

виділення складових, визначення значимості кожної з них і встановлення взаємозв’язків між 

ними. 

 Проведене дослідження дозволяє зробити висновок, що питання структуризації 

потенціалу підприємства залишаються дискусійними, погляди науковців різняться стосовно 

кількісного, якісного складу цієї економічної категорії, а також щодо рівня взаємозалежності 

її елементів, їхніх властивостей та особливостей формування. 

Доцільно виділити такі основні складові  потенціалу підприємства: виробничо-

технологічна, трудова, фінансова, інфраструктурна, організаційно-управлінська, 

інвестиційна, інноваційна, маркетингова, еколого-економічна, стратегічна (рис. 1).  

Ці складові тісно взаємодіють між собою, формуються у сукупності та можуть бути 

ефективно використані лише разом, як комплекс складових частин потенціалу певної 

підприємницької структури. 

Формування потенціалу підприємства – це виявлення стратегічних можливостей, 

ресурсів і резервів потенціалу, здатних підвищити рівень конкурентоспроможності 

господарюючого суб’єкта. Варто зауважити, що сильні сторони є потенціалом підприємства, 

а слабкі – його резервом. Відповідно завдання підприємства полягає у використанні сильних 

позицій за одночасного усунення слабких сторін . 

У процесі формування економічного потенціалу підприємства варто враховувати такі 

основні його властивості: цілісність, динамічність, поліструктурність, взаємозв’язок і 

взаємодія елементів, складність, здатність до розвитку, унікальність, синергійність [3].  



 

Рис. 1. Складові потенціалу підприємства 
 

Процес формування потенціалу починається в момент створення господарюючого 

суб’єкта (засновники вкладають у нього кошти, організаційні здібності тощо), і чим більшим 

та якіснішим є стартовий потенціал підприємства, тим перспективнішою буде його 

діяльність [7]. 

При цьому варто враховувати профіль господарюючого суб’єкта та особливості його 

діяльності, адже для підприємств різних галузей можуть суттєво відрізнятися пріоритетні 

складові економічного потенціалу, що обумовлено специфікою функціонування, 

відмінностями стратегічних і тактичних цілей. 

Наприклад, для підприємств сфери послуг, пріоритетними напрямками роботи є 

забезпечення ефективної маркетингової політики (розширення ринків збуту, дієва рекламна 

Складові потенціалу підприємства 

Виробничо-технологічна: 

- потенціал основних та оборотних 

фондів; 
- потенціал нематеріальних активів; 

- потенціал природно-кліматичних 
умов та землі. 

Трудова: 

- кваліфікація персоналу; 

- організаційні здібності 
управлінського персоналу; 

- професійні навички та здібності 
працівників підприємства. 

Фінансова: 

- забезпеченість власними, 

залученими та позиковими 
коштами; 

- перспективи нарощування 
фінансових ресурсів підприємства. 

Інфраструктурна: 

- налагодженість і збалансованість 

взаємозв’язків між структурними 
підрозділами підприємства; 

- відповідність вимог виробництва 
та можливостей підприємства. 

Організаційно-управлінська: 

- раціональність організаційної 

структури підприємства; 
- ефективність методів управління, 

планування, прогнозування та 
контролю. 

Інвестиційна: 

- інвестиційні можливості; 

- інвестиційна привабливість 

підприємства. 

Інноваційна: 

- здатність підприємства 
мобілізувати всі необхідні ресурси 
для здійснення інноваційної 

діяльності; 
- спроможність трансформувати 

новаторські ідеї в інноваційні 
продукти. 

Маркетингова: 

- вивчення ринку; 
- стимулювання збуту; 
- завоювання нових ринків збуту; 

- ефективна рекламна політика. 

Стратегічна: 

- рівень стратегічного управління; 

- сукупність заходів, що 
здійснюються підприємством для 

виконання завдань стратегічного 
планування. 

Еколого-економічна: 

- здатність підприємства до 

зменшення шкідливого впливу на 
навколишнє середовище; 

- можливість економії коштів на 
екологічних зборах і штрафах. 



кампанія, підвищення іміджу підприємства), надання послугам високої якості, нових 

ексклюзивних характеристик, що можна забезпечити за допомогою нарощування 

інтелектуального та креативного потенціалів господарюючого суб’єкта. Для виробничих 

підприємств найвагомішим буде налагодження ефективного виробничого процесу, 

забезпечення високої якості продукції та нарощування обсягів її реалізації. А для наукоємних 

галузей виробництва важливою є інноваційно-інвестиційна спрямованість (наявність 

високого інтелектуального потенціалу та можливостей його реалізувати). 

У загальному вигляді потенціал підприємства формується за рахунок низки чинників, 

які умовно можна поділити на внутрішні та зовнішні: 

- чинники виробництва (фінансові, матеріальні, нематеріальні, трудові, природні 

ресурси тощо), сформовані за рахунок всіх доступних господарюючому суб’єктові способів 

(внутрішня складова); 

- здібності господарюючого суб’єкта (здійснення креативної, інтелектуальної, 

інвестиційно-інноваційної діяльності; налагодження якісної організаційно-управлінської 

роботи; нарощування  ресурсів підприємства за рахунок внутрішніх джерел; удосконалення 

та ремонт обладнання тощо), сформовані на основі наявних у певний момент часу ресурсів 

господарюючого суб’єкта (внутрішня складова); 

- залучені можливості (нарощування якості й обсягу всіх чинників виробництва за 

рахунок зовнішніх джерел; покращення іміджу підприємства; розширення ринків збуту 

тощо), що включають всі можливі зовнішні джерела збільшення ресурсів і здібностей 

підприємства (рис. 2). 

Суттєвий вплив на процес формування  потенціалу здійснюють чинники 

внутрішнього і зовнішнього середовищ підприємства, від яких залежить необхідний рівень 

потенціалу, його структура, особливості та міра використання тих чи інших складових.  

На основі трактування сутності й основних властивостей потенціалу підприємства 

можна визначити загальні принципи його формування: 

- врахування профілю, специфіки діяльності господарюючого суб’єкта; 

- визначення «слабких» місць підприємства та намагання їх усунути в процесі 

формування ресурсного потенціалу; 

- оптимальне поєднання джерел формування; 

- врахування стадії життєвого циклу підприємства в процесі формування його 

потенціалу; 

- приділення уваги перспективам розвитку господарюючого суб’єкта. 



 

Рис. 2. Чинники формування потенціалу підприємства 

Висновки 

В сучасній економічній науці широкого поширення набуло поняття потенціалу. При 

цьому воно використовується по відношенню до різних об’єктів і в різних інтерпретаціях. У 

той же час формулювання поняття потенціалу, яке б задовольняло загальноприйняті в науці 

вимоги, що пред’являються до визначень наукових понять, відсутнє. Це свідчить про 

незрілість даного розділу економічних знань, що, в свою чергу, стримує розвиток теорії і 

обумовлює актуальність подальших досліджень як у напрямі уточнення її понятійної 

системи, так і в напрямку узагальнення всього кола економічних об’єктів, процесів і явищ, 

що вписуються в концепцію потенціалу. 

Пріоритетними завданнями подальших досліджень є  уточнення економічного змісту 

поняття потенціалу з позицій задач управління, систематизації потенціалів, включаючи 

систематизацію об’єктів, що володіють потенційними властивостями, а також більш 

детальне вивчення особливостей формування, розвитку та оцінювання потенціалу 

підприємства. 
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АННОТАЦИЯ 

 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРИРОДА ПОТЕНЦИАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ И ОСОБЕННОСТИ ЕГО 

ФОРМИРОВАНИЯ 

В статье, на основе анализа понятия потенциала, уточнены его экономическое содержание, а также 

основные классификационные признаки и составляющие. Определены общие принципы и факторы 

формирования потенциала предприятия. 

Ключевые слова: потенциал, потенциал предприятия, классификация потенциала предприятия, 

составляющие потенциала предприятия, факторы формирования потенциала предприятия. 

 

THE SUMMARY 

 

ECONOMIC NATURE  OF POTENTIAL OF THE COMPANY AND FEATURES OF ITS FORMING 

In the article it is specified the economic content of potential, based on analysis of its meaning, as well as its 

basic classification features and components. Are determined the general principles and factors of forming the potential 

of the company. 

Keywords: potential, potential of the enterprise, classification of potential of the company, components of 

potential of the company, factors of forming the potential of the company. 
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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТА СТРАТЕГІЧНІ ЗАВДАННЯ КАРПАТСЬКОГО 

ЄВРОРЕГІОНУ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ 
 

І.М.ЧУЧКА, Г.Г. БІЛАК 
Мукачівський державний університет  

 
В статті досліджено проблеми питань із транскордонного співробітництва Закарпатської області, 

а також перспективи розвитку єврорегіональної співпраці і аналіз виконання вже розроблених пр ограм. 

Ключові слова: міжрегіональне, транскордонне та прикордонне співробітництво, єврорегіони.  
 

В останні роки транскордонному співробітництву України із сусідніми  суміжними 

державами надається багато уваги, що підтверджується як на найвищому державному рівні, 

регіональному так і на локальному. Про це свідчить не тільки практика діючих єврорегіонів, 

а й прийнята законодавча база, як на національному так і на міжнародному рівнях. Внаслідок 

приєднання держав Центрально-Східної Європи до Євросоюзу Україна має вже спільний 

кордон з Європейським Союзом. Аналіз головних принципів, завдань та механізмів 

реалізації регіональної політики ЄС становить для нас особливий інтерес, адже сприяє 

кращому розумінню перспектив міжрегіонального, транскордонного та прикордонного 

співробітництва України з Європейським Союзом: імплементації головних принципів 

регіональної політики ЄС у національне законодавство, сприяє реалізації головної мети 

зовнішньої політики України – прискорити визначення з боку Європейського Союзу чітких 

критеріїв щодо України з метою отримання нею статусу асоційованого члена ЄС, створення 

відповідної інфраструктури, системи інституцій та структур для регулювання 

єврорегіональної політики в Україні. Сьогодні наша країна вже має деяку позитивну 

практику у сфері транскордонного співробітництва. В наш час на кордонах України створено 

і діють єврорегіони: Буг, Карпатський єврорегіон, Нижній Дунай, Верхній Прут, Дніпро, 

Слобожанщина, Ярославна та Донбас. 

Транскордонне співробітництво між Україною та ЄС є широкомасштабним та 
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багатофункціональним, ефективна реалізація якого забезпечить розвиток тісної співпраці в 

економічній, соціальній, екологічній та культурній сферах. 

Єврорегіональна політика є органічною складовою загальнодержавної політики і 

вихідними положеннями для її формування є ступінь економічної міцності прикордонних 

регіонів, рівень життя населення у них, політичне, екологічне, релігійне становище. Така 

політика, з одного боку, спрямовується на забезпечення всебічного розвитку регіонів, а з 

другого – на збереження територіальної цілісності держави, адже Україна це для нас 

держава, якої 2/3 областей є прикордонними. Це дає нашій країні великий потенціал для 

розвитку транскордонного співробітництва і, зокрема, єврорегіонів, що в свою чергу, 

підтверджує актуальність проблеми. Основними країнами-партнерами у 

зовнішньоекономічному співробітництві підприємств області у виробництві товарів на 

умовах використання давальницької сировини є партнери з Угорщини, Німеччини, Австрії, 

Італії, Словаччини, Польщі. 

Результати та їх обговорення 

Шляхом організації партнерства суб’єктів громадського, приватного і неурядового 

секторів для опрацювання і виконання спільних стратегій, програм і проектів  існують  три 

рівні співпраці: а) регіональний; б) єврорегіональний (транскордонний); в) надрегіональний. 

Регіональний рівень досліджуваного регіону охоплює, як вже згадувалося, чотири області: 

Львівську, Івано-Франківську, Чернівецьку та Закарпатську з обласним центром в місті 

Ужгород.  

Зовнішній кордон Європейського Союзу відкриває широкі можливості та конкретні 

передумови для визнання регіону центром європейських ініціатив. Саме  метою отримання 

такого статусу Закарпатська область  плідно працює над розвитком таких стратегічних 

напрямків, які повністю відповідають євроінтеграційному курсу держави, створюючи всі 

передумови. Вони перш за все повинні  виконувати функцію основного каталізатора 

євроінтеграційних програм із залученням коштів міжнародних донорських організацій. 

Органи влади Закарпатської області стимулюють транскордонну співпрацю шляхом 

розробки відповідних регіональних програм. Закарпатська обласна рада 27 грудня 2002 р. 

вперше схвалила Програму розвитку транскордонного співробітниці на 2003 р. Метою даної 

програми була розробка разом із партнерами із сусідніх регіонів Польщі, Словаччини, 

Угорщини та Румунії стратегії розвитку транскордонного співробітництва у Карпатському 

регіоні «Карпати 2004-2011». 

Можна зазначити, що  показовим прикладом реальної та стратегічно виваженої співпраці 

прикордонного регіону України – Закарпаття – з прикордонним регіоном Угорщини – Саболч-Сатмар-Берег є 

Концепція спільного розвитку прикордонних територій України та Угорщини (2003 р.). Вона  затверджена 

місцевими органами влади. Розроблені стратегічні документи стали основою для залучення фінансових 

ресурсів не лише з державних і місцевих бюджетів, але й з фондів та програм Європейського Союзу. Вони 

також вирішують завдання підвищення фахового  рівня практиків, які працюють у сфері транскордонного 

співробітництва з метою їх підготовки до нових умов взаємодії з партнерами. Такий  досвід свідчить про 

ефективність застосування стратегічного підходу до розвитку прикордонних територій України та сусідніх 

держав. 

Програма Сусідства – це є унікальні можливості для Закарпатської області. Всі програми, які мають 

стосунок Карпатського євро регіону, надають можливість залучити у розвиток регіону додаткові кошти у формі 
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безповоротної технічної допомоги біля 2,5 млн. євро на рік, але за умови ефективної роботи в сфері проектного 

планування та менеджменту і опрацьованої системи співфінансування. 

Наша область бере участь у реалізації чотирьох програм сусідства: «Польща-Україна-

Білорусь», «Україна-Румунія», «Україна-Угорщина-Словаччина» та КАДСІС. Програма 

«Україна-Угорщина-Словаччина» є стратегічно важливою для  нашої області, вона є  

бенефіціаром і  визначений єдиний регіон з України, а саме Закарпатська область. Були 

виділені кошти 6 транскордонних проектів на загальну суму 937 748 євро. Крім того, 

передбачається виконання проектної діяльності та іншу сторону кордону за рахунок 

Європейського фонду регіонального розвитку на загальну суму приблизно 2,9 млн. євро.  

Можна визначити, що розвиток транскордонного співробітництва області із 

прикордонними регіонами сусідніх країн відбувається передусім на основі реалізації 

відповідних програм. [1]. 

Органи регіональної влади Закарпаття беруть активну участь у розробці Програм 

сусідства. Це призводить до забезпечення представлення інтересів області в засіданнях 

оціночних та моніторингових комітетів. Також ведеться активна підготовка потенційних 

реципієнтів та бенефіціарів до участі у Програмах сусідства. А саме через інформування, 

надання консультаційної допомоги та проведення навчання з питань проектного 

менеджменту. 

Глобалізації економічних процесів та їх умови у державі є одним з основних завдань на сучасному 

етапі в регіоні. Розбудова і використання необхідної інфраструктури з метою активізації формування 

ефективної регіональної політики. А також забезпечення позитивного впливу сусідства з прикордонними 

країнами-членами Європейського Союзу з урахуванням специфічних умов прикордонного розвитку 

Закарпатської області. 

З 2007 року була запроваджена програма добросусідства на 2007 – 2013 роки, яка 

передбачає, що, якщо проект втілюють по обидва боки кордону, то він повинен мати 

спільний бюджет та спільні дії. Хоч програма була розпочата у 2007 році, перші  кроки були 

здійснені лише у 2010-му. Тільки наприкінці 2010 року були законтрактовані перші кроки у 

рамках програми «Карпатського єврорегіону».  

Коли Європа декларує екосистемний підхід до транскордонної співпраці, то у нашому 

Карпатському єврорегіоні нема системного підходу, лише політичні. Пропозицією до 

Європейської комісії є лише  втілювати єдину програму, з розрахунком на бюджет 2015 – 

2020 років. Коли йдеться мова  про проекти, то не обов’язково це стосується інфраструктури , 

але  також і  прийняття  законодавства про прикордонну торгівлю. Люди з обох боків 

кордону займаються цією торгівлею. Також члени Асоціації Карпатського єврорегіону 

порушують питання малого прикордонного руху для усієї карпатської смуги: тобто людина, 

яка живе на кордоні з Польщею, зможе без проблем потрапити й до Румунії, Угорщини, 

Словаччини.  

На сьогодні було реалізовано п’ять програм (проектів) в рамках Єврорегіонів : 

1. Програма  «Полонія – Україна – Транскарпатія» – нове відкриття. Діяла вона з 

серпня 2007року по червень 2008 року. Вартість, якої склала 459 000 €. Передбачала вона в 

собі створення польсько-української системи співпраці в рамках МА «Карпатський 

єврорегіон» та залучення нових акторів; полегшення процедур аплікації та реалізації 

транскордонних проектів; а також активізацію діяльності Карпатського єврорегіону на 



перспективу 2007-2013 років. Вигідною була професіоналізація кадрів та інституцій в рамках 

МА «Карпатський єврорегіон», що займаються транскордонною співпрацею. Джерелом 

фінансування була програма партнерства і добросусідства Польща – Білорусь – Україна 

INTERREG IIIA/TACIS CBC 2004-2006 рр. 

2. Проект «Розвиток  Берегівської транскордонної польдерної системи в басейні 

річки Тиса». Виконавцем цього проекту була Закарпатська область. Джерелом фінансування 

на 720 000 € була програма партнерства і добросусідства «Угорщина – Словаччина – Україна 

INTERREG IIIA/TACIS CBC 2004-2006 рр.» Передбачала вона розвиток  Берегівської 

транскордонної польдерної системи в басейні річки Тиса. 

3. Програма «Чиста вода», терміном виконання, якої були 2009-2010 роки. 

Передбачала вона вирішення питання водовідведення сіл Кінчеш-Часлівці-Коритняни на 

досвіді Кошицького краю (Словаччина). Джерелом фінансування була та ж програма 

добросусідства на 597 069 €. 

4. Програма «Транскордонні можливості розвитку транспортної 

логістики».Джерелом фінансування є програма партнерства і добросусідства Угорщина – 

Словаччина – Україна INTERREG IIIA/TACIS CBC 2004-2006 рр. Передбачала програма на 

536 994 € вивчення транскордонних можливостей розвитку транспортної логістики 

транскордонного регіону. Виконавцем була Закарпатська область в період 2008-2009 роки. 

5. Проект «Покращення транскордонного автомобільного руху через будівництво 

об’їзної дороги навколо м. Берегово» передбачала витрати на 896 360 € та покращення 

транскордонного автомобільного руху через будівництво об’їзної дороги  навколо міста 

Берегово. 

Варто приділити найбільшу увагу проекту «Карпатський Горизонт 2013», в якому 

йдеться про обговорення перспектив операційної програми ЄС для регіону Карпат. Був 

розроблений цей проект АОМС «Єврорегіон Карпати – Україна» та поданий на оголошений 

Європейською програмою Міжнародного Фонду «Відрождення» конкурс «Проведення 

науково-практичних конференцій з актуальних питань європейської інтеграції України» у 

2010 році. Реалізація проекту розпочалася у червні 2010 року за фінансового сприяння 

Міжнародного Фонду «Відродження», а також Львівської  обласної державної адміністрації.   

Західні області України разом із східними територіями Європейського Союзу, що 

межують з гірською системою Карпати, утворюють спільний географічний, екосистемний, 

культурний, гуманітарний, а частково і економічний простір. Але програми транскордонного 

співробітництва ЄС, зокрема  PHARE/TACIS СВС та INTERREG/TACIS СВС не завжди 

враховували особливості даного регіону, а відтак - недостатньо сприяли євроінтеграційному 

процесу розвитку Карпатського регіону. Завдяки  саме новим програмам Європейського 

Інструменту Сусідства та Партнерства «Польща – Білорусь – Україна», «Румунія – Молдова 

– Україна» та «Угорщина – Словаччина – Румунія – Україна» із центрами управління 

відповідно у Варшаві, Бухаресті та Будапешті ситуація покращилась. Але однак ряд проблем 

все ж залишився.  Тому для покращення  динаміки інтеграційного процесу України доцільно 

підготувати спільну операційну програму територіального співробітництва на засадах, що 

застосовуються Європейською Комісією при розробці операційних програм на внутрішніх 

кордонах ЄС. Передбачалося попередньо, що проведення конференції «Регіональний вимір 



євроінтеграційних процесів» буде першим кроком для досягнення вказаної мети. Але 

конференція проводилася у формі Форуму Регіонів у рамках економічного форуму 

«Транскордонне співробітництво: погляд у майбутнє», що організовувався Львівською 

обласною державною адміністрацією під патронатом Президента України 7-8 жовтня 2010 

року у м. Трускавець Львівської області. Проведення конференції у рамках форуму 

дозволило їм залучити ширше коло фахівців та експертів з питань регіонального розвитку та 

транскордонної співпраці для обговорення актуальних питань розвитку транскордонної 

співпраці в рамках Карпатського Єврорегіону.  

Таким чином, метою проекту  «Карпатський Горизонт 2013» є  обговорення 

перспектив операційної програми ЄС для регіону Карпат» , а також проведення конференції 

«Регіональний вимір євроінтеграційних процесів в Україні» задля активізації діалогу 

представників центральних та регіональних влад Карпатського Єврорегіону, щодо розробки 

єдиної операційної програми ЄС для регіону Карпат на фінансову перспективу 2014-2020. 

Основною довгостроковою метою діяльності Асоціації є сприяння розробці та 

реалізації окремої операційної програми ЄС для регіону Карпат у фінансовій перспективі 

2014 – 2020 років. Саме за для реалізації поставленої мети Асоціація повинна розбудувати 

формальну партнерську структуру з усіма державами, шо входять до складу Карпатського 

Єврорегіону (подібно до того, як це діє у співпраці з Польщею та Словаччиною). Функцією 

реалізації концепції «Карпатський Горизонт 2020» є координація та узгодження з точки зору 

програмних пріоритетів існуючих операційних програм, що реалізуються на території 

Карпатського Єврорегіону у рамках майбутньої фінансової перспективи ЄС.  

Національне Представництво України в Карпатському  регіоні спільно із своїми 

польськими колегами ініціюють необхідність затвердження Європейською Комісією окремої 

операційної програми Європейського Союзу для території Карпат на фінансову перспективу 

2014 – 2020 років. Відповідно, до цього виникає потреба розробки концепції даної програми 

(робоча назва – «Карпатський горизонт») та її презентація Європейській Комісії.  

Можна зазначити, що великі надії на розвиток карпатських територій ніс в собі процес 

європейської інтеграції, який був пов’язаний зі сподіваннями на фінансове сприяння 

інвестицій та співпрацю з бюджетом Європейського Союзу. На жаль, можна підсумувати, що 

до цього часу сприяння для території Східних Карпат з точки зори розширення 

Європейського Союзу має незначний характер. 

Крім пілотних фінансових інструментів у передвступному періоді (PHARE CBC, 

TACIS CBC), а також першими операційними програмами, що реалізувалися в рамках 

Ініціативи Спільнот INTERREG IIIA 2004 – 2006 i Програм Добросусідства 2004 – 2006 не 

функціонувала жодна конкретна програма сприяння розвитку Східних Карпат не лише у 

інвестиційному плані, але також щодо сприяння багатосторонній міжлюдській та 

інституційній співпраці.  

 Транскордонне співробітництво в плані інтеграції до ЄС здійснюється в рамках 

Програми INTERREG. Мета Програми - субсидіювання та стимулювання територій по 

слідуючих напрямах:  

INTERREG "А" - прикордонне співробітництво; 

INTERREG "В" - транснаціональне співробітництво; 



INTERREG "С" - міжрегіональне співробітництво; 

Поряд з названою програмою INTERREG АВС  важливе місце належить програмі 

ТАСІС, яка поширена на 13 держав, що створилися після розпаду Радянського Союзу. 

Головна мета цієї програми - створення об'єднань та розбудова співпраці між державами 

СНД та ЄС. Зміни ситуації не приніс також період програмування 2007 – 2013. Слід 

зазначити, що в рамках ЄС на даний час реалізовується 13 програм, що відображають власне 

екосистемний підхід Європейської Комісії до вирішення проблем розвитку прикордонних 

територій, а саме: Альпійський простір, Атлантична територія, Регіон  Балтійського моря, 

Кариби, Індійський океан, Мадейра – Азури – Канарські острови, Регіон Північного моря, 

Північно-Західна Європа, Північна периферія, Південно-Східна Європа, Південно-Західна 

Європа, Середземномор’я, Центральна Європа. На території Східних Карпат функціонують 

«de facto» ідентичні з перспективою 2004 – 2006 фінансові інструменти.   

Висновки 

Можна в загальному розрізняти стратегічні та операційні цілі регіонального розвитку 

Закарпатської області, яка входить до Карпатського регіону. До стратегічних цілей можна 

віднести: поглиблення транскордонної та єврорегіональної співпраці; розвиток людини та 

підвищення соціальних стандартів життя; формування конкурентоспроможної та 

життєздатної економіки; розвиток туризму та курортно-рекреаційної сфери просторова 

гармонія та охорона довкілля. З операційних цілей розрізняють: забезпечення доступу та 

високоякісної освіти протягом життя; підвищення тривалості життя та доступу до високих 

стандартів медичного обслуговування; формування здорового способу життя; підвищення 

культури життя та збереження історично-культурної спадщини; забезпечення соціальної 

підтримки вразливих верств населення; забезпечення ефективності енерго та 

ресурсозбереження у сфері господарювання; підвищення інноваційного рівня економіки; 

формування розгалуженої ринкової та інституційно-організаційної інфраструктури 

економіки; розвиток ділової прикордонної інфраструктури та співпраці між місцевими  та 

регіональними громадами країн-сусідів; розвиток туристично-сервісної інфраструктури  та 

багато інших. Саме для досягнення  цих цілей потрібно хоча б : забезпечити постійне 

підвищення якості освіти, оновлення її змісту та форм організації навчально-виховного 

процесу; запровадити освітні інновації, інформаційні технології; створити сприятливі умови 

для забезпечення хворих; забезпечити оснащеність навчальних закладів;  забезпечити 

збереження самобутньої народної культури краю, звичаїв, традицій, обрядів, охоплюючи 

культурну спадщину національних меншин. А також збільшити фінансування програм 

соціального захисту населення за рахунок місцевих бюджетів та залучених коштів; 

підвищити рівень якості виробництва до міжнародних стандартів; сприяти залученню 

фінансової та технічної допомоги іноземних держав та міжнародних організацій в 

облаштування державного кордону України; сприяти створенню рекламно-інформаційного 

продукту рекреаційно-туристичного комплексу (веб-портал, мережа інформаційно-

туристичних центрів, щорічна міжнародна виставка-ярмарок тощо);створити впізнаваний 

бренд території; розробити регіональний  культурний символічний імідж; активізувати 

Інтернет-промоушен туристичного бренду регіону. А також багато інших пунктів, які 

доречні  були б для досягнення Закарпатською областю, і  Карпатським еврорегіоном в  



цілому. 

Реалізація стратегії потребує проведення інституціональних перетворень у регіонах та 

в державі в цілому. Проведення державної регіональної  політики буде тісно пов'язане з 

адміністративно-територіальною реформою, а також забезпечуватиметься впровадження 

генеральної схеми планування територій. Укрупнення сільських територіальних громад, 

створення системи економічно та фінансово самодостатніх територіальних громад з 

урахуванням досвіду Європейського Союзу щодо адміністративно-територіального устрою. 

Удосконалення системи місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого 

самоврядування, створення правових основ адміністративно-територіального устрою 

України як суверенної держави. 

Виконання завдань та пріоритетні напрями стратегії фінансуватимуться за рахунок 

коштів державного та місцевих бюджетів, а також інших джерел. Конкретизація джерел 

фінансування в розрізі заходів буде здійснена в Угоді щодо регіонального розвитку, в якій у 

межах бюджетних призначень буде передбачено обсяги фінансування, що є підставою для 

врахування їх в державному та місцевих бюджетах на відповідний рік. Механізм 

фінансування реалізації стратегії впроваджується з 2007 року. Джерелами фінансування 

заходів з реалізації стратегії за рахунок місцевого бюджету є доходи місцевих бюджетів, що 

не враховуються під час визначення міжбюджетних трансфертів. Місцеві органи виконавчої 

влади та органи місцевого самоврядування разом з центральними органами виконавчої влади 

на договірних засадах беруть участь саме у співфінансуванні окремих пріоритетних  

напрямів цьої стратегії. Фінансування заходів з реалізації стратегії здійснюється за рахунок 

коштів інвесторів, які залучаються для реалізації конкретних інвестиційних проектів, та 

виконання програм міжнародних фінансових організацій, інших джерел. Пріоритетним є 

формування фінансових джерел на основі державно-приватного партнерства. Реалізація 

стратегічних напрямів «Регіональної стратегії розвитку Закарпатської області на період до 

2015 року» здійснюється на основі консолідації зусиль у виробничій, науково-технічній, 

фінансовій, адміністративно-управлінській сферах із залученням науково-технічного та 

інноваційного потенціалу регіону, широкого кола промисловців і підприємців та 

використанням світових науково-інформаційних ресурсів. При цьому необхідна організація 

систематичного надання науково-методичної допомоги органам місцевого самоврядування 

та їх посадовим особам, налагодження національної та регіональної системи підготовки, 

перепідготовки і підвищення кваліфікації працівників органів місцевого самоврядування, 

поліпшення системи інформаційного забезпечення розвитку місцевого самоврядування. 

Реалізацію цієї «Регіональної стратегії розвитку Закарпаття до 2015 року» передбачається 

здійснювати у два етапи. 

На першому етапі з терміном 2007-2008 роки, пріоритетними завданнями повинні 

були стати: 

 Укладення угоди регіонального розвитку Закарпатської області згідно із Законом 

України "Про стимулювання розвитку регіонів" на основі розробленої Регіональної стратегії 

розвитку Закарпаття до 2015 року; 

 Розробка першочергових заходів реалізації стратегії в розрізі стратегічних цілей; 



 Забезпечення розроблення та затвердження стратегій розвитку районів та органів 

місцевого самоврядування; 

 Запровадження моніторингу реалізації стратегії; 

 Підготовка та реалізація пілотних проектів у різних сферах розвитку області. 

 На другому етапі, який передбачав свій початок з 2009року по 2015 роки 

передбачається: 

 Реалізація «Регіональної стратегії розвитку Закарпатської області до 2015 року; 

 Виконання програми подолання депресивності окремих територій. 

В результаті вище зазначених етапів буде очікуване зростання  валового 

регіонального продукту становитиме 8-10% на рік. Ріст валового регіонального продукту 

буде передумовою для пропорційного збільшення доходів місцевих бюджетів, що дозволить 

значні кошти спрямувати як на вирішення поточних проблем, так і на інвестиції, насамперед 

у соціальну інфраструктуру, на житлове будівництво і комунальну інфраструктуру. 

Стратегічно орієнтоване використання інвестицій сприятиме вдосконаленню структури 

економіки Закарпатської області, її конкурентоспроможності за рахунок суттєвої 

диверсифікації, ефективності, інноваційності та підвищенню якості господарювання. 

Закарпатська область має добрі передумови підвищити наукоємність, технологічність та 

ресурсоощадність економіки.  Незважаючи на значне число проектів, спрямованих на 

освоєння родовищ корисних копалин, у структурі економіки не будуть переважати сировинні 

галузі. Прикладом галузі, де планується впровадження  технологій поглибленої переробки 

сировини, повинна стати деревообробна та меблева промисловість.  

До 2015 року Закарпатська область має потенціал сформувати імідж міжнародного  

туристичного центру. Наявність унікального природного середовища є безумовною 

конкурентною перевагою області.  

Важливим є спільне чи погоджене рішення питань у сфері використання транспорту, 

функціонування галузей енергетики, сільського господарства, ефективного й дбайливого 

використання природних ресурсів, охорони навколишнього середовища, соціально-

демографічних, комунальних та інших проблем прикордонних територій створить умови 

щодо встановлення, розвитку й зміцнення взаємовигідних і дружніх зв'язків учасників 

прикордонного співробітництва України й суміжних держав. 

Постає необхідність підвищення ефективності використання виробничого й 

соціального елементів інфраструктури прикордонних територій, що сприятиме 

прискореному проходженню експортних та імпортних товарів через прикордонну територію, 

включаючи облаштованість пунктів пропуску через державний кордон України, складів, 

терміналів, розвитку транспортної інфраструктури, облаштованості й розвитку прикордонної 

інфраструктури в цілому; 

На часі створення відповідних умов для інтеграції систем попередження й ліквідації 

надзвичайних ситуацій на прикордонних територіях уповноваженими органами України, що 

забезпечить національні інтереси й національну безпеку на прикордонних територіях, у тому 

числі у сфері боротьби з тероризмом, незаконним оборотом зброї, наркотичних засобів і 

психотропних речовин, іншими правопорушеннями; 

Активізація зовнішньоекономічної діяльності, розбудова прикордонної 



інфраструктури забезпечать взаємодію в галузі освіти, культури, вивчення населенням 

прикордонних територій культурної спадщини й мов суміжних держав, збереження 

пам'ятників історії й культури сприятиме взаєморозумінню й дружбі, створить обстановку 

довіри й добросусідства між населенням прикордонних територій і підтримку представників 

діаспори і співвітчизників, котрі проживають на прикордонній території суміжної держави. 

Здійснення погодженої містобудівної й інвестиційної політики на прикордонних територіях 

дасть змогу збільшити обсяги інвестицій у сталий розвиток прикордонної інфраструктури.  

Отже, розвиток прикордонної інфраструктури стає однією з важливих сфер соціально-

економічного розвитку Карпатського регіону. У цілому покращення інфраструктури, по-

перше, стимулює повнокровний соціально-економічний розвиток прилягаючих до кордону 

регіонів, створення на базі місцевих ресурсів виробництв експортної орієнтації, включення їх 

в економічні міжнародні зв'язки, що динамічно розвиваються. По-друге, створює атмосферу 

доброзичливості, взаємної зацікавленості в діловому повсякденному співробітництві 

прикордонних територій, що є гарантією спокою й безпеки на кордоні й у прикордонних 

регіонах і, відповідно, в суміжних країнах. 
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АННОТАЦИЯ 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ И СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ КАРПАТСКОГО ЕВРОРЕГИОНА НА 

РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ 

В статье исследованы проблемы вопросов с трансграничного сотрудничества Закарпатской области, а 

также перспективы развития еврорегионального сотрудничества и анализ выполнения уже разработанных 

программ. 

Ключевые слова: межрегиональное, приграничное и приграничное сотрудничество, еврорегиона. 
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РОЗВИТОК СУВЕНІРНОЇ ГАЛУЗІ ЯК АЛЬТЕРНАТИВА ЗАЙНЯТОСТІ 

СІЛЬСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ, ЇЇ РОЛЬ В ПОПУЛЯРИЗАЦІЇ СІЛЬСЬКОГО 

(ЗЕЛЕНОГО) ТУРИЗМУ  
                                                   

Т.К. ШПЕНИК  
Ужгородський Національний Університет  

 

«Запитуйте клієнтів, чого вони хочуть і пропонуйте це їм знову і знову»  

Карл Сьюелл (американський бізнесмен) 
 

Визначено актуальність відродження та популяризації виробів народних ремесел та промислів, їх роль 

у підвищенні рівня зайнятості сільського населення, популяризації сільського (зеленого) туризму та 



туристичної індустрії в цілому.   
Ключові слова: сувеніри, народні промисли та ремесла, вироби ручної роботи, сільський (зелений) 

туризм, зайнятість сільського населення.  

 

Сільський зелений туризм – відносно новий вид відпочинку в Україні, набуває дедалі 

більшої популярності. Відпочинок на селі передбачає культурно-пізнавальне та фізично-

емоційне оздоровлення гостей. Ознайомлення туристів з культурою, побутом, народними 

промислами та ремеслами, традиціями регіону дає можливість власнику садиби не тільки 

урізноманітнити дозвілля, а й можливості для розвитку суміжних видів діяльності, 

отримувати додаткові доходи, стимулювати розвиток регіональної економіки, туристичної 

індустрії в цілому тощо. На думку автора, недостатньо важливе значення у популяризації 

сільського зеленого туризму надається темі дослідженню, відновленню та організації 

розвитку народних ремесел, промислів, виробництву сувенірної продукції в сільській 

місцевості - першоджерелі їх виникнення та збереження. 

Об’єкти  та методи дослідження 

Значення і роль розвитку сільського зеленого туризму, роль  зайнятості сільського 

населення в Україні присвячені праці багатьох вітчизняних науковців Т.Кальної-Дубінюк, 

В.Гловацької, Т.Мазур, Г.Михайліченко, Н.Осипчук, Н.Цвид тощо. Методичні підходи до 

кластеризації осередків народних текстильних промислів в Україні на основі міжнародного  

досвіду розроблено Н.А. Мікулою та О.І. Дацко [1]. 

При написанні статті використовувались загально наукові методи пізнання: 

узагальнення історичних, теоретичних відомостей, спостереження та систематизація 

існуючого досвіду та практик, механізм впровадження та реалізації як елемент розширення 

діяльності закладів сільського (зеленого) туризму, підвищення конкурентоспроможності 

туристичного продукту у сільській місцевості.  

Постановка задачі 

Виявлення, аналіз та пошук можливостей раціонального ведення господарства на селі, 

підвищення зайнятості сільського населення, оптимальної організації діяльності сільських 

(зелених) садиб, отримання прибутку від виготовлення продукції власного виробництва.  

Результати та їх обговорення 

1. Історія виникнення та походження народних ремесел, промислів 

Велику зацікавленість у вітчизняних та іноземних туристів викликають самобутні 

аутентичні вироби народної майстерності – сувеніри. Вони є невід’ємним атрибутом 

туристичної індустрії, надійним джерелом поповнення місцевих і національних бюджетів. 

Історія виникнення сувенірів сягає далекого минулого, коли їх виготовляли виключно 

вручну. Основними видами діяльності предків у давні часи, зокрема Україні, поряд із 

землеробством та скотарством були ремісництво та різноманітні промисли. Ремесла, 

пов'язані з обробкою мінеральних речовин і продуктів тваринництва, існували в період 

трипільської культури. За часів Київській Русі налічувалося понад 100 ремісничих 

спеціальностей — ковалі, гончарі, ткачі, склодуви тощо, у XV—XVII ст. таких 

спеціальностей налічувалося понад 270, спостерігалося об'єднання ремісників у цехи. Кінець 

XIX — початок XX ст. називають апогеєм розвитку народних ремесел та промислів і 

відзначають появу вузької спеціалізації в межах одного різновиду ремесла, наприклад 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE&action=edit&redlink=1


обробка дерева поділялася на: теслярство, столярство, бондарство, стельмаство, 

гребінництво, плетіння, ложкарство, тощо. Народне декоративне мистецтво розвивалося у 

двох напрямах: як домашні ремесла для потреб своєї родини, та організовані промисли, де 

створювалися товари для продажу; часто вироби народного мистецтва виготовлялися 

спеціально на замовлення споживача. Прядіння, ткацтво, гончарство, вишивання стало 

окрасою українського ремесла - в ньому виражалися історичні, творчі, художні здібності та 

цінності, оригінальна форма, стилістика української культури та побуту. Занепад народних 

ремесел та промислів починається з другої половини XIX ст., з  розвитком промисловості, 

НТП та постійно зростаючою конкуренцією; винятком існування та збереження 

декоративно-прикладного мистецтва стали сільська місцевість, окремі регіони України такі 

як, Полісся, Карпати; осередки, зібрання митців і торговців сувенірів зосереджуються у 

нечисленних спеціалізованих крамницях, історично-культурних місцях   тощо [2].                    

Сучасне життя характеризується високим рівнем технічного оснащення, і незважаючи 

на той факт що, життєвої необхідності в саморобних виробах фактично немає, зацікавленість 

до них безперечно зростає насамперед завдяки екологічності, унікальності, індивідуальності, 

великому змістовому і культурному навантаженню. Джерелом натхнення багатьох світових 

дизайнерів моди є повернення до автентичності окремих етносів, народів світу; тема 

історичної спадщини експлуатується ЗМІ, зокрема в рекламі; багато країн світу свої 

туристичні заклади позиціонують в історичному, народному стилі.  

Термін «сувенір» походить від франц. «souvenir» - спомин, пам'ять; означає предмет, 

річ, основне призначення якої нагадувати про яку-небудь приємну подію, зустріч, 

відвідування місця, тощо. Сувеніри несуть емоційне,  художньо-естетичне навантаження, 

передають колорит місця де були придбані та виготовлені. З розвитком та популяризацією 

туризму виробництво сувенірів виокремлюється в окрему галузь економіки, утворюючи так 

звану сувенірну промисловість.  

Виробництво, реалізація, споживання сувенірної продукції тісно пов’язане з хобі та 

виробами ручної роботи. Слово «хобі» походить від англ. «нobby», означає захоплення - 

узагальнена назва улюблених занять або розваг, що не є робочою спеціальністю і до яких 

вдаються у вільний час [2]. Вироби ручної роботи часто називають «hand-made», по суті цей 

термін означає забавну дрібницю, виконану в одному екземплярі, або в обмеженій кількості,  

що відображає смак та уподобання її господаря. Дедалі частіше в Україні та закордоном 

вироби ручної роботи представляють собою велику цінність, є дорогими за ціною, 

характеризують високий соціальний статус, рівень освіченості та уподобання власника.  

2. Сучасні народні ремесла та промисли, класифікація сувенірної продукції   

До головних історичних українських народних ремесел та художніх промислів, які 

здавна побутували як допоміжні види господарства, передавалися від покоління до 

покоління, підтримували матеріальний рівень родини, розвивали естетичний смак населення, 

повагу до історії та традицій,  належать: гончарство, кераміка, обробка металу, ювелірне 

мистецтво, ковальство, обробка деревини (розпис, випалювання, інкрустація, бондарство, 

різьблярство), гутництво (виготовлення виробів з скла), ткацтво, килимарство, розпис 

тканин, писанкарство, обробка каменю, рогу, кістки, шкіри та хутра; плетіння виробів з 

бісеру (прикрас), з соломки; різні види вишивки, мережива, художнього в'язання та інші [2].   

http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B5%D1%81%D0%BB%D1%8F%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%BE%D0%B6%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D1%8F%D0%B4%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D0%B0


Закон України від 03.02.2004 № 1407-IV „Про народні художні промисли” визначає, 

що основою державної  політики  в   галузі   народних   художніх промислів є забезпечення 

правових,  організаційних та економічних умов для охорони,  відродження,  збереження  і  

розвитку  народних художніх   промислів   як  важливої  складової  духовної  культури 

українського народу [3].  

Основними видами сировини для виготовлення сувенірної продукції власного 

виробництва є натуральні матеріали: дерево, глина, метал, тканина, продукти рослинництва, 

тваринництва, збиральництва тощо. На думку автора, виробництво сувенірної продукції в 

першоджерелах його виникнення (сільській місцевості), його підтримка та популяризація на 

державному рівні є вагомим джерелом урізноманітнення туристичного продукту, зокрема 

сільського (зеленого) туризму, альтернативою зайнятості населення у сільських місцевостях, 

що характеризуються високим рівнем безробіття; сприяє підвищенню культурно-освітнього 

рівня населення, його зайнятості, збереженню історичної спадщини регіонів, є джерелом 

отримання доходів, та нівелювання сезонної зайнятості у сільськогосподарській та 

туристичній діяльності. За основними ознаками сувенірну продукцію можна класифікувати 

наступним чином: 

- цільового, функціонального призначення; використання у повсякденному житті 

(посуд, скатертини, рушники, біжутерія, предмети інтер’єру, тощо); 

- естетичного, художньо-змістового характеру, без чіткого конкретного 

функціонального призначення (статуетки, картини, екібани, предмети інтер’єру); 

- предмети хобі, колекціонування; 

- сезонного характеру (придатні для використання тільки влітку, взимку або в  

міжсезоння: головні убори, одяг, накидки, взуття, тощо);  

- присвячені певним урочистим подіям, релігійним святам (речі що носять весільну 

атрибутику; присвячені народженню дитини, хрещенню; призначені для прикрашання 

інтер’єру, святкового столу під час новорічних, різдвяних, великодніх свят, тощо); 

- чоловічого, жіночого, універсального, дитячого призначення, подарунки; 

- для цільового (разового) споживання, оздоровлення (харчові вироби: продукти 

бджільництва, виноробства, молочно-сирні); вироби побутового призначення: мило ручної 

роботи, трави у вигляді чаю, ароматизованих подушечок); постійного використання, 

науково-пізнавального характеру (книги, брошури), тощо; 

- сувеніри що мають яскраве національне, історико-культурне значення, характерні 

для окремих видів ремесел, мають унікальні, специфічні ознаки окремих регіонів 

(лозоплетіння, с. Іза, Закарпатської області, декоративно-орнаментальне малярство 

Петриківський розпис, Дніпропетровщина).  

Виробництво сувенірів може носити одноразовий (сезонний) характер, бути 

допоміжним (додатковим) видом зайнятості; професійним (постійним) родом занять - 

основним джерелом прибутку; хобі (для власних потреб, подарунків близьким та друзям); 

виготовлятися на базі сільської садиби, спеціалізованих гуртків, за ініціативи місцевих 

органів управління, народними майстрами-умільцями, в залежності від пори року, тощо. 

Заняття народними ремеслами та промислами в тій чи іншій мірі передбачає володіння 

певними навичками, вміннями, знаннями та знаряддями праці, може носити універсальну, 



жіночу або чоловічу спеціалізацію, деякі види занять під силу дітям та підліткам. Вагоме 

значення при виготовленні продукції власного виробництва мають бажання, власні інтереси 

та уподобання, вміння перетворювати звичаї і традиції місцевості в туристичний продукт. 

Виготовлення продукції зазвичай не потребує значних фінансових вкладень, оскільки 

базується на натуральних речовинах природного походження з використанням мінімального 

набору знарядь праці, інструментів, можливе використання відходів промислового 

виробництва (деревообробних підприємств, швейних ательє), тощо.   

Найпопулярнішими українськими сувенірами, на сучасному етапі, вважаються 

писанки, козацькі булави, вишивані сорочки, рушники, глиняні глечики, горілка. Однак з 

поміж них існує нескінченна кількість виробів, які представляють собою велику цінність та 

корисність для туриста і звичайного споживача. Велику роль при цьому відіграють вироби 

створені власними руками, спеціально для речей характерних сучасного суспільства, 

наприклад гаманці для мобільних телефонів, пластикових карток, сумка для планшету; 

виготовлення ювелірної продукції, прикрас відповідно до сучасних тенденцій  моди; 

виробництво аксесуарів, предметів побуту відповідно до потреб сучасної людини, її хобі, 

роду занять, тенденцій у побуті, архітектурі, будівництві тощо. Будь-яка діяльність є 

необмеженою в плані фантазії, виготовлення виробів які будуть цікавими та корисними 

туристу: художня обробка деревини, лозоплетіння, гончарство (кераміка), ковальство, 

ткацтво, вишивання, в’язання, плетіння, траво збирання,миловаріння, художня фотографія та 

багато інших. У таблиці 1., наведені окремі види ремесла та найпопулярніші різновиди 

сувенірної продукції в рамках кожного з них.  

Таблиця 1. Окремі види народних промислів, різновиди сувенірної продукції  

Народні 

промисли 

/ сувенірна 

продукція  

Художня 

обробка 

деревини 

Лозоплетіння 
Гончарство 

/ кераміка 
Ковальство  Ткацтво 

Художня 

вишивка  

Лялькарство, 

збиральниц-

тво, техніка 

печворк 

Найбільш 

популярні 

вироби 

с/г знаряддя 

праці, 

предмети 

побуту; 

господарські 

вироби: 

діжки, чани, 

відра, бочки, 

декоративні 

решітки, 

підсвічники, 

підвіконня, 

підставки для 

квітів; 

дерев’яний 

посуд: миски, 

лопатки, 

підставки для 

серветок, 

набори для 

спецій, 

музичні 

інструменти, 

скриньки, 

тощо 

меблі: ліжка, 

столи, стільці, 

крісла, шафи 

для білизни, 

тумбочки, 

книжкові 

стелажі, 

дитячі 

колиски; 

предмети 

побуту: 

декоративні 

вази, набори 

для спецій, 

серветок, таці, 

хлібниці, 

підставки для 

журналів, 

парасольок, 

скриньки, 

світильники, 

тощо. 

дитячі 

іграшки-

свистунці, 

сюжетні 

набори 

скульптурок

, посуд: 

глечики, 

миски, 

полумиски, 

горщики, 

аромо 

лампи, 

світильники, 

тощо. 

с/г знаряддя 

праці, 

предмети 

побуту, 

господарські 

вироби: 

декоративні 

решітки, 

підсвічники, 

підвіконня, 

підставки 

для квітів, 

набори для 

камінів, 

світильники, 

ліхтарі, 

поштові 

скриньки, 

тощо. 

ліжники, 

наволочки, 

килими, 

серветки, 

плахти, 

рушники, 

скатертини, 

прихватки, 

тощо 

декорування 

серветок, 

рушників, 

скатертин, 

сорочок, 

суконь, 

поясів, 

головних 

уборів, 

покривал, 

наволочок, 

фартухів та 

багато іншого 

виготовлення 

декоративних 

віників, 

соняхів, 

ляльки-

мотанки, 

скатертин, 

наволочок, 

прихваток, 

покривал, 

тощо 

 



Наведений перелік показує багатогранність і різноманітність сувенірної продукції, 

може служити джерелом натхнення, позитивних вражень, спогадів, нових бізнес-ідей, 

корисним матеріалом для екскурсоводів, тур операторів, предметом наукових доробок для 

краєзнавців, істориків тощо.  

Унікальність відпочинку на селі полягає у вмінні власника туристичного закладу 

якомога раціонально використовувати можливості, якими володіє сільська місцевість, 

перетворювати особливості на переваги, адже якість дуже часто виявляється у непомітних на 

перший погляд дрібницях. Окрім виготовлення та виробництва сувенірної продукції на селі 

існує ряд занять, які при вдалому використанні сприятливо вливають на екологію місцевості 

та можуть стати потужним джерелом доходу завдяки продажу (реалізації) на ринку та 

використання у побутових цілях: бджільництво - мед та продукти бджільництва є 

натуральним продуктом з високими лікувальними властивостями корисними для здоров'я та 

довголіття людини, є предметом гордості власника зеленої садиби протягом цілого року, 

джерелом натхнення при оформленні інтер’єру та екстер’єру; секретом страв, десертів та 

напоїв господині; збиральництво – гриби, ягоди, трави є природнім джерелом вітамінів та 

мікроелементів, їх сушіння, консервація дає змогу створювати нові гастрономічні смаки, 

кулінарні страви, обереги, декоративні букети, сувеніри, подарунки, зелені чаї, 

ароматизовані набори, тощо; садівництво – вирощування дерев та кущів дозволяє створити 

неповторний екстер’єр садиби, її саду та двору; врожай фруктів, ягід є неодмінним 

атрибутом з здорового, натурального, харчування; консервація, сушіння плодів є показником 

хазяйновитості господарів, гостинності садиби, ідеєю для подарунків, сувенірів на згадку, 

тощо. Рибальство, мисливство – з дотриманням правил діючого законодавства в тій чи іншій 

мірі впливають на самобутність і неповторність відпочинку на селі, є предметом гордості, 

колекціонування господарів починаючи від трофеїв, цікавих знахідок, закінчуючи байками, 

життєвими історіями, досвідом, який безперечно є цікавим для гостей. Квітникарство – 

створює унікальний інтер’єр та екстер’єр приміщення, позитивно впливає на здоров’я 

людини, її психічно-емоційний стан, радує гостей свіжими квітами під час прогулянок 

доріжками гостинного двору, красою та духмяним ароматом на столі, затишком та спокоєм 

взимку на підвіконнях.  

Кожен різновид народного ремесла є унікальним мітить в собі потужну енергетичну 

інформацію, представляє собою значний інтерес; популяризацію, розповсюдження якого 

можна проводити у вигляді майстер-класів, друку спеціальних посібників, книг, брошур; 

служить культурно-пізнавальним елементом при проведенні фестивалів, ярмарок, культурно-

мистецьких заходів, екскурсій, туристичних турів, тощо. Унікальність зеленої садиби 

полягає насамперед у можливості господарів використовувати народні ремесла, промисли, 

традиції ведення господарства, як невід’ємних складових самобутнього туристичного 

продукту.   

3. Перспективи розвитку сувенірної галузі 

На сучасному етапі основні осередки виготовлення сувенірної продукції зосереджені 

у Львівській, Івано-Франківській, Закарпатській, Чернівецькій областях. У ряді населених 

пунктів: смт. Опішня, смт. Решетилівка (Полтавська обл.), м. Косів, м. Космач (Ів.- 

Франківська обл.), м. Богуслав (Київська обл.), с. Гавареччина (Львівська обл.), с. Петриківка 



(Дніпропетровська обл.), існують школи традиційного народного мистецтва; народні 

художні промисли Закарпаття увібрали в себе риси, притаманні окремим етнографічним 

регіонам, зокрема Угорщини, Румунії, Словаччини, спеціальні етнографічні крамниці-салони 

краю пропонують туристам як вироби виготовлені сучасними майстрами, так і речі 

історичної спадщини, які колись були у користуванні предками регіону.  

Значної популярності набувають спеціалізовані сайти, де розміщуються історичні 

відомості про виникнення та походження народних ремесел, промислів, фото галереї 

виконаних робіт, проводяться конкурси на кращі роботи, охочі можуть ділитися досвідом, 

ідеями, думками, є доступними безкоштовні відео майстер-класи, схеми, інструкції з 

виготовлення того чи іншого виробу [4,5,6,7].  

Виникають підприємства та організації, основною спеціалізацією яких є розвиток 

ринку рекламно-сувенірної продукції, на базі сучасних комп’ютерних програм (Pattern Maker 

for Cross-Stich v4.04, PCStitch7, PM Stitch Creator 3.0, EmbroBox, Adobe Reader 9) дизайнери 

мають можливість розробляти схеми для вишивання хрестиком [8]; метою створення 

автоматизованої інформаційної системи (АІС) «Народна творчість України» є збір, 

систематизація, мультимедійна фіксація про здобутки та надбання української народної 

культури та побуту [9]. Основними завданнями створеної у 2008 році  Асоціації Виробників 

та Імпортерів Рекламних Сувенірів України (АВІРСУ) є встановлення професійних 

стандартів діяльності по виробництву та реалізації рекламно-сувенірної продукції; 

представлення та захист інтересів компаній, що здійснюють діяльність пов’язану з 

виробництвом та реалізацією сувенірної продукції, навчання, консультаційно-методологічна 

допомога, законодавча ініціатива в органах влади, обмін інформацією, думками, щодо 

діяльності рекламно-сувенірної галузі, тощо [10].  

Висновки 

Розвиток та відродження народних промислів і ремесел в осередках їх виникнення та 

збереження є перспективної нішею з точки зору розвитку регіональної економіки, сприяє 

збереженню та відтворенню історичних, культурних та духовних традицій сільської 

місцевості, дозволяє підвищити рівень зайнятості та доходів сільського населення,  є 

невід’ємною складовою у створенні якісного туристичного продукту, нівелює сезонність 

сільськогосподарської та туристичної галузей, сприяє розвитку та популяризації різних видів 

туризму, зокрема сільського (зеленого).                     Основними завданнями, що сприятимуть 

відродженню виробництва сувенірної продукції та популяризації культури споживання у 

повсякденному житті виробів народних ремесел, на думку автора, можна назвати наступні:  

- стимулювання на державному рівні виробництва продукції ручної роботи, шляхом 

науково-практичної, консультаційно-методичної допомоги, фінансування виробництва, 

організація постачання сировини, закупок;  

- популяризація проведення народних ярмарок і фестивалів є свого роду майданчиком 

для проведення майстер-класів народних ремесел та промислів, місцем реклами, 

ознайомлення реалізації-продажу сувенірної продукції, осередком популяризації виробів 

народної майстерності. Культура проведення ярмарків і фестивалів передбачає декор, одяг та 

взуття учасників та гостей дійства у народному стилі, споживання їжі та напоїв з предметів 



народного вжитку за старовинними історичними рецептами, тобто - всебічно сприяє 

популяризації виробів виготовлених власними руками.   
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АННОТАЦИЯ 

 

РАЗВИТИЕ СУВЕНИРНОЙ ОТРАСЛИ КАК АЛЬТЕРНАТИВА ЗАНЯТОСТИ СЕЛЬСКОГО 

НАСЕЛЕНИЯ, ЕЕ РОЛЬ В ПОПУЛЯРИЗАЦИИ СЕЛЬСКОГО (ЗЕЛЕНОГО) ТУРИЗМА  

Определено, актуальность возрождения и популяризации народных ремесел и промыслов, их роль в 

повышении уровня занятости сельского населения, популяризации сельского (зеленого) туризма и 

туристической индустрии в целом  

Ключовые слова и понятия: сувениры, народные промислы и ремесла, изделия ручной работы, 

сельский (зеленый) туризм, занятость сельского населения.  

 

 

THE SUMMARY 

 

DEVELOPMENT OF SOUVENIRS AND HANDICRAFTS BRANCH AS ALTERNATIVE EMPLOYMENT 

OF RURAL POPULATION,  ITS ROLE IN POPULARIZATION RURAL (GREEN) TOURIS M  

The urgency of revival and popularization souvenirs and handicrafts are determined in the article, its role in 

increasing employment’s level, popularization of rural (green) tourism and hospitality branch are analyzed.                

Keywords: souvenirs, hand made work, handicrafts, rural (green) tourism, employment of rural population. 
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ПРАВИЛА ПОДАННЯ РУКОПИСІВ СТАТТІ 

Для публікації автори повинні подати в редакцію журналу: 

1. Електронний варіант статті (файл на дискеті 3,5 дюйма або CD- диску). Файл статті 
повинен мати назву (англійською мовою): Stat-прізвище першого автора). 

2. Рукопис статті (роздрукований з електронного варіанту статті (файлу)), підписаний  

авторами, в 1 -ому примірнику. 
3. Електронний варіант анотацій українською, англійською та російською мовами 

(міститься в окремому файлі на дискеті 3,5 дюйма або CD-диску). Файл анотації повинен 
мати назву (англійською мовою): Anot-прізвище першого автора). 

4. Роздрукований варіант анотацій з назвою статті українською, англійською та 

російською мовами (текст набирається шрифтом Times New Roman, 10 пт, інтервал між 
рядками – 1,5), 1- примірник. 

5. Електронний варіант інформації про авторів українською, англійською та 
російською мовами (міститься в окремому файлі на дискеті 3,5 дюйма або CD- диску). Файл 
інформації повинен мати назву (англійською мовою): Inform-прізвище першого автора). 

Відомості про авторів (прізвище, ім'я, по-батькові, вчена ступінь, посада, назва кафедри 
та установи, наукові інтереси авторів, контактні телефони, домашня адреса). 

6. Рецензія на статтю, підписана доктором (кандидатом) наук за напрямком наукової 
діяльності (підпис рецензента повинен бути завірений установою). 

Рукопис   статті,   анотації,   інформація   про   авторів,   дискета   (CD-диск) 

подаються в редакцію в прозорому файлі. 

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ РУКОПИСУ СТАТТІ 

 

Статтю треба розбивати на підрозділи з назвами. Всі підрозділи статті виділити 

курсивом, напівжирними літерами, окремим рядком, 12 пт. 
Першим підрозділом (абзацем) статті має бути анотація українською мовою (до 10 

рядків тексту), текст набирається шрифтом Times New Roman, 10 пт, інтервал між рядками -
одинарний. 

- Підрозділ «Вступ» (постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із 

важливими практичними завданнями). Назва підрозділу «Вступ» не пишеться; 
- Підрозділ «Об'єкти та методи дослідження» (аналіз останніх досліджень і 

публікацій, в яких започатковано розв'язання проблеми і на які спирається автор, виділення 
невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується стаття); 

- Підрозділ «Постановка задачі» (формування мети статті); 

- Підрозділ «Результати та їх обговорення» (виклад основного матеріалу 
досліджень); 

- Підрозділ «Висновки» ( з проведених досліджень і перспективи подальших 
розвідок у цьому напрямі); 

- Підрозділ «Література» (назва підрозділу «ЛІТЕРАТУРА» пишеться прописними 

літерами, шрифтом Times New Roman , 12 пт.). 



ОБСЯГ СТАТТІ 

- Оглядово-узагальнюючого характеру - 10 сторінок формату А4; 

- проблемного характеру - до 6 сторінок формату А4; 
- про розв'язання конкретної наукової задачі - до 5-ти сторінок формату А4; 
- короткого повідомлення про досягнутий результат - до 3 сторінок формату А4. 

Рукописи статей, що перевищують вказані обсяги, до розгляду не приймаються. 

1. Текст рукопису розміщений на аркуші розмірами 210x290 (формат А4). 

2. Орієнтація аркуша - книжкова (альбомна не допускається) 
3. Поля - всі поля 2,5 см. 
4. Колонтитули-1,25 см. 

5. Сторінки - без нумерації. 
6. Весь текст набирається тільки шрифтом Times New Roman розміром 12 пт за 

допомогою текстового редактора Microsoft Word (не нижче версії Word-97). 
7. Перший рядок - відступ на 1,25 см. 
8. Інтервал між рядками - одинарний. 

9. Вирівнювання по ширині. 
 

10. Переноси слів не допускаються. 
11. Не використовуйте макроси та вбудовані об'єкти. 
12. Текст рукопису має бути побудований за загальноприйнятою схемою: 
 

- рукопис починається з індексу УДК, шрифт Times New Roman, 12 пт у верхньому 

лівому кутку аркуша; 
- назва статті - великими напівжирними літерами, шрифт Times New Roman,       12 пт 

(посередині); 
- Ініціали, прізвища авторів - великими літерами, шрифт Times New Roman, 10 пт 

(посередині); 

- Назва установи, де працює автор - повністю, шрифт Times New Roman, 8 пт 
(посередині); 

- Через один рядок з абзацу починається анотація українською мовою; 
- Через один рядок з абзацу починається «Вступ». 
 

13. При створенні рисунка можна застосувати будь-які засоби, але у документі він 
повинен бути зафіксованим з текстом. Підписи під рисунками слід робити жирними 

рядковими літерами розміром 10 пт, вирівнювання по центру. Нумерація рисунків наскрізна 
для всієї статті. Розміщувати рисунки необхідно після першого згадування в тексті. 

14. Таблиці створюються тільки за допомогою Microsoft Word. Назва таблиць та саме 

слово «Таблиця» пишеться одним рядком посередині. Назва таблиці пишеться напівжирним 
шрифтом розміром 10 пт. Нумерація таблиць наскрізна для всієї статті. Розміщувати  таблиці 

необхідно після першого згадування в тексті. 
15. Формули друкуються враховуючи такі вимоги: 
 

- При наборі формул використовують редактор формул Equation. 
- Формула та її номер розташовуються за допомогою табуляції. 

- Формула розміщується по центру, її номер розташовується біля границі поля. 
- написання формул має бути чітким - належність індексів зрозуміла, дроби та дужки 

оформленні чітко, з використанням проміжків між ними. 
- Курсивом виділяються тільки латинські літери. 
16. Перелік використаних джерел вміщується в кінці статті, нумерується відповідно з 

порядком посилання на джерела у тексті, оформляється згідно наказу ВАК України №63 від 
26 січня 2008 року, форма 23. У тексті рукопису посилання на літературу ставляться в 

квадратні дужки. Посилання на ще не опубліковані праці не допускається. 
 

СТАТТІ, ОФОРМЛЕННІ БЕЗ ДОТРИМАННЯ ЗАЗНА ЧЕНИХ ВИМОГ, 

РОЗГЛЯДАТИСЯ НЕ БУДУТЬ! 

Відповідальність за зміст статті несе автор. 

 

 



 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

Здано в набір 27.05.2013р.,  Підписано до друку 29.05.2013р. 

Формат  210×297. Умовн. друк. арк. 7. Тираж 100 прим. Замовлення № 124   

 

Свідоцтво про реєстрацію періодичного друкованого  

видання КВ №14990-3962ПР від 05.03.2006 р. 

 

 

 

 

 

Видавництво "Карпатська Вежа"  

вул Миру, 10, Мукачеве, Закарпатська обл. 89600. 

Тел.: (03131) 2-20-02 

 

 


