
ISSN 2311-8164

№ (1 ) 2019 4 ’ 15№ (1 ) 2019 4 ’ 15№ ( ) 2019 14 ’ 15



ISSN 2311-8164 
 

 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

 

МУКАЧІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

НАУКОВИЙ ВІСНИК 
МУКАЧІВСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО 

УНІВЕРСИТЕТУ 
 

ЖУРНАЛ НАУКОВИХ ПРАЦЬ 
 
 

№19 (14)’2015 
 
 
 
 

 
 

 
МУКАЧЕВО 

2015 
 



 
 

УДК   001 (05) 
Науковий вісник Мукачівського 

державного університету: 
 журнал наукових праць 
Випуск 19 (14)’2015 

________________________________________ 
 

Журнал зареєстровано та проіндексовано у 
таких міжнародних науково-метричних 
каталогах та базах даних:, 

¬ Index Coperniсus (ICV 2014: 38.10) 
¬ Research Bib 
_______________________________________ 

Головний редактор 
Щербан Тетяна Дмитрівна – д.психол.н., 
професор, Заслужений працівник освіти України 

Заступники головного редактора 
Гоблик Володимир Васильович – д.е.н., доцент, 
Заслужений економіст України 
Капітан Лариса Іванівна – д.і.н., професор 

Відповідальний секретар 
Лизанець Анжела Гейзівна – к.е.н., доцент  

Редакційна колегія 
Товканець Ганна Василівна – д.пед.н., доцент, 
(відповідальний за напрям «Гуманітарні та 
суспільні науки») 
Козарь Оксана Петрівна – д.т.н., доцент 
(відповідальний за напрям «Природничі та 
технічні науки») 
Ліба Наталія Степанівна – к.е.н., доцент 
(відповідальний за напрям «Економічні науки») 
Мілашовська Ольга Іванівна – д.е.н., професор 
Проскура Володимир Федорович – д.е.н., 
професор 
Лужанська Тетяна Юріївна – к.геогр.н., доцент  
Моргун Алла Володимирівна – к.філол.н., доцент 
Стегней Маріанна Іванівна – д.е.н., доцент 
Фізеші Октавія Йосипівна – к.пед.н., доцент  
Кабацій Василь Миколайович – к.фіз.-мат.н., 
доцент  
Мовчан Катерина Миколаївна, директор 
бібліотеки МДУ 

 

Свідоцтво про державну реєстрацію 
друкованого засобу масової інформації 

серія КВ № 14990-3962ПР від 
05.03.2009 р. 

Свідоцтво суб’єкта видавничої справи 
серія ДК № 4916 від 16.06.2015 

___________________________________ 

Засновник і видавець: 
Мукачівський державний університет 
Україна, 89600, Закарпатська область, 
м. Мукачево, вул. Ужгородська, 26 
тел. (03131) 2-11-09 
факс (03131) 2-11-09 
e-mail: nauka@msu.edu.ua 
____________________________________ 
 
Рекомендовано до друку Вченою радою 

Мукачівського державного  
університету,  

(протокол № 7 від 29.12.2015 р.) 
 

З 6 випуску «Науковий вісник 
Мукачівського державного 

університету» 
 має власну подвійну нумерацію 

 
Науковий вісник 

Мукачівського державного 
університету - журнал наукових 
праць, який включає публікації 
провідних науковців, практиків та 
студентів, згруповані за трьома 
напрямами (гуманітарні та суспільні 
науки, природничі та технічні науки, 
економічні науки), які висвітлюють 
актуальні питання розвитку науки та 
освіти. 

Може бути корисним для 
науково-педагогічних, інженерно-
технічних працівників, аспірантів та 
студентів.  
 

Науковий вісник Мукачівського державного університету : журн. наук. пр. / Редкол.: 
Т.Д.Щербан (гол.ред.) та ін. – Мукачево : Вид-во МДУ, 2015. - № 19 (14). - 267 с.  

 
 
 

© Мукачівський державний університет, 2015 
 



ISSN 2311-8164 
 

 
MINISTRY OF EDUCATION AND SCIENCE OF UKRAINE 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

SCIENTIFIC BULLETIN 
 

OF 
MUKACHEVO STATE UNIVERSITY 

 
JOURNAL OF SCIENTIFIC ARTICLES 

 
 

ISSUE 19 (14)’2015 
 
 
 
 

 
 

 
MUKACHEVO 

2015 



 
UDC   001 (05) 

Scientific Bulletin Mukachevo State 
University: 

  Journal of scientific articles 
Issue 19 (14) 2015 

in 2006, published twice a year 
______________________________________________ 

 
The journal has been registered and 
indexed in such international 
scientometric catalogs and databases :, 

¬ Index Copernisus (ICV 2014: 38.10)
¬ Research Bib 

______________________________________ 

Chief Editor 
Shcherban Tetyana D. – Ph. D, professor, 
Honored Worker of Education of Ukraine 

Deputy of chief editor 
Hoblyk Volodymyr – Ph.D, docent, 
Honored Economist of Ukraine  
Kapitan Larysa – Ph.D, professor 

Executive Secretary 
Lyzanets Anzhela – Ph.D, docent  

Editorial board 
Tovkanets Hanna –Ph.D, docent 
(responsible for the direction of 
«Humanities and social sciences») 
Kozar Oksana – Ph.D, docent 
(responsible for the direction of «Natural 
and Engineering Sciences») 
Liba Nataliya - Ph.D, docent (responsible 
for the direction of «Economic 
sciences») 
Milashovska Olha  – Ph.D, professor 
Proskura Volodymyr  – Ph.D, professor 
Luzhanska Tetyana – Ph.D, docent  
Morhun Alla  - Ph.D, docent  
Stehney Marianna – Ph.D, docent 
Fizeshi Oktaviya - Ph.D, docent 
Kabatsiy Vasyl– Ph.D, docent 
Movchan Kateryna -  Director of MSU 
library 

 

Certificate of registration of  
print media  

Series KV number of PR 14990-3962 from 
05.03.2009 p. 

Certificate of subject of publishing  
Series DK  number 4916 from 06/16/2015 

___________________________________ 
Founder and Publisher: 
Mukachevo State University  
Ukraine, 89600, Transcarpathian region, 
Mukachevo, st. Uzhgorodska 26 
Tel. (03131) 02.11.09 
Fax: (03131) 02.11.09 
email:nauka@msu.edu.ua 
____________________________________
 

Recommended for publication by the 
Academic Council of 

Mukachevo State University, 
(protocol № 7 from 19.12. 2015.) 

 
From 6 issue of «Scientific Bulletin of 

Mukachevo State University» 
  has its own dual numbering 

 
Scientific Bulletin of Mukachevo 

State University - the journal of scientific 
articles, which includes the publication of 
leading researchers, practitioners and 
students grouped in three areas (humanities 
and social sciences, natural and technical 
sciences, economic sciences) that highlight 
actual issues of science and education. 

It may be useful for scientific-
educational, engineering and technical 
personnel, graduate and students. 

  
Scientific Bulletin of Mukachevo State University: journal of scientific articles / Edit. B.:                    
T. D. Shcherban (chief edit..) etc. – Mukachevo : Publisher of MSU, 2015. - № 19 (14). - 267 с.  

 



 

Міністерство освіти і науки України 
Мукачівський державний університет 

 
2015. Випуск № 19(14) 
Видається з 2006 р.  

 
Зміст 

ПРИРОДНИЧІ І ТЕХНІЧНІ НАУКИ 

М.І. Ігнатишин. Стан мостів України, проблеми діагностики та обробка результатів 
натурних випробувань……………………………………………………………………… 7 
М.І. Ігнатишин, В.І. Хімич, Т.Т. Рейс, Т.Р. Іванчо. Огляд чисельних математичних 
методів розрахунку мостових конструкцій………………………………………………... 17 
Р.М. Гошовський,Т.Р. Іванчо. Аналіз символіко - знакової природи концепту 
формотворення храму………………………………………………………………………. 29 
O.P. Kozar  , O. Mokrousova , B. Wozniak, B.B. Petrus. Technologies of leather 
manufacturing with using natural minerals…………………………………………………... 35 

 
ГУМАНІТАРНІ І СУСПІЛЬНІ НАУКИ

Н. В. Романова. Немецкоязычная эмоциональная модель поведения  (на материале 
передовых статей газеты «Die welt»)………………………………………………………. 42 
N. Hertsovska, A. Kamenykova. Proverbs and anti-proverbs in modern english language... 49 
N. Hertsovska, I. Kyrychko. Comparative research of idioms based on national specificity 
of languages (on the material of English and Ukrainian languages)…………………………. 53 
М.О. Марценюк, І.М. Фельцан. Терапевтичні казки та казкові історії в корекційно-
розвивальній роботі з дітьми та підлітками……………………………………………….. 57 

Т. Л. Міщур. Роль гуманітарної складової освіти: виклики і перспективи…………….. 66 
О.М. Хома, О.В. Станко. Система роботи над засвоєнням молодшими школярами 
граматичного поняття «прикметник»……………………………………………………… 73 
В.В. Іванова, К.В. Кертис. Ігровий метод  як основа розвитку творчих здібностей 
дошкільнят…………………………………………………………………………………… 80 
В.В. Іванова, І.М. Рокос. Теоретичний аналіз вивчення проблеми педагогічної 
підтримки дітей старшого дошкільного віку з відхиленнями у поведінці……………… 87 
Т.Д. Щербан, А.Б. Качов. Психологічні особливості сімейних криз неприйняття 
дитячої інвалідності…………………………………………………………………………. 93 

 
ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

Т.Ю. Лужанська, В.В. Стегней, Я.Ю. Соляник. Інформаційна політика держави в 
сфері туристичної діяльності……………………………………………………………….. 104
А.Г. Лизанець, С.П. Кізляк. Валютна політика України: реалії та концептуальні 
напрямки розвитку………………………………………………………………………….. 114
С.С. Махлинець, Н.В. Буковецька, В.Ю. Деркач. Комплексний аналіз стану та 
охорони довкілля туристичної місцевості………………………………………………… 122
Н.С. Ліба, В.М. Головачко,  Є.Є. Назаренко. Принципи, етапи та моделі організації 
управлінського обліку на підприємстві……………………………………………………. 133
Д.В. Максименко, В.М. Головачко, Ю.Ю. Павловська. Система управлінського 
обліку за центрами відповідальності……………………………………………………..... 139



 
Н.Ю. Гладинець, А.В. Корчинська. Оцінка доходів і видатків Зведеного бюджету 
України………………………………………………………………………………………. 144
Н.Ю. Гладинець, В.В. Петрина. Кредитна політика банків як інструмент 
забезпечення конкурентних позицій на ринку банківських послуг……………………. 153
О.І. Мілашовська, А.В. Грянило., Е.П. Балог. Організація послуг для дітей в 
закладах готельно-ресторанного господарства регіону…………………………………... 161
Н.М. Гоблик-Маркович, М.І. Басараб. Міжнародне підприємництво запорука 
розвитку ресторанного господарства……………………………………………………… 167
Н.М. Гоблик-Маркович, І.Ю. Ковач. Сучасні напрями організації дозвілля у 
закладах ресторанного господарства………………………………………………………. 174
О.І. Мілашовська, Н.В. Олексюк. Проблематика процесу виробництва кулінарної 
продукції в ресторані………………………………………………………………………... 181
І.І. Прокопець, О.М. Головко. Сучасний стан та перспективи розвитку готельно-
ресторанного господарства Закарпаття як складової сфери туризму…………………… 187
В.В. Перегуд, М.В. Чорій. Якість надання послуг як стратегічний фактор впливу на 
успіх ресторанного підприємства………………………………………………………… 196
М.В. Ігнатишин, Г.Т. Михальчинець, Луник В.Р. Податкова реформа в Україні: 
реалії та перспективи……………………………………………………………………….. 204

В.Й. Плиса. Проблеми формування електронних каналів реалізації страхових послуг. 213
В.В. Гуйван, В.Ф. Проскура. Роль мотивації та оплати праці персоналу у 
забезпеченні економічної безпеки підприємства…………………………………………. 223
К.В. Гегедош, І.М. Чучка. Міжнародний франчайзинг як один із засобів виходу 
українських підприємств із кризового стану……………………………………………… 229
О.В. Гаврилець, Д. Маляр. Формування моделі поведінки споживачів ресторанних 
послуг за результатами маркетингового дослідження……………………………………. 234
В.І. Попович, Г.П. Гудь. Особливості організації обліку доходів і витрат діяльності 
автотранспортного підприємства…………………………………………………………... 242
О. Зарічна, Я.В Голубка, М.С. Молнар. Теоретичні аспекти діяльності комерційних 
підприємств………………………………………………………………………………….. 250
В.І. Попович, М.М. Сливка. Вдосконалення кредитної політики в комерційному 
банку…………………………………………………………………………………………. 255
 



Науковий вісник Мукачівського державного університету 
Природничі і технічні науки 

 

Журнал наукових праць №19(14)’2015 
 

7

УДК 669.01: 621.9 
 

СТАН МОСТІВ УКРАЇНИ, ПРОБЛЕМИ ДІАГНОСТИКИ ТА  ОБРОБКА 
РЕЗУЛЬТАТІВ НАТУРНИХ ВИПРОБОВУВАНЬ 

 
ІГНАТИШИН М. І. 

Мукачівський державний університет 
 

В статті розглянуто стан мостів України. Є потреба побудови нових та реконструкції старих 
мостів. Необхідно проводити натурні випробовування перед введенням в експлуатацію нового та 
реконструкції старого мосту. Відомо, що  жорсткість мостової споруди зменшується з появою та 
збільшенням сумарної площі тріщин, це в свою чергу, зменшує її ресурс. Важливо провести 
паспортизацію мостів з метою оцінки їх залишкового ресурсу та визначення послідовності капітальних 
ремонтів і реконструкцій. Суттєвим недоліком існуючих методів випробовувань мостових споруд є 
неможливість безпосереднього визначення важливих фізичних та механічних характеристик 
конструктивного елемента моста, зокрема ефективної жорсткості, ефективної товщини 
залізобетонної плити прогонової будови мосту, ефективного модуля пружності матеріалу та ін., що 
можуть змінюватися в процесі експлуатації. Від цих показників залежить залишковий ресурс мосту.  

В статті побудовано механіко-математичну модель статичного навантаження мостової 
плити. При побудові моделі застосовано диференціальне рівняння Софі Жермен, що описує деформацію 
тонкої пластини (плити). Це диференціальне рівняння автором модифіковано і представлено у 
відносних координатах. Відносні координати точок плити міняються від 0 до 1 і отримані шляхом 
ділення відповідних координат поверхні плити, x та y, на її розміри, a та b. Таке представлення робить 
можливим здійснювати комп’ютерне моделювання статичного навантаження мостової споруди та 
порівнювати дві різні конструкції, або реальний міст та його зменшену лабораторну модель, наклавши 
зображення деформації (силових факторів) одне на одне.  

Отримано співвідношення, що пов’язують результати статичних та динамічних випробувань з 
інтегральною циліндричною жорсткістю мостової плити, ефективним значенням модуля пружності, 
ефективною товщиною та густиною матеріалу плити. Отримані співвідношення застосовано на 
практиці для обробки результатів натурного експерименту. Проведено розрахунки ефективних 
механічних характеристик проїзної частини мосту. 

Ключові слова: циліндрична жорсткість, діагностика моста, прогин залізобетонної плити, 
ефективна товщина плити, натурні випробовування мосту 

 
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Багаторазова зміна норм 

проектування та несвоєчасна реконструкція призвели до того, що на сьогодні 
транспортні мости України суттєво різняться за вантажопідйомністю. Серед 
капітальних мостових споруд існують такі, що розраховані на рух колон автомобілів за 
схемами Н-8, Н-10, Н-13, Н-18, Н-30 та А-11. Спецнавантаження для мостів приймали 
за схемами НГ-60 і НК-80: 46,4 % споруд, що мають обмежений габарит, розраховані 
на навантаження за схемами Н-10 (Н-13) і НГ-60, тобто не задовольняють умови руху 
сучасних транспортних засобів. 

Дослідженнями стану мостів, проектуванням, реконструкцією, діагностикою та 
оцінкою ресурсу займаються Н. Г. Бондарь, Б. Г. Гнідець, В. Г. Кваша, П. М. Коваль,   
В. П. Кожушко, Й.Й. Лучко, Б. Є. Патон, О. С. Распопов, В. П. Силованюк та інші.        
В Україні ж мостобудування нерозривно пов’язане з іменем Є. О. Патона  

Значна кількість мостів побудована за технічними нормами, що діяли до 1962 
року. На сьогодні вони не відповідають умовам руху автотранспорту як за 
вантажопідйомністю, так і за габаритами проїзної частини. Наприклад, навіть мостові 
споруди з габаритом 9 м у більшості випадків відхилені від діючих норм і, відповідно, 
потребують розширення. А це, у свою чергу, вимагає проведення досліджень, 
лабораторних і натурних випробовувань до і після реконструкції. 

Необхідне проведення паспортизації мостів за результатами випробовувань з 
метою визначення послідовності проведення їх реконструкції з огляду на обмеженість 
виділених для цього коштів. 
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Орієнтовну схему класифікації методів випробувань на фізичній основі 
розглянуто в праці [1] і показано в таблиці 1.1.  

Таблиця 1.1.  
Схема класифікації неруйнівних методів 

Н
ер
уй
ні
вн
ий

 м
ет
од

 д
ос
лі
дж

ен
ь Механічні методи визначення 

поверхневої твердості 

Метод відскоку 
Метод відбитків 
Метод забивання та виривання 
стержня 

Звукові та ультразвукові 

Резонансний метод 
Метод акустичної емісії 
Методи ультразвукові 
Ударний метод 

Оптичні Голографічна інтерферометрія 
Метод голографії 

Радіаційні 
Нейтронні методи 
Методи з використанням гальмівного 

випромінювання та гамма-променів 

Електромагнітні Метод поглинання НВЧ-хвиль 
Метод електромагнітної індукції 

 
Суттєвим недоліком неруйнівного методу є неможливість безпосереднього 

визначення важливих фізичних та механічних характеристик конструктивного 
елемента моста, зокрема ефективної жорсткості, товщини залізобетонної плити 
прогонової будови мосту, ефективного модуля пружності матеріалу та ін., що можуть 
змінюватися в процесі експлуатації.  

Стосовно натурних динамічних та статичних випробувань слід відмітити 
важливість інформації, яку можна отримати з результатів натурних випробовувань, 
оскільки А. С. Моргун встановлено зв’язок жорсткості з наявністю тріщин [2, 3], що, в 
свою чергу, пов’язано з ресурсом мостової споруди. 

Отже, актуальним є побудова і застосування механіко-математичних моделей 
теорії пружності, отримання необхідних співвідношеннь, що пов’язують результати 
статичних і динамічних випробувань із важливими фізичними й механічними 
властивостями мосту, та їх розрахунок. 

Об’єкт, предмет та методи дослідження 
Об’єктом дослідження є прогонова будова моста в процесі натурних 

випробовувань. Предметом дослідження є механіко-математична модель натурних 
випробовувань. Дослідження проводилось методами, що застосовуються в механіці 
деформівного твердого тіла. 

При розрахунках використано результати статичного випробування моста через р. 
Стара Ріка на автодорозі Мукачево – Рахів – Івано-Франківськ – Рогатин (км 92+700 у 
Закарпатській області). 

Постановка задачі 
На основі огляду наукових літературних джерел можна побачити, що на даний 

час переважають чисельні методи. Аналітичні розв’язки, що містять повну інформацію 
про досліджувану модель мостової конструкції, через свою громіздкість майже не 
розглядаються, тому далі ми ставимо задачу отримати аналітичний розв’язок прогину 
мостової плити під дією  навантажень при натурних випробовуваннях. 

Результати та їх оцінка 
Побудуємо механіко-математичну модель натурних випробовувань. 

Навантаження будемо вважати розподіленим рівномірно на прогоновій будові мосту. 
Отримаємо співвідношення, що пов’язують результати статичних та динамічних 

випробувань з інтегральною циліндричною жорсткістю мостової плити, ефективним 
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значенням модуля пружності, ефективною товщиною та густиною матеріалу плити. 
Отримані співвідношення застосуємо на практиці для обробки результатів натурного 
експерименту. 

Диференціальне рівняння Софі Жермен [4], що описує деформацію тонкої 
пластини (плити), можна записати так: 

qwD =∇∇ 22 . (1) 

де D  – циліндрична жорсткість плити, 2∇  – оператор Лапласа, w  – поперечна 
деформація плити, q  – питоме навантаження. 

Диференціальне рівняння (1) за певних крайових умов можна застосувати для 
моделювання деформації проїзної частини моста. 

Об’єктом дослідження є статично навантажений міст. 
Представимо статично навантажений міст як ізотропну залізобетонну плиту 

ефективною товщиною h . Запишемо диференціальне рівняння (1) у змінних ( )ξη,  –  

b
y

a
x

== ξη , , (2) 

де a  – довжина плити, b  – ширина плити, що дозволяють компактно 
представити результати. 

Диференціальне рівняння деформації плити: 

( )ξη
ξξηη

,11121 4

422

4

22

4

4
q

D
w

b
w

ba
w

a
=

∂
∂

+
∂∂

∂
+

∂
∂

. (3) 

Розв’язок знайдемо, розділивши змінні η та ξ: 

( ) ( ) ( )∑
∞

=

=
1

sin,
i

i iYw πηξξη , (4) 

де 
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )ξϕαξξαξξαξαξξ iiiiii chDshCchBshAY ++++=  (5) 

та 

πα i
a
b

= . (6) 

При constq =  частковий розв’язок неоднорідного рівняння щодо змінної ξ, що 
утворюється з (3) при розділенні змінних: 

( ) ( ) ( )( ) ( ) ( )( ) const
i
a

D
qi

i
a

D
q i

i =−−=−= 112cos12
5

4

5

4

π
π

π
ξϕ . (7) 

Крайові умови для плити, вільно опертої на краях η=0;1 та вільної на інших: 
( ) ( ) ( ) ( ) ;0,1,0;0,1,0 11 ==== ξξξξ MMww  (8) 
( ) ( ) ( ) ( ) ,01,0,;01,0, 2222 ==== ηηηη VVMM  (9) 

де 

⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛
∂
∂

+
∂
∂

−=
2

2

22

2

21

11
ξ

υ
η

w
b

w
a

DM ;  
(10) 

( ) .121;11
2

3

23

3

322

2

22

2

22 ⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛
∂∂

∂
−+

∂
∂

−=⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛
∂
∂

+
∂
∂

−=
ξη

υ
ξη

υ
ξ

w
ba

w
b

DVw
a

w
b

DM  
(11) 
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Розв’язок (6) побудований так, що задовольняє крайові умови (6). 
Із крайових умов (8, 9) випливає система чотирьох рівнянь для знаходження 

констант iiii DCBA ,,, . 
У матричному варіанті система рівнянь має вигляд: 

⎟⎟
⎟
⎟
⎟
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⎟
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14131211
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B
A

ММММ
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ММММ
ММММ

i

i

i

i

. (12) 

Елементи матриці: 

( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ).chMshMM;chMshMM

;shMM,chMM;
a
i

b
1

2
b

3M

;
a
i

b
2

b
M;chMshMM

;chMshMM;chMM;shMM

;
b

2M;
a
i

b
M;0MMMM

343144313443

31423141

2

3

2
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31121324

13122312221221

213
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1233321411
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π

ν
α
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ν

α
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+=+=

===

=+=

+===
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.    (13)

Елементи правої частини системи: 

( ) ( )[ ]i
D

qa
i

V 112
2

3 −−=
π
ν . (14) 

Розв’язок системи (12): 
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(15.2) 
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(15.4) 

Використовуючи співвідношення (16), запишемо формулу для визначення 
жорсткості плити, що пов’язана з експериментально визначеною деформацією плити, 
наприклад, у точці pp ξη ,  (17). 

Дані статичних випробувань можна застосувати як вихідні і пов’язати їх через 
математичну модель із механічною характеристикою конструкції, котру назвемо 
інтегральною циліндричною жорсткістю моста. 

Для прикладу ми застосували результати статичних випробувань моста через р. 
Стара ріка, що розташований на автомобільній дорозі Мукачево-Рогатин, після 
реконструкції [5]. Загальна довжина моста a = 24,3 м, ширина b = 8,3 м. Як 
випробувальне навантаження використовували завантажений баластом автомобіль 
КрАЗ вагою 22 т та стріловий колісний кран КС вагою 24 т (максимальна загальна вага 
навантаження 46 тонн). Максимальний прогин моста становив 0, 41 мм. За формулою 
(17) було розраховано інтегральну циліндричну жорсткість прогонової будови моста – 
вона становить D =3,048·1010 Нм. Оскільки у процесі експлуатації конструкції в 
мостових плитах утворюються тріщини й циліндрична жорсткість зменшується, 
важливо знати відносну зміну циліндричної жорсткості, а не абсолютну. 

Розв’язком рівняння (3) буде співвідношення (16). 
Числове значення інтегральної циліндричної жорсткості мостової плити, 

отримане за формулою (17), є наближеним, оскільки ми вважали, що навантаження 
розподілене рівномірно. Такий розподіл має місце, наприклад, при деформації плити 
під дією власної ваги. Розподіл силових факторів, що зображені на графіках і 
виникають у процесі статичних випробувань, також є наближеним. У наступних 
дослідженнях ми зробимо послідовні кроки з уточнення моделі розподілу 
навантаження, отримаємо більш точні формули для розрахунку циліндричної 
жорсткості мостової плити і порівняємо моделі. Це дозволить зробити висновок 
стосовно того, які параметри, що характеризують напружено-деформований стан, 
сильно, а які слабкіше залежать від того, наскільки точно математична модель 
наближена до модельованого об’єкта, мостової залізобетонної плити. 
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Застосовуючи співвідношення, що пов’язує модуль пружності E = 2×1011Н/м2 
(згідно з національними нормами Західної Європи, вважається, що прогінна будова 
моста стальна [6]), циліндричну жорсткість D, коефіцієнт Пуассона ν = 0,4 та товщину 
плити h:  

( )3 2112
E
Dh ν−= , (18)

ми розрахували ефективну товщину мостової плити. Вона становить h =1,154 м. 
Ефективна товщина плити не є її геометричним параметром, а умовною величиною, що 
пов’язана з циліндричною жорсткістю. Ми стверджуємо, що зменшення відносної 
ефективної товщини вказує на появу тріщин у мостовій плиті. Тому важливо 
проводити розрахунки ефективної товщини мостової плити за результатами статичних 
випробувань. Ефективну товщину важливо знати ще й тому, що від неї залежить 
величина напруження, що виникає в перерізі навантаженої плити. 

Визначення власної частоти коливань мостової плити.  
Власні частоти коливань плити f:  
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134 νρπ
α

−
=

Ehf . (19)

Вихідні дані для розрахунку частоти f: α – знаходиться з розв’язку нелінійного 
рівняння (20), ρ – приймається рівною густині залізобетону, ν – приймається такою, що 
дорівнює коефіцієнту Пуассона для залізобетону, E – модуль пружності E = 2×1011Н/м2 
згідно з [7], h – ефективна товщина мостової плити. 
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Приклад 1. Вихідні дані: α= 0,374676030203 м-1, ρ=2500 кг/м-3 ν=0,4, E=2×1011 
Н/м2, h= 1,154 м.  Результат: f=72,636 Гц. 

Визначення модуля пружності мостової плити. 
Модуль пружності мостової плити: 

( )
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4
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h
fE

α
ρνπ     (23)

Вихідні дані для розрахунку модуля пружності мостової плити E: α – 
знаходиться з розв’язку нелінійного рівняння (23), f – визначається експериментально з 
динамічних випробувань, ν – приймається такою, що дорівнює коефіцієнту Пуассона 
для залізобетону, h – ефективна товщина мостової плити. 

Приклад 2. Вихідні дані: α= 0,374676030203 м-1, ρ =2500 кг/м-3, ν=0,4,    
f=1,8 Гц, h= 1,154 м. Результат: Е= 1,228×108 Н/м2 
Визначення ефективної густини мостової плити. 
Ефективна густина мостової плити: 
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Вихідні дані для розрахунку густини мостової плити ρ: α – знаходиться з 
розв’язку нелінійного рівняння (20), f – визначається експериментально з динамічних 
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випробувань, ν – приймається такою, що дорівнює коефіцієнту Пуассона для 
залізобетону, E – модуль пружності Е= 1,228×108 Н/м2, h – ефективна товщина 
мостової плити. 

Приклад 3. Вихідні дані: α= 0,374676030203 м-1, f =1,8 Гц,  ν=0,4, Е= 1,228×108 
Н/м2, h= 1,154 м. Результат: ρ= 2500 кг/м3. 

Отже, провівши теоретичне дослідження математичної моделі залізобетонної 
мостової плити, ми отримали зображення деформації мостової плити за рівномірного 
розподілу навантаження у вигляді збіжного функціонального ряду гіперболічних і 
тригонометричних функцій. Таке представлення має перевагу над числовими методами 
розрахунку, тому що є найбільш адекватним, інформаційно містким. Завдяки цьому ми 
отримали теоретично обґрунтовані співвідношення, що пов’язують результати 
статичних випробувань із механічними параметрами плити. 

Аналізуючи наведені вище приклади, приходимо до висновку, що за 
результатами динамічних випробувань слід прийняти модуль пружності залізобетонної 
мостової плити рівним Е= 1,228×108 Н/м2 за динамічних навантажень. 

Результати розрахунків зведено в таблицю 1 
Таблиця 1.  

Результати розрахунків за даними натурних випробовувань. 

М
од
ел
ь 

1.
 Р
ів
но
мі
рн
ий

 
ро
зп
од
іл

 с
ил
и 

Максимальний питомий згинальний момент 
M1(Н) та напруження σ(Н/м2) в площині const=η , 
(координати, м) 

1,705×105; 0,768×106 ; 
(12,15; 8,3) 

Питомий згинальний момент M2(Н) в площині 
const=ξ , (координати максимуму, м) 

1,074×104; 
(12,15; 4,15) 

Питомий крутний момент H, (координати 
максимуму, м) 

2,553×104;  
(24,3; 8,3) 

Питома поперечна сила Q1(Н/м) в площині 
const=η  (координати максимуму, м) 

2,148×104;  
(0,00; 4,15) 

Питома поперечна сила Q2(Н/м)  в площині 
const=ξ  (координати максимуму, м) 

2,605×103;  
(12,15; 0,00) 

Циліндрична жорсткість, D(Н/м) 3,048×1010 
Ефективна товщина, h(м) 1,154 

 
Висновки 
Ефективна інтегральна циліндрична жорсткість та ефективна товщина плити 

прогонової будови моста через р. Стара Ріка  відповідно: 
циліндрична жорсткість – D =3,048·1010,  
товщина плити – h = 1.154 м. 
Ефективна товщина плити не є її конструктивним параметром, а умовною 

величиною, що пов’язана з циліндричною жорсткістю.  
Зменшення відносної ефективної товщини з часом може вказувати на появу 

тріщин у мостовій плиті.  
Відносна зміна циліндричної ефективної жорсткості та товщини у часі, яку можна 

виявити за повторного статичного випробування, є корисною інформацією про 
залишковий ресурс експлуатації моста.  
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АННОТАЦИЯ 

 
СОСТОЯНИЕ МОСТОВ УКРАИНЫ, ПРОБЛЕМЫ ДИАГНОСТИКИ И ОБРАБОТКА 

РЕЗУЛЬТАТОВ НАТУРНІХ ИСПІТАНИЙ 
 

В статье рассмотрено состояние мостов Украины. Есть потребность построения новых и 
реконструкции старых мостов. Необходимо проводить натурные испытания перед вводом в 
эксплуатацию нового и реконструкцией старого моста. Известно, что жесткость мостового 
сооружения уменьшается с появлением и увеличением суммарной площади трещин, в свою очередь, это 
уменьшает его ресурс. Важно провести паспортизацию мостов с целью оценки их остаточного ресурса 
и определения последовательности капитальных ремонтов и реконструкций. Существенным 
недостатком существующих методов испытаний мостовых сооружений является невозможность 
непосредственного определения важных физических и механических характеристик конструктивного 
элемента моста, в частности эффективной жесткости, эффективной толщины железобетонной 
плиты пролетного строения моста, эффективного модуля упругости материала, которые могут 
меняться в процессе эксплуатации. От этих показателей зависит остаточный ресурс моста. 

В статье построена механико-математическая модель статической нагрузки мостовой 
плиты. При построении модели применено дифференциальное уравнение Софи Жермен, описывающее 
деформацию тонкой пластины (плиты). Это дифференциальное уравнение автором модифицировано и 
представлено в относительных координатах. Относительные координаты точек плиты меняются от 
0 до 1 и получены путем деления соответствующих координат поверхности плиты, x и y, на ее 
размеры, a и b. Такое представление делает возможным осуществлять компьютерное моделирование 
статической нагрузки мостового сооружения и сравнивать две разные конструкции или реальный мост 
и его уменьшенную лабораторную модель, наложив изображение деформации (силовых факторов) друг 
на друга. 

Получены соотношения, связывающие результаты статических и динамических испытаний с 
интегральной цилиндрической жесткостью мостовой плиты, эффективным значением модуля 
упругости, эффективной толщиной и плотностью материала плиты. Полученные соотношения 
применены на практике для обработки результатов натурного эксперимента. Проведены расчеты 
эффективных механических характеристик проезжей части моста. 

Ключевые слова: цилиндрическая жесткость, диагностика моста, прогиб железобетонной 
плиты, эффективная толщина плиты, натурные испытания моста. 

 
SUMMARY 

 
UKRAINE MOST STATE, PROBLEMS DIAGNOSIS AND TREATMENT OF RESULTS  

FIELD TESTS 
 

In the article the state of bridges in Ukraine. There is a need construction of new and reconstruction of 
old bridges. It is necessary to conduct full-scale testing before commissioning new and reconstruction of the old 
bridge. It is known that the rigidity of bridges is reduced with the advent and increasing the total area of cracks, 
which in turn reduces its life. It is important to conduct certification bridges to assess their residual life and 
sequencing overhauls and reconstructions. A significant disadvantage of existing methods for testing of bridges 
is the inability to directly determine important physical and mechanical properties of the structural element of 
the bridge, including the effective stiffness, the effective thickness of the reinforced concrete slab span bridge, 
the effective modulus material etc. Which may change during operation. From these indicators depends residual 
life of the bridge. 

The article is built mathematical models of mechanics and static loading bridge plate. In constructing 
the model applied Sophie Germain differential equation describing the deformation of a thin plate (plates). This 
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differential equation modified by the author and presented in relative coordinates. Relative coordinates plates 
vary from 0 to 1 and obtained by dividing the respective plate surface coordinates, x and y, its size, a and b. This 
presentation makes it possible to perform computer simulations of static loading bridges and to compare two 
different designs, or real cities and reduced his laboratory model by putting the image deformation (power 
factor) each other. 

Correlations linking the results of static and dynamic testing of integrated bridge plate cylindrical 
rigidity, effective modulus value, effective thickness and density of the material plate. The resulting value is 
applied in practice for processing the results of model experiment. The calculations of effective mechanical 
characteristics of the roadway bridge. 

Tags: cylindrical rigidity, diagnosis bridge deflection of reinforced concrete slabs, the effective 
thickness of the plates, full-scale test of the bridge 

 
 
 
 

УДК 669.01: 621.9 
 

ОГЛЯД ЧИСЕЛЬНИХ МАТЕМАТИЧНИХ МЕТОДІВ РОЗРАХУНКУ 
МОСТОВИХ КОНСТРУКЦІЙ 

 
ІГНАТИШИН М. І., ХІМИЧ В. І. РЕЙС Т. Т.,  ІВАНЧО Т. Р. 

Мукачівський державний університет 
 

Стаття присвячена актуальній проблемі застосування матемачних методів для розв’язку 
прикладних задач  механіки деформівного твердого тіла. Математична модель елементів мостових 
контрукцій  опори, балки, плити, складається з диференціальних рівнянь в частинних похідних та 
крайових умов. Їх можна записати в так званій операторній формі. Така крайова задача тільки в 
окремих випадках має аналітичний розв’язок. Більшість актуальних прикладних задач мостобудування 
та випробовування мостових конструкцій не мають аналітичного розв’язку, або розв’язок  є дуже 
громіздким. Крім цього, часто аналітичний розв’язок - це функціональний ряд, що повільно збігається, 
тому не має практичної користі при розрахунку механічних характеристик елементів мостових 
конструкцій. До аналітичних належить метод послідовних наближень.  Він полягає у побудові 
послідовності операторів, що точніше наближають вихідний оператор. Власне кажучи, оператор  
інтерпретується як межа деякої послідовності операторів, і ця послідовність будується в ході 
розв’язання задачі. Наближені рішення можна знайти за допомогою двох-трьох ітерацій. Розв’язок 
виглядає як аналітичний вираз, за яким можна розрахувати чисельні значення. Методи побудови 
розв’язку досить також громіздкі. Більшість розв’язків прикладних задач отримані методами, що 
об’єднані спільною назвою, - проекційні. В статті розглянуто застосування проекційних методів 
розв’язку крайових задач, що моделюють елементи мостових конструкцій. Проекційні методи 
утворюють  обчислювальну процедуру, що здійснюється з допомогою комп’ютера і розв’язок можна 
одержати у вигляді таблиці. Вони дозволяють дійти до принципово наближеного розв’язку, що зв’язано 
з дискретністю обчислювальних пристроїв, обмеженим обсягом пам’яті, кінцевою швидкодією і т. п. 
Аналіз чисельних та аналітичних методів розрахунку мостових конструкцій свідчить, що перевага 
надається чисельним методам, причому в певній системі базисних функцій. Авторами запропоновано 
шлях покращення числових методів, підвищення їх надійності, - проведення паралельних розрахунків в 
базисах взятих з різних класів функції.  

Ключові слова: проекційні методи, метод Галеркіна, спектральний метод, метод колокацій, 
або ж псевдо спектральний, метод скінчених елементів. 

 
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Деформації елементів мостової 

конструкції (опори, балки, плити і т. д) описуються сукупністю диференціальних 
рівнянь, що і є їхніми математичними моделями механіки деформівного тіла.  

В окремих випадках вдається одержати аналітичний розв’язок рівнянь моделі у 
вигляді формул [1, 2]. Проте у більшості прикладних задач аналітичний розв’язок 
отримати не вдається через те, що він громіздкий, і тільки за допомогою яких-небудь 
обчислювальних процедур його можна одержати у вигляді таблиці. 



Науковий вісник Мукачівського державного університету 
Природничі і технічні науки 

 

Журнал наукових праць №19(14)’2015 
 

18

Такого роду моделі мають спеціальну назву – чисельні. Вони дозволяють дійти 
до принципово наближеного розв’язку, що зв’язано з дискретністю обчислювальних 
пристроїв, обмеженим обсягом пам’яті, кінцевою швидкодією і т. п. 

Розробкою та прикладним застосуванням математичного апарату для 
дослідження напружено-деформованого стану матеріалів та конструкцій займаються  
А. Е. Андрейків, В.А. Кривень, В. В. Маринець, М.С. Михайлинин, О. Ф. Обшта,          
В. Ф. Чекурін, Б. Г. Шелестовський та інші. 

Незважаючи на значну кількість досліджень та публікацій із розглянутої 
тематики, методи розрахунку механічних параметрів залізобетонних конструкцій 
мостів недостатньо вивчені та впроваджені в практику. 

Значна кількість мостів побудована за технічними нормами, що діяли до 1962 
року. На сьогодні вони не відповідають умовам руху автотранспорту як за 
вантажопідйомністю, так і за габаритами проїзної частини. Наприклад, навіть мостові 
споруди з габаритом 9 м у більшості випадків відхилені від діючих норм і, відповідно, 
потребують розширення. А це, у свою чергу, вимагає проведення досліджень, 
лабораторних і натурних випробовувань до і після реконструкції.  

Необхідне проведення паспортизації мостів за результатами випробовувань з 
метою визначення послідовності проведення їх реконструкції з огляду на обмеженість 
виділених для цього коштів. 

Отже, аналіз науково-технічної літератури вказує на актуальність існуючих 
методик розрахунку напружено-деформованого стану мостових споруд та подальшої їх 
розробки для визначення механічних параметрів залізобетонних конструкцій мостів, 
що визначають залишковий ресурс експлуатації моста. 

Об’єкт, предмет та методи дослідження 
Об’єктом дослідження є елементи мостових конструкцій - опора, балки, плита. 

Предметом дослідження є математичні моделі опори, балки, плити - відповідні 
диференціальні рівняння.  

Моделі, що описують деформацію основних елементів мостових конструкцій: 
опора, балка, плита. Їх можна записати в так званій операторній формі:  

quA =ˆ , (1) 

де 
dx
dEA =ˆ  – оператор, що описує деформацію опори, 4

4
ˆ

dx
dEJA =

 
– оператор, 

що описує деформацію балки, ⎟⎟
⎠
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деформацію ізотропної плити, ( ) 4

4

2222

4

66124

4

11 22ˆ
y

+D
yx

D+D+
x

=DA
∂
∂

∂∂
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∂
∂  – оператор, що 

описує деформацію ортотропної плити. 
Права частина операторного рівняння (1) q  – це функція залежності 

навантаження від координат. Константи ijDE, J, D,  (модуль пружності, момент 
інерції площі перерізу, циліндричні жорсткості) – це величини, які характеризують 
механічні властивості відповідної мостової конструкції. Невідома функція 

( ) ( )yxuxuu ,  , == , що залежить від координат точки, – це переміщення відповідного 
елемента конструкції. Ця функція на краях може дорівнювати нулю або задовольняти 
крайові умови в операторній формі:  

ii huK =ˆ . (2) 
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Вигляд операторів iK̂  визначається способом закріплення та навантаження 
відповідного елемента конструкції моста. 

Співвідношення (1) та (2) утворюють крайову задачу. 
Методами дослідження є методи механіки деформівного твердого тіла - 

побудова математичної моделі об’єкта, диференціального рівняння, крайової задачі та 
її розв’язок.    

Методи розв’язання крайових задач можна умовно поділити на дві групи: 
чисельні й аналітичні. 

Постановка задачі 
Завданням даної роботи є огляд методів розв’язання крайової задачі та оцінка 

актуальності і вживаності методів в теперішній час. 
Результати та їх оцінка 
До аналітичних належить метод послідовних наближень.  Він полягає у 

побудові послідовності операторів 1ˆ −
nA , що точніше наближають оператор 1ˆ −A . Власне 

кажучи, оператор 1ˆ −A  інтерпретується як межа деякої послідовності операторів, і ця 
послідовність будується в ході розв’язання задачі. Наближені рішення можна знайти за 
допомогою двох-трьох ітерацій. Розв’язок виглядає як аналітичний вираз, за яким 
можна розрахувати чисельні значення. Методи побудови розв’язку досить громіздкі й 
описані в працях [1, 3] та [4]. Результат, однак, отримують у вигляді формули. 

Проекційні методи розглядаються в працях [5, 6, 7]. Метод зважених нев’язок – 
операторне рівняння (1). Â  – лінійний оператор у H , H  – гільбертів простір, u  і q  – 
необхідне число раз диференційовні функції. Припустимо, що розв’язок задачі існує і 
він єдиний. Потрібно знайти наближений розв’язок u~ , такий, котрий можна було б 
визначити кінцевим набором чисел. Виберемо в H  базис { }∞1=iie . Тоді u  можна 
записати у вигляді ряду Фур’є:  

∑
∞

=

=
1i

i
ieuu . (3) 

Визначимо наближений розв’язок u~  як відрізок ряду Фур’є:  

∑
=

=
n

i
i

ieuu
1

~~ . (4) 

При заданому базисі набір чисел { }iu~  однозначно визначає u~ . Розглянемо 
детальніше зв’язок між u  і u~ . Оскільки за визначенням базису кожен елемент із H  
може бути записаний у вигляді ряду по базисних векторах, то і, навпаки, задання 
базису породжує векторний простір.  

Нехай { }∞1=iie  – оpтоноpмований базис простору H . У цьому базисі вектор u  
може бути представлений рядом Фур’є (3). 

Якщо u – розв’язок рівняння (3), то нев’язка r  дорівнює нулю:  
0ˆ =−= quAr . (5) 

Задаємо певний скінченно мірний підпростір HH n ⊂  (вибираючи з 
нескінченної послідовності базисних векторів { }∞1=iie  кінцеве число елементів { }n

iie 1= ) і 

наближеним розв’язком u~  називаємо проекцію розв’язку u  на підпростір nH . 
Нев’язка r  в цьому випадку уже відмінна від нуля і дорівнює:  
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∑∑
∞

==

−=−=
11

ˆ~ˆ~ˆ
i

i
i

n

i
i

i eAueAuquAr . (6) 

Послідовність { }∞=1
ˆ

iieA  також утворить базис у H . З цієї причини останню 

рівність можна розглядати як розклад r  в ряд Фур’є по базису { }∞=1
ˆ

iieA . Якби був 
відомий точний розв’язок u , то наближений можна було б шукати з умови мінімуму 
нев’язки, вибираючи той чи інший підпростір nH . Однак u  не відомо, і, вибравши 
навмання nH , необхідно так підібрати коефіцієнти Фур’є iu~ , щоб нев’язка була в 
якомусь змісті мінімальною. Найбільш розповсюджений прийом полягає в тім, щоб 
намагатися анулювати проекцію нев’язки на який-небудь n – мірний підпростір 

HGn ⊂ . Якщо nP  – оператор проектування на nG , то коефіцієнти Фур’є 

наближеного розв’язку iu~  можна знайти з умови:  
( ) 0~ˆ =−= quAPrP nn . (7) 

Нехай { }∞
=1jjϕ  – якийсь інший базис у H , такий, що nG  є лінійною оболонкою 

системи n  векторів { }n

jj 1=
ϕ . Тоді в цьому новому базисі нев’язка може бути 

представлена своїм рядом Фур’є ∑
∞

=

=
1j

j
jrr ϕ , і оскільки 

( ) ,...,n    j,         r j 10 ==⋅ϕ , (8) 

то з умови (9) випливає, що 0=jr  для всіх nj ,...,1= . Нев’язка виявляється 

ортогональною підпростору nG . 
Наближення розв’язку u  залежить від вибору підпросторів nH  і nG , який є 

довільним, і часто диктується зручністю, простотою обчислень, наочністю і т. п.  
Таким чином, для знаходження наближеного розв’язку u~  одержимо кінцеву (n -

мірну) систему лінійних алгебраїчних рівнянь: 
quM rr

=ˆ , (9) 
де ( )nuuuu ~,...,~

1
rr

= , елементи матриці M̂ :  

∫=
Ω

ijji dΩeAm ˆϕ , (10) 

а вектор qr  складається з елементів:  

∫=
Ω

jj dΩqq ϕ . (11) 

Координатні функції ie  і jϕ  називають відповідно базисними і пробними 
функціями. 

Залежно від вибору системи пробних функцій { }n

jj 1=
ϕ , розрізняють ряд методів, 

об’єднаних загальною назвою проекційні. 
1. Якщо обидва підпростори nH  і nG  збігаються, то метод називається 

методом Гальоркіна. 
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2. Якщо другий підпростір вибрати за умови, що базисом у ньому будуть 
вектори jj eÂ=ϕ , то одержимо метод найменших квадратів, що називається ще 
спектральним.  

3. І, нарешті, якщо пробними функціями вважати δ -функції, що дозволяють 
точно задовольнити рівняння у скінченному наборі точок (вузлах), то матимемо метод 
колокацій, або ж псевдоспектpальний. 

Пробні функції можна інтерпретувати як ваги різних компонентів вектора не-
в’язки. Відповідно проекційні методи іноді називають методами зважених нев’язок. 

Розглянемо більш загальну постановку задачі, а саме: запишемо крайові умови у 
вигляді  

   Ω     h,        uK границі наˆ = , (12) 
де h – функція, визначена на Ω∂ , а K  – лінійний оператор.  
Розглянемо варіанти розв’язку: 
Варіант 1. Задамо в ( )ΩH  базис виду ,...,, 21 eeψ  Функцію ψ  вибираємо 

такою, щоб вона задовольняла граничну умову. Функції ie  приймають на границі 
нульові значення. Апроксимація розв’язку будується у вигляді:  

∑
=

+=
n

i
i

ieuψu
1

~ . (13) 

Підставляючи її у вихідне рівняння й анулюючи проекцію нев’язки, одержимо 
систему лінійних рівнянь buM

rr
=⋅ˆ , де M̂  і u  такі ж, як у попередньому випадку, а 

компоненти вектора b мають вигляд:  
( )∫ −=

Ω
jj dΩψAqb ˆϕ . (14) 

Варіант 2. Полягає в тому, щоб не вводити додаткову функцію ψ , а, вибравши 

довільний базис { }∞=1iie , шукати iu~  такі, щоб наближення u~  апроксимувало розв’язок 
крайової задачі і крайові умови одночасно. Представимо розв’язок, як зазвичай, 
відрізком ряду по базисних функціях:  

∑
=

=
n

i
i

ieuu
1

~ , (15) 

а під нев’язкою будемо розуміти суму Ω∂Ω += rrr  

Ω   h         uKr

Ω   q         uAr

Ω

Ω

∂−=

−=

∂    на~ˆ
     на ~ˆ

 (16) 

Вибираючи в H систему пробних функцій { }∞
=1jjϕ , коефіцієнти iu~  шукаємо, 

намагаючись анулювати проекцію нев’язки на підпростір { }{ }n

jj
nG

1=
= ϕ , тобто для 

кожної функції jϕ  шукаємо:  

( ) ( )( ) ( )( ) 0=+=
∂∂ ΩjΩΩjΩj ,r,rr, ϕϕϕ . (17) 

До правої частини звичайного рівняння методу зважених нев’язок у нас 
додалася проекція нев’язки Ω∂r  на підпростір ( )Ω∂nG  – результат апроксимації 
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граничної умови. Зрозуміло, що в цьому випадку проекція Ωr  не анулюється, а 
балансується проекцією Ω∂r . 

Метод скінченних елементів описаний у працях [8, 9] та [10, 11].  
На сьогодні метод скінченних елементів досить поширений, що з математичної 

точки зору відповідає певному вибору базисних та пробних функцій. 
Ідея методу полягає в тому, щоб не намагатися апроксимувати розв’язок одразу 

у всій області Ω , а розбити її на ряди, що не перекриваються підобластями, 
елементами pΩ , таких, що pΩ=Ω U , і будувати апроксимацію для кожної 
підобласті окремо. 

Заданої точності ми можемо досягти й за допомогою малого числа базисних 
функцій за рахунок дроблення області визначення розв’язку. Застосування 
проекційного методу до лінійної крайової задачі дає:  

( ) ( )∫ =−=
Ω

jj dΩquAr, 0~ˆϕϕ . (18) 

Маючи на увазі, що pΩ=Ω U  і вибираючи для кожної підобласті систему 

пробних функцій { }p
jϕ , одержуємо:  

( ) ( )∫ ∫ ∑ =⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛
−=−=

Ω Ω i

p
i

i
p

p
j

p
j

p
j dΩqeuAdΩquAr, 0~ˆ~ˆ ϕϕϕ . (19) 

Функції { }p
ie  і { }p

jϕ  називаються базисними і пробними функціями елемента 

чи локальними базисними і пробними функціями. Функції, визначені на pΩ  , можна 

довизначати на всю область Ω  , як-от: 

⎪⎩

⎪
⎨
⎧

=
⎪⎩

⎪
⎨
⎧

=
p

p
p
j

j
p

p
p
i

i  Ω     
 Ω     

     ,         
 Ω     
 Ω     e

e
поза0
на

поза0
на ϕ

ϕ . (20) 

Ці нові функції є глобальними базисними й пробними функціями відповідно. 
Cлабка форма методу зважених нев’язок. Застосування методу скінченних 

елементів до лінійної крайової задачі дає систему лінійних рівнянь: 

 ,...,P  p,         qdΩdΩeAu
pp Ω

p
j

i Ω

p
i

p
j

i
p 1ˆ~ ==

⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜

⎝

⎛
∫∑ ∫ ϕϕ . (21) 

Якщо оператор Â  містить похідні порядку не вище s, то локальні базисні 
функції { }p

ie  повинні бути не менше s разів дифеpенційованими. Це досить сильна 
вимога. Часто, однак, інтеграл:  

∫
pΩ

p
i

p
j dΩeÂϕ , (22) 

за допомогою теореми Гріна вдається звести до інтеграла: 

∫
pΩ

p
i

p
j dΩeNL ˆˆϕ , (23) 

де L̂  і N̂  – лінійні диференціальні оператори більш низького порядку, ніж 
вихідний оператор Â . Вимоги гладкості, пропоновані до базисних функцій { }p

ie , 

знижуються, щоправда, за рахунок підвищення гладкості пробних функцій { }p
jϕ . Така 

модифікація називається слабкою формою методу зважених нев’язок. При 
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використанні методу Гальоркіна, коли { } { }p
j

p
j e=ϕ , застосування слабкої форми 

виправдано, це тільки послаблює вимоги гладкості, що накладаються на базисні 
функції.  

Учені та інженери, фахівці в галузі фізичних наук широко використовують 
останнім часом методи, засновані на наближеному розв’язку рівнянь, що описують 
фізичну задачу. Розклад невідомих функцій у ряди, зокрема в ряди Тейлора, - це один 
із перших наближених методів – метод скінченних різниць. Його також можна 
інтерпретувати як окремий випадок більш загального методу зважених нев’язок. 

Метод скінченних елементів може ґрунтуватися як на варіаційних принципах, 
так і на більш загальних уявленнях методу зважених нев’язок. Суцільне середовище 
розбивається на окремі елементи, які можна розглядати як конкретні частини цілого. 
Саме цією наочністю метод привернув до себе увагу дослідників. Науково-технічна 
література з означеного методу досить обширна, причому розглядаються різні задачі: 
розрахунку конструкцій [10], потоку рідини [11] та інші. 

Вищезгаданий метод інтенсивно почав розроблятися на початку 1960-х років, і 
саме в цей період з’явилися тисячі робіт із чисельних методів, ефективних підходів до 
розв’язку прикладних задач, дослідження основних фізико-математичних принципів. 
Методи, застосування яких розпочали ще тоді, коли не було обчислювальної техніки 
[12, 13], описували різні шляхи розв’язання рівнянь. До них належать методи Бубнова, 
колокацій, графічні прийоми розв’язку, матричні розклади й метод передатних 
матриць, комбінації різних прийомів і т. д. Вони продовжували розвиватись іноді під 
іншими назвами, подібними до методів скінченних елементів, Бубнова, кінцево-
елементних смуг, окремих схем інтегрування за часом і т. д. Іншим напрямком 
наближеного аналізу був розвиток змішаних принципів, коли фізичні задачі можна 
виражати й вирішувати різними способами відповідно до вигляду використовуваних 
апроксимацій рівнянь. Використання змішаних методів розпочато в працях [14, 15] у 
методі скінченних елементів. Застосування змішаних методів у будівельній механіці 
описані в праці [16]. 

Розвиток числових методів безпосередньо пов’язаний із появою 
обчислювальних машин, які могли вирішувати інженерні задачі, що вимагають 
збереження великого числового масиву й проведення значного обсягу обчислень. На 
якийсь час прогрес в обчислювальній техніці відвернув увагу учених від розвитку 
математичних методів і їхніх фізичних основ. 

Окремий тип аналітичного методу не зв’язаний безпосередньо з наближеними 
методами – це метод інтегральних рівнянь, який використовувався головним чином у 
механіці рідини й задачах загальної теорії потенціалу, відомий як метод джерела, що 
характерно в цих задачах невідомі не є фізичними змінними. Розвиток цього методу 
описано в працях [17, 18] та [19, 20]. Зокрема, розвито згадані методи в працях 
радянських учених [21, 22, 23] і [24]. Раніше, у праці [25], був розвинутий метод, що 
застосовував інтегральні рівняння для розв’язку рівнянь типу рівняння Лапласа.  

«Прямий» метод дослідження описаний у праці [21]. З точки зору інженера 
метод був уперше запропонований у праці [26]. Саме прямий метод найбільш 
прийнятний для інженерів і механіків, оскільки невідомі величини в ньому є фізичними 
змінними. 

Порівняємо розглянуті підходи до розв’язку диференціальних рівнянь із 
крайовими умовами.  

Безсумнівною перевагою різницевих методів є порівняна легкість одержання 
різницевих рівнянь, що особливо виявляється в багатомірних задачах. Проекційні 
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методи при розв’язанні рівнянь вимагають обчислення інтегралів, і для цього іноді 
доводиться залучати чисельні процедури.  

Проекційні методи (метод скінченних елементів) добре пристосовані для 
розв’язку рівнянь в областях довільної форми. Складність різницевих рівнянь сильно 
залежить від вигляду області й регулярності розташування вузлів.  

Збіжність проекційних методів визначається апроксимуючими властивостями 
базисних функцій і може бути доведена для задачі в цілому. Для доведення збіжності 
різницевого розв’язку потрібно аналізувати апроксимуючі властивості і стійкість 
кожного окремого рівняння. 

Урешті, слід сказати, що жоден із методів не має явної переваги. Вибір методу 
має визначатися розв’язуваною задачею і наявними ресурсами, хоча найчастіше 
найбільш важливими аргументами є особисті смаки обчислювача.  

Метод скінченних елементів є одним із найбільш ефективних числових методів 
розв’язання крайових задач [27, 28]. На сьогодні побачили світ десятки тисяч 
публікацій та монографій провідних учених із МСЕ [29, 5, 8] та ін. 

Питанням обґрунтування методу скінченних елементів присвячені праці [30, 31, 
11]. 

У [32] запропоновано розрахувати матрицю жорсткості елемента конструкції, 
враховуючи змінність поперечного перерізу. Але елемент конструкції представлено 
одним скінченним елементом, що не завжди дає достатню точність результату. 

Забезпечення довговічності мостових конструкцій є актуальною задачею мос-
тобудування. При проектуванні сучасних мостобудівних конструкцій для розрахунку 
основних факторів їхнього функціонування: міцності, жорсткості, стійкості – 
використовуються як дані теоретичних розрахунків [33], так і результати відповідних 
експериментальних досліджень [34, 35, 36]. Вказані два підходи є взаємопов’язані, бо 
об’єм експериментальних робіт у значній мірі залежить від точності застосовуваних 
розрахункових методів. Тому розробка і впровадження в інженерну практику 
вдосконалених методів розрахунку елементів будівельних конструкцій (балки, плити, 
оболонки, мостові опори і т. ін.) є актуальною задачею. На сьогодні серед великої 
кількості відомих методів розрахунку найбільш точними є методи теорії пружності, 
описані в працях [37, 38, 45]. Але внаслідок того, що далеко не всі задачі теорії 
пружності й теорії оболонок мають точні замкнуті розв’язки, значну роль у 
розрахунковій практиці відіграють наближені методи, серед яких найбільш плідними є 
варіаційні, описані в науково-технічній літературі різними авторами [46, 1, 46] та [47, 
48, 49], і методи функціонального аналізу, розглянуті в працях [5, 1, 41] та [38, 39]. 
Розвиток варіаційних методів, викладених у класичних працях Релея і Рітца, отримав 
своє застосування до задач розрахунку основних конструктивних елементів, що 
використовуються в будівельній галузі, завдяки роботам І. Г. Бубнова, В.З. Власова, 
Б.Г. Гальоркіна, Л.В. Канторовича, Л.С. Лейбензона, П.Ф. Папковича, С. П. Тимошенко 
та ін.  

Найбільшого розповсюдження дістали на сьогоднішній день проекційні методи 
[40, 1, 41], прямі варіаційні методи [5, 42, 43], а також метод скінчених елементів [6, 8], 
що є логічним розширенням і вдосконаленням проекційних методів, які трактуються як 
проекція точного розв’язку з нескінченновимірного гільбертового простору на 
скінченновимірний підпростір (рис.1).  

Вказані методи дають можливість побудувати наближені розв’язки на основі 
вибору базисних та пробних функцій. На рисунку 1. умовно зображено точний 
розв’язок у нескінченновимірному просторі вектором ( )yxu , , а проекції точного 
розв’язку на скінченновимірні підпростори 1B  та 2B  відповідно ( )yxu ,1  та ( )yxu ,2 .  
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Більш складним є питання оцінки точності отриманих результатів, чіткі 
практичні рекомендації відсутні. Для приблизної оцінки рекомендується виконати 
декілька розрахунків із поступовим зменшенням розмірів скінченних елементів (за 
аналогією з методом, запропонованим Тимошенко С.П., при розв’язуванні задач 
стійкості енергетичним методом). 

Ми пропонуємо шлях удосконалення числових проекційних методів, що може 
бути сформульованим як вирівнювання й мінімізація ( ) ( )yxuyxu ,, 21 −  у всьому 
просторі розв’язку. 

У роботі [44] розглянуто математичну модель напруженого стану ортотропної 
мостової плити. Автори виходять із правильного припущення, що бетон і арматура, 
виготовлена зі сталі, є ізотропними матеріалами. Оскільки анізотропною в 
макроскопічному плані є сама конструкція, плита, необхідно саме в цьому аспекті 
дослідити математичну модель, диференціальне рівняння деформації ортотропної 
плити.  

У наступних параграфах ми встановимо умови, що задають область допустимих 
значень механічних параметрів мостової плити, модуль пружності, модуль зсуву, 
коефіцієнт Пуассона, за яких математична модель ортотропної мостової плити дає 
розв’язок в області дійсних чисел, тобто є адекватною досліджуваному об’єкту. 

Рис. 1. Проекція точного розв’язку з нескінченно вимірного гільбертового 
простору на скінченно вимірний підпростір. 

До недоліків чисельних методів слід віднести те, що одержання чисельного 
розв’язку може виявитися надмірно дорогим, оскільки потребує коштовних 
програмних пакетів, а якщо ще й математична постановка завдання допускає більше 
одного розв’язку, важко визначити, чи відповідають результати розрахунку дійсності. 
Наближеність розв’язку є головним недоліком числових методів. 

Для усунення впливу цього недоліку ми пропонуємо необхідність дублювання 
чисельних розрахунків, наприклад, із застосуванням різних базисних функцій. Нами 
буде розглянуто розв’язок та порівняння розв’язків диференціального рівняння опори 
та балки аналітичним і проекційним методами в середовищі поліномів та 
тригонометричних функцій.  

Висновки 
На основі огляду вищезгаданих наукових літературних джерел можна побачити, 

що на даний час переважають чисельні методи. Аналітичні розв’язки, що містять повну 
інформацію про досліджувану модель мостової конструкції, через свою громіздкість 
майже не розглядаються, тому слід зосередити увагу на отриманні аналітичних 
розв'язків для мостової плити. 

u(x,y) 

B1 

B2 

u1(x,y) 

u2(x,y) 
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Аналіз чисельних та аналітичних методів розрахунку мостових конструкцій, 
описаних у науковій літературі, свідчить, що перевага надається чисельним методам, 
причому в певній системі базисних функцій. Відсутні роботи з порівняння чисельних 
розв’язків у різних базисних функціях з аналітичними розв’язками, а також порівняння 
чисельних розв’язків у різних базисах. Таке порівняння може бути використано як 
критерій дискретизації представлення числового розв’язку. 

За чисельного моделювання реальних мостових споруд результат залежить від 
рівня адекватності моделі реальному об’єкту, ступеня розбиття моделі на скінченні 
елементи, стійкості розв’язку відповідного диференціального рівняння за заданої 
кількості скінченних елементів. 

Стосовно чисельних методів дослідження і розрахунків параметрів елементів 
мостових конструкцій, то представлення розв’язку паралельно у двох базисах важливо 
з точки зору надійності та обґрунтованого вибору ступеня дискретизації. 

Важливо отримати й максимально використати співвідношення, що випливають 
із математичних моделей статики й динаміки деформівного тіла, для непрямого 
вимірювання важливих механічних характеристик (ефективний модуль  пружності, 
ефективна густина, ефективна товщина, ефективна циліндрична жорсткість тощо) 
мостової плити. 
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АННОТАЦИЯ 

 

ОБЗОР ЧИСЛОВЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ РАСЧЕТА МОСТОВЫХ 
КОНСТРУКЦИЙ 

 
Статья посвящена актуальной проблеме применения математических методов для решения 

прикладных задач механики деформируемого твердого тела. Математическая модель элементов 
мостовых конструкций опоры, балки, плиты состоит из дифференциальных уравнений в частных 
производных и краевых условий. Их можно записать в так называемой операторной форме. Такая 
краевая задача только в отдельных случаях имеет аналитическое решение. Большинство актуальных 
прикладных задач мостостроения и испытания мостовых конструкций не имеют аналитического 
решения, или решение является очень громоздким. Кроме этого, часто аналитическое решение - это 
функциональный медленно сходящийся ряд, поэтому не имеет практической пользы при расчете 
механических характеристик элементов мостовых конструкций. К аналитическим относится метод 
последовательных приближений. Он заключается в построении последовательности операторов, 
точнее приближают выходной оператор. Собственно говоря, оператор интерпретируется как предел 
некоторой последовательности операторов, и эта последовательность строится в ходе решения 
задачи. Приближенные решения можно найти с помощью двух-трех итераций. Решение выглядит как 
аналитическое выражение, по которому можно рассчитать численные значения. Методы построения 
решения достаточно также громоздкие. Большинство решений прикладных задач получены методами, 
объединенными общим названим, - проекционные. В статье рассмотрено применение проекционных 
методов решения краевых задач, моделирующих элементы мостовых конструкций. Проекционные 
методы образуют вычислительную процедуру, которая осуществляется с помощью комп’ютера, и 
решение можно получить в виде таблицы. Они позволяют получить принципиально приближенное 
решение, которое связано с дискретностью вычислительных устройств, ограниченным объемом 
памяти, конечным быстродействием и т. п. Анализ численных и аналитических методов расчета 
мостовых конструкцій свидетельствует, что предпочтение отдается числовым методам, причем в 
определенной системе базисных функций. Авторами предложен путь улучшения числовых методов, 
повышения их надежности - проведение параллельных расчетов в базисах взятых из разных классов 
функции. 

Ключевые слова: проекционные методы, метод Галеркина, спектральный метод, метод 
коллокации, или псевдо спектральный, метод конечных элементов. 

 
SUMMARY  

 
REVIEW OF NUMERICAL MATHEMATICAL METHODS OF CALCULATING THE BRIDGE 

CONSTRUCTION 
 

The article is devoted to the problem of application of mathematical methods to solve applied problems 
of the solid body. Mathematical model elements of bridge construction pillars, beams, plates, consisting of 
differential equations in partial derivatives and boundary conditions. They can be add to the so-called operator 
form This boundary problem only in rare cases has analytical solution. Most current applications task of bridge 
construction and testing of bridge structures have no analytical solution, or the solution is very cumbersome. In 
addition, the analytical solution is often functional range that coincides slowly because no practical use in 
calculating the mechanical characteristics of the elements of bridge structures.  

Method of successive approximations belongs to the analytical. He is building a sequence of operators 
more accurately approximate the original operator. In fact, the operator is interpreted as the limit of a sequence 
of operators, and this sequence is constructed during problem solving. Approximate solution can be found 
through two or three iterations. Solution looks like analytical expression by which to calculate the numerical 
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values. Methods of solution are also quite bulky. Most solution of applied tasks obtained by that share a 
common name - projection. 

The usage of projection methods for solving boundary value problems modeling elements of bridge 
structures has been considered in the article. Projection methods form computational procedure that is carried 
out using a computer and the solution is available in a table. They allow you to reach the approximate solution 
in principle, that is connected with the discrete of computing devices, limited memory, and so the ultimate 
performance etc. The analysis of numerical and analytical methods of calculation of bridge structures shows 
that preferred numerical methods, and in a certain system of basic functions.  

The improvement of the numerical methods, increase their reliability - conducting of calculations in 
parallel calculations in bases taken from various classes of functions have been proposed by the author. 

Keywords: projection methods, Halerkin method, spectral method, collocation, or pseudo spectral, 
finite element method. 

 
 
 
 

УДК  745 / 749:217 
 

АНАЛІЗ СИМВОЛІКО - ЗНАКОВОЇ ПРИРОДИ КОНЦЕПТУ 
ФОРМОТВОРЕННЯ ХРАМУ 

 
ГОШОВСЬКИЙ Р.М., ІВАНЧО Т.Р. 

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника 
Мукачівський державний університет 

 
У статті розкривається семантичний контекст духовно-образного вираження сакральності 

християнського храму, зокрема церкви, через призму його архітектурного укладу. З’ясовуються 
природа, сенси і системи втілення світоглядних і релігійних концепцій в устрої та образотворенні 
складових церковної споруди. Повстання церкви як багатовимірного “сакрального явища”, особливо 
характерного для українського релігійного середовища. Визначається ступінь вираження сакральності 
у кожному духовно-змістовому секторі церкви.  

Ключові слова: церква, храм, християнство, сакральність, концепт формотворення, 
архітектурний уклад, стрій, семантика, засоби вираження, природа, сенс, система. 

 
Постановка проблеми. Межа ХІХ — ХХ ст. була надзвичайно плідним 

періодом для розвитку сакрального мистецтва західноукраїнського регіону. У сфері 
сакрального працювала плеяда видатних майстрів, творчість яких вплинула на 
майбутні шляхи розвитку українського мистецтва. Завдяки високому рівню свідомості 
та культури, широті світогляду митці того покоління знали та високо цінували 
національні художні традиції, активно використовували їх, органічно вплітаючи в 
мистецьку мову свого часу. За порівняно короткий проміжок часу — від останніх 
десятиліть ХІХ ст. — до 1930-х рр. — національне релігійне мистецтво пройшло 
стрімкий шлях розвитку. Саме сакральне мистецтво стає джерелом для становлення 
«нового українського стилю». Церковна архітектура кінця ХІХ — першої третини ХХ 
ст., яка характеризується значними досягненнями української художньої культури, 
живописними та скульптурними творами видатних майстрів, не має в сучасному 
мистецтвознавстві адекватних критеріїв оцінки. Уявлення про тогочасні споруди до 
сьогодні неповні та, як правило, зводяться до зовнішніх форм. Однак саме в організації 
внутрішнього простору й усього художнього середовища храму зосереджені 
найважливіші й особливо показові процеси розвитку церковного мистецтва межі 
століть. Актуальність дослідження визначається такими положеннями: постійна 
небезпека знищення при сучасних реконструкціях інтер’єрів українських церков 
потребує їх детального дослідження; поглиблення знань з історії мистецтва України, 
створення цілісної картини закономірностей формування інтер’єру сакральних споруд 
кінця ХІХ — першої третини ХХ ст. дає методичне обґрунтування для теоретичних і 
практичних пошуків національної своєрідності сучасного сакрального мистецтва 
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України; особливо актуальною є проблема реконструкції цих інтер’єрів, 
максимального збереження їхнього первісного вигляду, а також органічного 
взаємозв’язку сучасних елементів опорядження з історичним середовищем. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Серед дослідників і науковців 
першої половини ХХ ст., які зверталися до розкриття архітектурної сутності 
українських храмів, їх видових структур, – Д. Антонович, Х. Вовк, І. Грабар, 
М. Драган, В. Залозецький Г. Лукомський, І. Свєнціцький, Є. Сецінський, 
В. Січинський, К. Широцький, М. Шумицький, В. Щербаківський. Наукові розвідки 
другої половини ХХ ст., у яких піднімалися аналогічні питання, належать перу 
Ю. Асєєва, А. Данилюка, В. Куцевича, Г. Логвина, І. Могитича, Л. Прибєги, П. Скопа, 
П. Юрченка та ін. З настанням третього тисячоліття наукові доробки цієї ж галузі 
поповнилися працями Г. Бобош, О. Болюка, В. Вечерського, В. Чепелика, Я. Тараса та 
ін. До розкриття особливостей української церковної архітектури, зокрема на етнічних 
українських землях, долучалися й польські дослідники, зокрема такі, як: Е. Винар, 
Р. Біскупський, Р. Бриковський,  С. Крицінський,  Р. Райнфус, В. Януш. Базуючись на 
даних працях дослідників  українського храмобудування, у даній статті вивчається 
семантичне вираження сакральності в архітектурному строї українських церков, 
зокрема й галицького регіону. Відтак, можна вважати, що піднята проблема, попри усі 
фрагментарні розробки її різних складових, вивчена недостатньо, а тому продовжує 
бути актуальною. 

Мета дослідження — на широкому історико-культурному матеріалі, у взаємодії 
з найсуттєвішими художніми проблемами доби визначити закономірності й принципи 
формування синтетичного середовища сакральних споруд Східної Галичини кінця ХІХ 
— першої третини ХХ ст. Відповідно до мети в процесі роботи поставлено такі  
завдання: розкрити природу, характер та виражальні особливості семантичних 
чинників сакралізації культових об’єктів даного регіону; виявити процесійні та 
образно-видові характеристики церковних сакральних предметів (речей), типових для 
визначених ареалу та періоду. 

Релігієзнавча наука свідчить, що кожен храм містить у собі як видиму сторону, 
що знаходить втілення в архітектурній споруді, так і невидиму, в якій зосереджується 
сфера певних значень і сенсів теологічного, філософського та естетичного порядку. 
В. Шелюто у цьому контексті зокрема зазначає, що “храмова споруда в найбільш 
розвинених релігійних системах завжди обтяжена структурованим і систематизованим 
комплексом уявлень, що посилають до кардинальних і менш явних проблем теології, 
містики, філософії. Храм вбирає в себе також багато малопомітних сенсів і значень” [7, 
с. 212]. Таким означенням розкривається сутність того, що з храмом тісно пов’язані як 
релігійні, так і загальнокультурні, етичні та естетичні прагнення віруючих. 

Розвиваючи думку у контексті сказаного, робимо акцент на тому, що тут і сам 
простір, як внутрішнє середовище храму, і його матеріальне обмеження мають свій 
глибокозмістовний світоглядний уклад з його різноманітним семантичним підтекстом. 
Сакральний простір – це особливе середовище, воно може мати найрізноманітніші 
форми. Під цим поняттям людина здавна розуміла таке певне місце чи місцину, де був 
присутній дух вищих, надприродних сил. Витоки архітектурної складової саме 
християнського храму тісно пов’язані не лише із символічним осмисленням людиною 
самої концепції християнства як віровчення. Чималу роль у цьому плані відіграли так 
звані “релігійно-побутові” умови, в яких давні християни здійснювали проповідництво 
слова Божого, та певне символіко-алегоричне бачення ними “середовища” споруди. В 
результаті перші офіційні храми християн, які правили за місце молитви та читання 
слова Божого, стали втіленням синтезу таких понять, як: “дім Божий”, що є прообразом 
Єрусалимського храму, та “дім зібрань”, як прообраз синагоги. 



Науковий вісник Мукачівського державного університету 
Природничі і технічні науки 

 

Журнал наукових праць №19(14)’2015 
 

31

В архітектурному контексті вони мали подобу базилік, які, за своєю суттю, були 
громадськими спорудами. З часом структура базиліки, в основу якої покладалося 
прямокутне поземне планування з членуванням внутрішнього простору колонами або 
стовпами на три (іноді п’ять) поздовжні частини – нефи, послужила основою для 
формотворення католицьких храмів. Для православних святинь визначальною рисою 
стало хрестово-купольне укладання споруди. Притому зазначимо, що і базиліка, і 
хрещата форма, і ротонда – як різні архітектурні розробки старохристиянського 
будівництва Сходу і Заходу Римської імперії, – були втілені майже рівночасно [4, с. 9]. 

Та яку б архітектурну систему не мав той чи інший християнський храм, уся 
його символіко-змістова сутність усталено трактується як корабель граду Божого і 
керманич на цьому кораблі – Ісус Христос. Окрім того, будівля кожної християнської 
святині, якою б вона не була за розмірами та стилем формотворення, – це алегоричне 
ототожнення “світової гори”, такого собі надзвичайно особливого сакралізованого 
явища (і в духовному, і в матеріальному сенсі). Смисловий контекст цього 
ототожнення є образною демонстрацією синтезу поняття маси, як виразу буття, та ідеї 
вертикалі, як світової осі. Разом з тим, в архітектурний стрій кожного християнського 
храму закладена й певна геометрична символіка – трикутник. У ній образно 
виражаються потяг до вищого, що особливо притаманне людській природі, та символ 
взаємодії між двома світами – матеріальним, тобто Землею, і духовним – Небесами. 

У розкритті сакральності структурного укладу християнських храмів важливе 
місце посідає з’ясування певних сенсів і систем їх образотворення. Християнська 
святиня - відповідне матеріальне втілення образу світобудови. Ціла канва семантичних 
складових християнського храмобудування, яке було привнесене на українські землі з 
Візантії , тут отримало свій подальший розвиток, зокрема й на галицьких теренах, 
яскраво виражається у тричастинному членуванні усієї структури храму, причому у 
трьох взаємопересічних напрямках, а саме: вертикальному, горизонтальному, із 
середини назовні. 

Так, зокрема, концепт храму у його вертикальному вимірі розкриває образ 
видимого світу, який, власне, постає як унаочнений матеріальний космос. Верхня його 
частина – купол – символізує Небо. Проте, ця архітектурна складова будівлі храму є не 
просто образним втіленням небесного зводу, матеріалізацією “небесності”, 
переведення її у певну “твердь”. Тут вона постає як “опіка Небес”, “покров Божий”, 
“Божа влада” і “Божа благодать”, що зсилається на усе земне, яке, власне, 
символізується нижніми, поземними частинами споруди храму. 

Разом з тим, у зовнішньому вигляді храмів Східного обряду, а саме церков, 
закладена їх мікрокосмічна символіка – втілення будови людини: купол – голова, 
барабан – шия, нижче – плечі та стопи. Такий символіко-образний концепт будівлі 
церкви розглядаємо як ідеограму “Божої постаті”, означення нею особливого 
сакралізованого місця і присутності в цьому місці Бога. Також вважаємо, що цією 
ідеограмою у споруді церкви люди прагнули “наблизити” Бога до себе, до земних 
просторів, означити сам храм як особливий, а за М. Еліаде, й найбільш дієвий [2, с. 33] 
“портал” двостороннього зв’язку: земний світ, людина, її віра і відданість Богу, 
прагнення прийняти Його – з одного боку, а з іншого – Бог, підвладний Йому Всесвіт, 
спосилання Ним на усе земне милості і благодаті, прийняття людини у своє Царство. 
Важко сказати, коли і де виникла ідея такого символічного наповнення в образному 
ладнанні церкви, проте, як на нашу думку, вона так чи інакше пов’язана з теолого-
філософськими базисами догмату Халкідонського Собору 451 р., за яким Ісус Христос 
визнаний Боголюдиною. 

Піднімаючи в одній із праць питання про значимість верхів українських церков 
Я.Тарас звернув увагу на особливе вертикальне вираження їх формотворчого строю. На 
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його думку верхи відіграють чи не найважливішу роль для  відтворення у споруді 
храму її сакрального статусу, який по-особливому передають багатозаломні верхи 
дерев’яних церков (чогось подібного в українських мурованих церквах, або ж взагалі в 
християнському храмобудуванні деінде, поза межами України, не існує [5, c. 273]). 

З позиції архітектурного аналізу, кількість заломів у таких верхах визначає 
типологічну систему об’ємно-просторового рішення церков; у художньо-естетичному 
аспекті числові комбінації заломів збагачують візуальний образ храму. Обстеження 
пам’яток показують, що заломів може бути один, два, три, п’ять, сім і навіть дев’ять. У 
мистецтвознавчому середовищі зазвичай прийнято вважати, що це явище має 
архітектурне підґрунтя і його розвиток здійснювався двома шляхами, а саме: 
збільшенням ступінчастих перекриттів над основними об’ємами церков; членуванням у 
вертикальному строї чотирибічних, восьмибічних верхів зломами у різних 
комбінуваннях. 

Проте, як на наше переконання, у ґенезі цих багатоступінчастих верхів, як 
загалом й ідеї по-поверхового членування завершень храму із загальним виведенням 
його у пірамідальну структуру, слід вбачати і духовний контекст, можливо навіть 
ставлячи його у чоло усіх чинників і передумов появи і розвитку означеного явища. 
Цим стремлінням угору, у вигляді такого собі “стовпа” мов “виразника духовності”, 
який візуально зменшується ввись і неначе символізує “дорогу паломництва” до Небес, 
будівничі церков, чи загалом віруючі, вочевидь прагнули показати велич свого 
бажання наблизитися до Бога та тих Господніх “просторів”. У поясненні кількості 
таких заломів схиляємося до думки, що тут, так само як і в укладі іконостасу, де по-
порівнево демонструється ієрархічна система “граду Божого”, відображаються бачення 
людьми священних строїв “ієрархічної вертикалі Небес”. 

Символічне й сакральне  значення для верхів церков має й кількість бань 
(куполів). Так, зокрема, за В. Вечерським завершення храму одним куполом знаменує 
єдність Бога, досконалість Його творіння, акцентує на тому, що у Церкви єдиний глава 
– Ісус Христос; два відповідають двом сутностям Боголюдини Ісуса Христа – людській 
і божественній; три символізують Святу Трійцю; чотири – Чотириєвангеліє, чотири 
сторони світу. П’ятибанне вивершення церкви, де центральна баня височіє над 
бічними, знаменує Ісуса Христа і чотирьох євангелістів. Сім бань символізують сім 
таїнств Церкви (хрещення, миропомазання, причастя, покаяння, священство, шлюб і 
єлеєосвячення), також сім дарів Святого Духа, сім днів творіння, сім Вселенських 
Соборів. Дев’ять бань у верхах храмів символізують дев’ять плодів Святого Духа або 
таке саме число ангельських хорів. Тринадцять бань означають Ісуса Христа і 
дванадцять апостолів навколо. Стовпи, колони, на  які зсередини спираються купольні 
зводи чи будь-які інші перекриття корпусів храмів, символізують апостолів, їх 
проповідування і діяння як зв’язковий елемент, посередництво між Ісусом Христом і 
Його паствою – народом [1, с. 271]. 

Вінцем верхотворення та сакралізації християнського храму є хрест. Цей 
атрибут не просто окреслює релігійний вектор культової споруди та освідчує її 
сакральний статус. Він символічно знаменує перемогу Христа над дияволом і смертю. 
Його вертикальна трансляція починається від напрестольного хреста, наступний хрест 
увінчує царські ворота, хрест, який є завершенням іконостасу, врешті – надбанний 
хрест. У підніжжі цього хреста іноді розміщено “півмісяць”. Як слушно зауважує 
М. Сидор, “символіка поєднання хреста і півмісяця має початки в катакомбних 
зображеннях Церкви як “корабля спасіння”, де хрест відповідає образу щогли корабля, 
а люлька – “півмісяць” – бортам судна. У деяких випадках це поєднання архаїчної 
символіки Сонця (хрест) і Місяця (півмісяць)” [3, с. 133]. 
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Система горизонтального розгортання церкви є уподібненою до укладу 
Єрусалимського храму, який передбачав зону “святеє святих”, та місця для святилища і 
притвору. Від так у будівлях церков маємо такий же розподіл середовища: вівтарний 
простір, середня частина та притвор. 

Вівтарний простір, як місце “святеє святих”, в архітектурному вираженні 
церкви, у поземному плануванні, має напівкруглу апсиду (складні поземні плани 
великого за розміром храму можуть мати й декілька апсид). Його середовище 
символічно відтворює образ Царства Небесного. У центі вівтаря розташований 
престол, покритий двома платами. Нижній нагадує нам про плащаницю, а верхній – 
подібний до ризи священика. На престолі зберігаються ківот (дарохранильниця), 
антимінс, чаша, Євангелія та напрестольний хрест. Усі ці літургійні атрибути з 
Господньої милості й творять особливу духовну сакральну атмосферу. Зазначимо, що 
навіть після знищення церкви, місце престолу не втрачає енергетичної сакральності, як 
правило, тут ставлять пам’ятний хрест. 

Середня частина храму – нава (у багатонавній споруді – це головна нава і її 
попарно симетрично розташовані уздовж осі храму бічні нави) – є символом земного 
світу, ототожненням факту представлення людини перед Царством Божим. Тут 
моляться вірні. Притвор церкви у символічному контексті є також особливим місцем. 
За давніми традиціями притвор був найменш “святішою” частиною внутрішнього 
простору храму, тут була хрестильня з водою, тут стояли грішники та віровідступники, 
яким не дозволялося входити до храму вірних. У притворі відбувалися братолюбні 
гостини, на стіні іноді розташовували портрет фундатора чи донатора храму. 

У поземному плануванні церкви такий розклад її просторів також убачаємо як 
ототожнення з постаттю Боголюдини: апсида з її напівсферичним символом небозводу 
відповідає голові; нава з її відносно розвиненим у розмірах середовищем (як 
горизонтально, так і вертикально) відповідає тулубу, бічні нави – то руки фігури; 
притвор – ноги, стопи. Звідси й пояснення звичаю місця стояння людей у храмі – той, 
хто щиро вірить, прагне ствердно жити за законами Божими, приймається самим Богом 
ближче, потрапляє у лоно Його Серця (йдеться про простір нави саме як місця для 
моління віруючих); ті, хто сумніваються у Божій істині, хто відверто грішить, лукавить 
– мають “просити прощення і милості Бога, знаходячись у Його ніг” (тобто стояти у 
притворі). 

На завершення додамо, що з усіх різних поземних рішень церков хрещатий план 
з однаковими “раменами” внутрішніх просторів та розміщеним над їх середохрестям 
головним куполом є виразним  і класичним, в геометричному сенсі, втіленням ідеї 
єднання Землі у її чотиристоронньому вияві та Небес у їх сферичній неосяжності і 
величі.  

Висновки 
Християнський світ, прагнучи надати кожній культовій споруді глибоко 

духовний підтекст і символіко-знакову суть, сформував не просто “храм”, а 
надзвичайний багатовимірний “сакральний феномен”, духовний простір. У 
матеріальному сенсі увесь його формотворчий стрій, як архітектурний концепт церкви, 
від площинного земного виміру до постання її вертикальної спрямованості, є певною 
кодовою формулою, яка представляє цілу низку семантичних смислів, властивих для 
християнського сприйняття світобудови. 

Аналіз галицьких дерев’яних церков, дає наочне підтвердження того, що у 
кожному об’єкті саме верхня частина, накриття та увінчання, є вершиною 
формотворчого розквіту усієї будівлі. На цьому рівні по-поверхово-просторового 
укладу храму закладений найбільший потенціал духовно-сакральної ідеї, його 
архітектурної вертикалі, що в цілому творить епіцентр його сакральності. Вирішальним 
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утвердженням сакральності церкви є хрест. У його графемах – символ Божої перемоги, 
знаковий орієнтир духовного утвердження як кожного християнина зокрема, так і всієї 
світової християнської спільноти.  

Символіко-образне значення постаті Боголюдини у структурі будівлі церкви є 
матеріалізацією прагнення людини наблизити Бога до себе, до земних просторів. У той 
же час, у розвинутому вертикальному ладнанні церков убачаємо й продукт іншого 
смислового задуму – наблизити саму споруду храму, а через неї і людину до Бога й 
Господніх небес.  

Ієрархізація сакрального простору полягає в тому, що на кожному з рівнів 
відбувається чітке ранжування просторових ланок і предметів обладнання за 
ритуально-літургійною важливістю; формування архітектурного середовища храму  є 
відображенням сценарного підходу до організації семантичного контексту.  
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АННОТАЦИЯ 

 
АНАЛИЗ СИМВОЛИКО-ЗНАКОВОЙ ПРИРОДЫ КОНЦЕПТА ФОРМООБРАЗОВАНИЯ ХРАМА 

 
В статье раскрывается семантический контекст духовно-образного выражения сакральности 

христианского храма, в частности церкви, через призму его архитектурного уклада. Выясняются 
природа, смыслы и системы воплощения мировоззренческих и религиозных концепций в укладе и 
формообразовании составляющих церковного сооружения, следовательно, становление церкви как 
многомерного “сакрального явления”, особенно характерного для украинской религиозной среды. 
Определяется степень выражения сакральности в каждом духовно-смысловом секторе церкви. 

Ключевые слова: церковь, храм, христианство, сакральность, концепт формообразования, 
архитектурный уклад, строй, семантика, средства выражения, природа, смысл, система. 

 
SUMMARY 

 
ANALISIS OF SYMBOLIC MARKING CHARACTER OF A CHURCH FORM CREATION 

CONCEPT 
 

The article deals with the semantic context of ecclesiastical and iconic expression of the sacred 
Christian cathedral, especially a church, through the prism of its architectural structure. The nature, meaning 
and systems of implementing world-view and religious concepts in the structure and icon creation of the church 
components have been studied. The revolt of the church as a multi dimensional “sacral phenomenon”, 
particular for the Ukrainian and Galician religious environment has also been researched. The degree of a 
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sacral expression in each ecclesiastical and content sector of church is determined. In the architectural design 
of church, through its inherent sacredness and peoples’ understanding of spiritual sense of such a structure, 
which is the perception of "holy" places (objects) through which every believer can find communion with God 
and expect the Godsent grace.  

Keywords: church, cathedral, Christianity, sacred, form creation concept, architectural structure, 
structure, semantics, means of expression, nature, meaning, system. 

 
 
 
 

UDC 675.026 
 

SOME ASPECTS OF MANUFACTURING SHOE LEATHER WITH NATURAL 
MINERALS 

 
OKSANA KOZAR 1 , OLENA MOKROUSOVA 2, BOGUSLAW WOZNIAK3, BORIS PETRUS1 

1. Mukachevo State University, Mukachev, Ukraine, 
2. Kyiv National University of  Trade and Economics, Kyiv, Ukraine 

3. Institue of Leather Industry, Lodz, Poland 
 

The technological processes of leather manufacture with modified mineral dispersion have been 
suggested. The results of experimental studies will allow to create a series of multifunctional materials of 
leather finishing after retanning on the basis of natural minerals montmorilonite and zeolite, the leather with 
improved  properties will be developed, the use of raw materials and chemical materials will be more efficient, 
reducing the burden on the environment, and in general, the production efficiency will  improve along the 
competitiveness in the domestic and global markets. 

The application of mineral dispersions in leather production, using different technological processes, 
allows developing environmentally eco-friendly technology. 

Keywords: leather, technologies, manufacturing, mineral, montmorillonite, zeolite, modification, 
dispersion, polyfunctional properties. 

 
The production of leather and fur causes a considerable damage to ecology. It is 

stipulated by sewage from tanneries. The main pollutants are the products of hides and skins 
processing and chemical materials which were not made use of. While producing chrome 
leathers for the upper of shoes 47.0% of derma collagen are converted into waste and the 
compounds themselves are used only by 30.0-35.0%. The purification is e very expensive and 
complicated task. The problems of sewage purification from tanneries are connected with 
obsolete technology and not high intensity of chemical material use. The increasing 
requirements as to protection of environment favour the development and introduction of 
environmentally eco-friendly technologies of leather and fur production. The prospective of 
environmentally eco-friendly technologies is the development and the use of mineral 
dispersions on the basis of natural materials with polyfunctional properties [1,2].  

Unlimited number of natural minerals montmorillonite and zeolite, their low cost, 
wide range of adsorption, ion exchange, catalyst, detoxification bactericidal properties and 
ease of use allow you to create competitive ecologically safe complex materials. Structural 
and sorption properties of minerals are responsible for the high level of chemical and physical 
interaction with collagen.  

The application of mineral dispersions in leather production, using different 
technological processes, allows developing environmentally eco-friendly technology, to solve 
problems of environment protection and to obtain eco-leather. 

Аnalysis of scientific papers emphasizes the possibility of successful use of 
monmorilonite dispersions in   compositions with different functions for filling and retanning 
of skins [3-5]1. However, the use of zeolite mineral dispersions and its impact on the physical, 
mechanical, operational and hygienic properties require additional research. The difference 
                                                           
1 *Corresponding author. Kozar O.P., tel.: +380501013896,  e-mail: okozar@mail.ua 
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between the lattice structure of zeolite in comparison with montmorillonite and its specific 
physical characteristics, particularly high thermal stability (up to 7000C ) allow to suggest that 
as a filler, zeolite will  improve not only hygienic and deformational parameters but also heat 
resistance of leather. 

Objects and investigation methods 
Natural leather for shoe uppers, modified at the stage of liquid finishing with organic 

mineral compositions (OMC) has been studied.  
      In accordance with the technological requirements for the materials of leather 

production, more appropriate is the use of minerals, which are characterized by the maximum 
exchange capacity, high dispersion and surface area, as well as moderate hydrophilicity. 
Montmorillonite and zeolite satisfies these demands to a greater degree, palygorskite, 
hydromica, kaolinite, vermiculite, montmorillonite and palygorskite mixture- to a lesser 
degree. 

Montmorillonite combines maximum sorption, ion exchange, hydrophilic properties 
and a high dispersion of crystals of anisometric particle shape and possesses the ability of the 
internal crystalline to swell and random dispersion 

Сlinoptilolite has adsorption, ion exchange, catalytic, detoxification, bactericidal  and 
other valuable properties. Each particle of zeolite flour has a plurality of pores with a 
diameter of 2-10 Å. It is a good sorbent of liquid and gaseous phases. Only molecules whose 
size does not exceed the size of the input windows can penetrate in the inner molecular space 
of the zeolites. Therefore, zeolites are also called molecular sieves. 

Montmorillonite  and zeolite  are a group of layered hydrated silicate of alumina of 
lamellar structures, formed in the form of tetrahedra tightly bound in a single plane and  
weakly bound in the perpendicular direction. Due to the very high dispersion (1- 10 microns) 
and specific surface area (20-800 m2/g) minerals actively enter the various physico - chemical 
interaction. 

The objects of investigation were the processes of retanning and filling of leather 
semi-finished item by modified montmorillonite (MDM) and zeolite (MDZ) dispersions.   

The types of materials on the basis of MDM and MDZ for technological processes are 
presented in Table 1.  

Table 1.  
Technological materials for leather manufacture 

Mineral dispersion Type of technological 
material Method of obtaining technological material 

Montmorillonite (MDM)  
Retanning agent 

Modification by sodium carbonate,  chromium 
tannin and 
sodium lignosulfonate 

Zeolite  (MDZ)  
Filling agent 

Modification by sodium polyphosphate and 
acrylic polymer 

 
For technological investigation, semi chrome finished item of light steers from butt 

was used. The thickness of wet-blue samples after shaving was 1,4-1,6 mm. The raw material 
treatment was performed according to traditional technology of chrome leather for the upper 
of shoes production used by Public Joint Stock Company ″Chinbar″. 

For investigation of technological processes, 3 batches of chrome semi-finished item 
of light steers from butt were used. Each batch included 10 of wet – blue samples, which size 
was 10×12 cm. Two batches were experimental and one-control. For comparative analysis of 
the efficiency of using MDM and MDZ, the control samples were treated according to the 
traditional technology of chrome leather production for the uppers of shoes. The 



Науковий вісник Мукачівського державного університету 
Природничі і технічні науки 

 

Журнал наукових праць №19(14)’2015 
 

37

Fig.1. The scheme of  materials samples testing on 
relaxometer "Rack»: L0-the initial length of the 
sample, mm; L1-length of the working section of the 
sample at the final measuring  under load, mm; L2-
length of working area immediately after unloading, 
mm; L3-length of the sample after rest for a certain 
time, mm.
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εpl

εfl 
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technological processes of the experimental batches was performed by retanning agent 
(experiment 1), next experimental batches was performed by filling agent (experiment 2).  

Retanning agent  was obtained by means of montmorillonite  dispersion modification 
with sodium carbonate, chromium tannin and sodium lignosulfonate.  Then, in order to active  
the maximum dispergation of montmorillonite  the was carried out using sodium salt in the 
amount of 6,0 % on mineral weight. Further, in obtained montmorillonite dispersion the 
solution of chrome tannin was introduced in the amount of 10,0 % on minerals weight in 
terms of chromium oxide. The production of retanning agent includes introducing 
lignosulphonate solution in the dispersion of сhromium-montmorillonite (the content of 
tanning substances - 40 % in technical product) with the aim of lignosulphonate adsorption on 
the surface of mineral particles.  Retanning agent  was used for retanning-filling of leather 
semi-finished item in the amount of 2,5 % on the shaved semi-finished item weight. The 
duration of process constituted 90 minutes. Then, aluminium potassium sulphate and sodium 
formiate in the amount of 1,5 % and 0,4 % was introduced in the suspension for maximum 
deposition of retanning agent. 

Filling agent was obtained by zeolite dispersion modification with sodium 
polyphosphate. For this, in dispersion which concentration was 60,0 g/l, at mechanical 
agitation, the solution of sodium polyphosphate in the amount of 10,0 % on zeolite weight 
was introduced. The modification temperature was 40-45ºC. The time of agitation was 1,5-2,0 
hours. The production of filling agent includes introducing zeolite dispersion in the acrylic 
polymer. The obtained filling agent was employed for semi-finished item filling in the 
amount of 3,0 % on shaved semi-finished item weight.The duration of process constituted 60 
minutes. Then, aluminium potassium sulphate in the amount of 2,0  % was introduced in the 

for maximum deposition of filling 
agent. 

After retanning and filling of 
experimental variants, the samples 
were fat-liquored, squeezed out up to 
humidity of 55-60 %, dried on contact 
drier up to humidity of 26-28 %, dried 
up in free state at the temperature of 35 
ºС, damped, stretched, dried in free 
state to humidity of 14-15 %.  

Further, leather performances 
were determined. Chemical analysis 
and physico-mechanical indices of the 
finished leather were determined 
according to the methods [6].  

The influence of the time factor, 
peculiarities of materials deformation, 
their ability to take shape and keep it 
fully characterize one cycle 

characteristics. These tensile properties were obtained by applying the complete test cycle 
"loading - unloading - rest" to sample material. Identification of the components of strain of 
modified skins was performed according to the method of study relaxation phenomena with 
the help of relaxometer "Rack" with accuracy ± 0,1mm, scheme is shown in Figure 1. 

To estimate the degree of anisotropy in the skin according to relaxation and 
deformation properties, uniformity coefficient Kunif. of properties of leather in the area was 
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Fig.2. Seal temperature of leather with mineral 
filling MDM and MDZ 

determined - the ratio of the average values of relative elongations in a transverse direction 
relative to the backbone line, to the average value in the longitudinal direction by the formula  

 allongitudin

transverse
unif. ε

ε
=K    (1)   

Calculations of one cycle characteristics of new ecologically friendly leather materials 
with mineral content were carried out according to methods presented in. The width and 
thickness of the standard sample of skin for tensile were measured in five areas and according 
to mean data its average cross-sectional area was calculated. Cross-sectional area was 
multiplied on the voltage value of 10MPa and received steady current load which is necessary 
to hang on the sample. With set screws relaxometer was installed by level and the samples 
were inserted so that the distance between the two clamps was L0 = 50 mm. Then rated load 
was hung to the lower clamp. After 60 min. length of the sample between the clamps 
increased to L1 and by the formula   

%100
 0

01 ×
−

=
L

LL
fε     (2) 

full (general) deformation was determined. 
In  5 sec  load was removed,  sample length L2 was measured and elastic deformation 

εelastic was calculated using the formula          

%100
 0

21 ×
−

=
L

LL
elε      (3) 

Then the working length of the sample was measured in 2 , 30, 60, 120, 1440 and 
20160 min after removing the load from the lower clamp and measurements L3(2), L3(30), L3(60), 

L3(120), L3(1440) and L3(20160) were used to calculate the conditional relative flexible deformation 
εflexible, which manifests itself in 2, 30, 60, 120, 1440 and 20160 min as follows:   

%100
 0

32 ×
−

=
L

LL
flε       (4) 

Conditional relative plastic deformation 
εplastic was calculated by the formula in 2 hours 
rest of the sample   

%100
 0

03(120) ×
−

=
L

LL
plε    (5)            

The error of determination did not 
exceed of 5% for physico-mechanical tests, 3% 
for chemical analysis. 

 
Task formulation 
The aim of the given investigations was 

to study the effectiveness of employed materials 
on the basis modified montmorillonite and zeolite used for technological leather producing 
processes.  

 
Results and Discussions 
Special features of the collagen structure can purposefully change and transform its 

fibrous structure during processing treatments and influence the porosity, the colloid, 
chemical, physical, mechanical and deformation properties with the ultimate purpose of 
produced leather. 
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   During the processing  of hides and skins collagen undergoes profound intra-
structural and intermolecular changes. Introduction of chemicals into the dermis and their 
interactions with the protein contributes to the production of leathers with the desired 
properties. Thus, if pre-tanning processes are aimed at dispersing the collagen structure of the 
dermis and remove of non-collagenous proteins, and in tanning the obtained microstructure is 
fixed, the final formation of the dermis is reached by post tanning. During retanning-filling, 
dyeing  and greasing the necessary operational and hygienic properties of finished leathers are 
laid, including indicators of comfort, stiffness, softness, weight, hygienic and thermal 
insulation properties (thermal conductivity and total thermal effect). 

The quality of derma structure formation in many respects depends on the character of 
interaction and distribution of mineral particles in semi chrome finished leather structure. The 
high ability of mineral particles to disperse stipulates their power for diffusing and absorbing 
on microfibres of derma collagen. In that case, the leather structural elements are separated, 
and the leather qualitative and operational properties are improved.  

The use of retanning agent, filling agent on the basis modified montmorillonite and 
zeolite dispersions allow to obtain leather with filled, highly formed structure, large yield of 
leather area and also guarantees the rise of the quality of the finished leather. It has been 
found that the physical and mechanical properties of skin are formed on macro level of 
collagen structure and depend on the type of mineral filler. Changes in the microstructure of 
the dermis as a result of mineral filling lead to increased strength, significant increase of seal 
temperature (Fig.2)  reduced elongation of the dermis and increase the coefficient of 
uniformity of mechanical properties in the longitudinal and transverse directions.  

The emergence of adsorption centers in the form of mineral dispersion particles with 
high sorption surface promotes deeper diffusion and more uniform distribution of them in the 
structure of semi-finished leather, as evidenced by the increase in the coefficient of 
uniformity . Interacting with the functional groups of the dermis collagen modified 
dispersions of montmorillonite and zeolite contribute to its formation and the formation of 
spatial structures. Penetration of minerals nanoparticles into between fibrillar intervals 
reduces the ability of the collagen structure to bonding when semi-finished product is dried, 
promotes the ordering of the elements of the dermis structure and provides the formation of 
oriented macromolecules and supramolecular structures. So we believe that elastic- plastic 
properties of experimental skins are characterized by a pronounced deformation compared 
with unfilled skins. The results of analysis are presented in Table 2. 

Table 2 
Indices of qualitative and operational properties of leather 
 

Indicator 
Semi-finished material, filled 

MDM MDZ  Control 

Derma structure formation 
Yield of leather area, % from control leather 105,8 103,8 100 
Yield of leather thickness, % from control 
leather 

104,9 102,9 100 

Volume yield, cm3/100g derma 289,2 287,6 284,5 
Physical and mechanical properties 

Breaking load, Н 487 
Кunif=0,91 

428 
Кunif=0,94 

396 
Кunif=0,90 

Tensile strength at break, MPa 29 
Кunif=0,79 

27 
Кunif=0,78 

26 
Кunif=0,77 

Relative elongation, %,   at 10MPa   22,3 
Кunif=0,87 

23,4 
Кunif=0,9 

24,95 
Кunif=0,73 

Relative elongation, %,    at break 67,3 
Кunif=0,91 

65,6 
Кunif=0,95 

65,3 
Кunif=0,90 
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tl t

Fig. 3. The dependence of the deformation of tension of filled 
leather from the time  under load (tl) and at rest(tr): 1- control, 2 
- MDM, 3-MDZ 

tl tr 

t, min 

l, mm 

Conditional modulus of elasticity, MPa 34,4 32,8 32,3 
Stiffness, Н 468 492 484 

Physical and chemical analysis 
Moisture, % 14,4 13,9 13,6 

Mineral matter*, % 8,1 8,4 5,7 

Substances extracted by organic solvents*, 
[%] 

6,4 6,3 6,2 

Hygroscopicity, % 10,25 9,93 8,09 

Water yielding capacity, % 8,24 9,03 7,55 

*- based on weight of dry cak 
 

Curve of linear characteristics of modified skin samples after removal of the load over 
time (Figure 3) show a positive effect of the mineral content of semi-finished leather on the 

relaxation and deformation 
characteristics of the leather for 
shoe upper . 

Experimental leathers are 
characterized by increasing yield 
of leather thickness in comparison 
with control ones. Yield of leather 
area and volume yield of control 
and experimental leathers are 
practically identical. As a whole, 
the MDM and MDZ can be 
applied in the production of eco-
leather as alternative of foreign 
technical materials. 

Conclusion 
The paper is devoted to the 

investigation of the efficiency of leather manufacture with modified minerals dispersions. It 
has been shown that modification of montmorillonite and zeolite dispersion allows to  
obtained technological materials with polyfunctional  properties. While leather retanning, 
filling with MDM and MDZ  dispersion particles are absorbed into collagen fibrous structure 
and allow to form derma volume on account of screening its structural elements.  

Thus, as a result of the research: 
- it has been found that the introduction of dispersions of montmorillonite and zeolite 

to the structure of the dermis improves the durability of semi-finished leather products, the 
growth rate uniformity of mechanical properties in the longitudinal and transverse directions; 

- it has been shown that the use of modified montmorillonite and zeolite dispersions 
allow to obtain leathers with high formation of volume, perfect physical and chemical indices 
and developing environmentally eco-friendly technology. 
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АНОТАЦІЯ 
 

ОКРЕМІ АСПЕКТИ ВИГОТОВЛЕННЯ ВЗУТТЄВИХ ШКІР  З ВИКОРИСТАННЯМ 
ПРИРОДНИХ МІНЕРАЛІВ 

 
В статті запропоновано екологічно-орієнтовані технології післядубильних процесів 

виробництва взуттєвих шкір з використанням модифікованих мінеральних дисперсій природних 
мінералів монтморилоніту і цеоліту. В результаті отримуються шкіри з покращеними 
експлуатаційними та гігієнічними властивостями, підвищується ефективність використання сировини 
і хімічних матеріалів, знижується навантаження на навколишнє середовище, зростає 
конкурентоспроможність виробництва на внутрішньому та світовому ринках. 

Застосування мінеральних дисперсій на основі природних мінералів у виробництві шкіри 
дозволяє розвивати екологічно чисті технології. 

Ключові слова: шкіра, технології, виробництво, мінерал, монтморилоніт, цеоліт, модифікація, 
дисперсія, поліфункціональні властивості. 

 
АННОТАЦИЯ 

 
ОТДЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ОБУВНЫХ КОЖ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ПРИРОДНЫХ МИНЕРАЛОВ 
 

В статье предложены экологически-ориентированные технологии последубильных процессов 
производства обувных кож с использованием модифицированных минеральных дисперсий природных 
минералов монтмориллонита и цеолита. В результате получаются кожи с улучшенными 
эксплуатационными и гигиеническими свойствами, повышается эффективность использования сырья и 
химических материалов, снижается нагрузка на окружающую среду, возрастает 
конкурентоспособность производства на внутреннем и мировом рынках. 

Применение минеральных дисперсий на основе природных минералов в производстве кожи 
позволяет развивать экологически чистые технологии. 

Ключевые слова: кожа, технологии, производство, минерал, монтмориллонит, цеолит, 
модификация, дисперсия, полифункциональные свойства. 
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УДК 81 373 
 

НЕМЕЦКОЯЗЫЧНАЯ ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ПОВЕДЕНИЯ  
(НА МАТЕРИАЛЕ ПЕРЕДОВЫХ СТАТЕЙ ГАЗЕТЫ «DIE WELT») 

 
РОМАНОВА Н. В. 

Херсонский государственный университет 
 

У статті розглянуто німецькомовну емоційну модель поведінки, розкрито специфіку вербальної 
емоційної поведінки в публіцистичних текстах жанру «передова стаття». Проаналізовано лексичні 
засоби реалізації емоційної поведінки, яка корелює з аксіологічною полюсною лінійкою «добре – погано». 

Ключові слова: емоції, емоційна модель поведінки, вербальна емоційна модель поведінки, 
передова стаття. 

 

Постановка проблемы 
В исследованиях лингвистики эмоций сохраняется четыре основных 

направления изучения феномена: функциональный (А. А. Залевская, Т. Ю. Ковалевська, 
Ж. В. Колоїз и др.), антропоцентрический (Н. Д. Арутюнова, Е. М. Вольф, 
Ю. Н. Караулов и др.), когнитивный (С. В. Валиулина, Л. Н. Коберник, Н. А. Красавский и 
др.) и аксиологический (Г. А. Багаутдинова, Л. К. Байрамова, Н. В. Гончарова и др.).  

Каждое из этих направлений включает, кроме претензии на номинацию, 
вербализацию, метафоризацию, лексикализацию, функционирование всего круга 
психологических явлений данного порядка, ещё и более частные идеи и подходы, 
которые становятся важными ориентирами для последующих исследований. Так,        
В. И. Шаховский открыл основные закономерности семантики и функционирования 
лексики английского языка, в которой отражены эмоции человека. Н. В. Гамзюк 
показал эволюцию категории эмотивности в структуре фразеологических единиц 
немецкого языка. Под впечатлением его работы В. И. Школяренко изучала 
лингвокультурологический аспект эмоций в диахронии на материале немецкоязычных 
письменных памятников. Не менее интересна идея В. И. Кушнерика о фоносемантизме 
в наименовании эмоций в германских и славянских языках, которая стала основой для 
лексико-семантических и лексико-грамматических моделей современной 
эмоциональной лексики немецкого языка А. М. Манзия.  

Определение типов эмоциональной модели поведения (далее – ЭМП) и 
реконструкция вербальной немецкоязычной ЭМП будет служить подтверждением 
органичности выбора языковых единиц для реализации социально-предметной и 
коммуникативной ситуаций.  

Объекты и методы исследования 
Под эмоциональной моделью поведения мы понимаем совокупность действий и 

поступков человека, которые являются объективным критерием для оценки уровня 
морали, социализации [5, с. 125] и самореализации личности.  

Эта модель может быть представлена тремя вариантами: вербальным, 
невербальным и комбинированным – вербально-невербальным.  

Вербальный вариант ЭМП отражает языковую картину мира этноса; 
невербальный – концептуальную картину мира индивидуума, воплощаемую через язык 
тела или кинесику (позы, жесты, контакт глаз, выражение лица, манеру одеваться), 
проксемику (территориально-пространственную и временную организацию общения), 
такесику (прикосновение, похлопывание, поглаживание) [2, с. 61–63]. В невербальной 
эмоциональной коммуникации выделяется 55% пантомимики, 38% тона голоса и 7% 
слов [7, с. 128]. Согласно выводам гендерных исследований, ведущую позицию в 
невербальной эмоциональной коммуникации занимают действия мужчины – он 
первым берёт женщину под руку или за руку, как правило, первым обнимает и целует. 
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Это объясняется природой мужчины, которая направлена на сексуальную 
заинтересованность женщины и помощь в преодолении её возможных страхов и 
опасений, касающихся сближения с ним [3, с. 94].  

Комбинированный вариант ЭМП охватывает языковую и концептуальную 
картины мира, кодируемые в сознании говорящего универсальным «двоичным» кодом 
– языковыми (слово) и когнитивными (концепт) знаками.  

Каждая из указанных моделей может быть реализована в устной или 
письменной форме, в обиходном разговорном или ином стиле – официально-деловом, 
научном, художественном, публицистическом.  

Устная словесная форма ЭМП характеризуется мгновенностью и относительной 
структурностью (на уровне синтагмы), письменная – длительностью и целостностью 
(на уровне сегментации текста) существования. 

Известно, что каждый функциональный стиль оформляется в своей, только ей 
присущей совокупности жанров [6, с. 8]. Например, в официально-деловом стиле – это 
нормативные акты, указы, постановления, инструкции, решения, дипломатические 
речи, заявления, постановления, обвинительные заключения и т.п. В научном стиле – 
монография, журнальная статья, реферат, рецензия, справочный материал, патент, 
аннотация и т.д. В стиле художественной прозы выделяются эпические (героическая 
поэма, роман, рассказ), лирические (ода, элегия, стихотворение, песня) и 
драматические (трагедия, комедия) жанры. Жанровое своеобразие в публицистике 
сводится к трём основным родовым группам: 1) информационной (заметки, интервью, 
отчёт, репортаж), 2) аналитической (статья, корреспонденция, версия, комментарий, 
журналистское расследование, открытое письмо, обозрение, обзор печати, рецензия), 
3) художественно-публицистической (зарисовка, беседа, исповедь, очерк, фельетон, 
памфлет, пародия, эпиграмма, эссе, публицистическая сказка, публицистический 
рассказ) [1].  

Постановка задачи 
Цель предлагаемой статьи – реконструировать стандартное вербальное 

эмоциональное поведение в немецкоязычных медиатекстах.  
Задачи исследования заключаются в раскрытии понятия «передовая статья»; 

выборке лексических средств выражения (базовых) эмоций из общего массива 
эквивалентных статей влиятельной (709 000 читателей) ежедневной национальной 
газеты «Die Welt» (Ди Вельт – букв. «Мир, Земля, Вселенная»), пользующейся 
популярностью у представителей немецкой бизнес-элиты; определении особенностей 
формирования стереотипной вербальной ЭМП. 

Результаты и их обсуждение 
Наша интерпретация термина «передовая статья» строится на идее официальной 

версии редакции на злобу дня. В этом контексте тематика передовой статьи будет 
постоянно меняться или варьировать: от актуальных вопросов внутренней и внешней 
политики до экономики, культуры, религии, спорта и т.д. Можно выделить 
специфические черты передовой статьи: сиюминутность, когнитивную динамичность, 
хронологическую и географическую привязанности. Так, в поле зрения субботнего 
выпуска газеты (21.12.13) попадает «двуликая» политика России и освобождение 
русского предпринимателя Ходорковского [9]. В заголовке статьи «Daumen hoch, 
Daumen runter – wie im alten Rom» обнаруживается не только фразеологическая 
единица Daumen hoch, Daumen runter, но и сравнение wie im alten Rom, ассоциируемое 
с эмоциональным поведением политиков в древнем Риме при вынесении решения 
помиловать Daumen hoch или казнить Daumen runter. Отсылка к античной истории 
говорит о том, что ЭМП имеет глубокие культурно-исторические корни. Безусловно, 
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время вносит свои коррективы в эмоциональное поведение политиков (людей) всех 
стран и континентов.  

В новой действительности архаичные ЭМП, обусловленные прагматикой 
общественно-политической доктрины, начали переходить в разряд метафорических. 
Можно выделить эмотивы, выражающие а) радость freuen sich über Chodorkowskis 
Freilassung, б) интенсивность радости Bei aller Freude über die Amnestie, 
в) ограничение действия nur weil sie sich für Umweltschutz oder Menschenrechte 
einsetzen, г) метафору Den Rechtsstaat gibt es in Russland nur auf dem Papier и 
коннотативы, в семантической структуре которых имеются эмоционально-оценочные 
семы а) ‘политический враг Regimegegner, б) ‘поражение Missstände, в) ‘состояние дел 
kritisiert haben, kritisieren, г) ‘качество изменения состояния skandalöse Prozesse, д) 
‘местонахождение mit Straflagern rechten.  

Как видим, вербальное эмоциональное поведение реализуется совокупностью 
семем с позитивным и негативным значением (преобладает последнее), тропов и 
риторических фигур. Семемы представлены на уровне словоформы и словосочетания; 
тропы – метафорой, сравнением; риторические фигуры – повтором соматизмов Daumen 
(2), топонимов Russland (5), эмотивной частицы nur (3), коннотатива kritisieren в 
перфектной и инфинитивной формах. Сюда относится и символичность собственного 
имени автора Daniel Friedrich Sturm, которое звучит как «Божий суд» + «Мир богатый» 
+ «Буря, Штурм, Нападение». В этом имени сочетается семантика позитива и негатива, 
сакральности и профанности, ценностей и оценки, осознанности и стихийности. 
Несмотря на позитивную доминанту имени, автор всё же негативно относится к 
проводимой В. Путиным политике. Поэтому нет оснований считать, что употребление 
имени автора характеризует вербальную эмоциональную модель его поведения.  

Обратимся ещё к одной комбинированной вербальной ЭМП, представленной в 
передовой статье «Abstieg Europas gefährdet deutsche Indusrie» (27.12.13) [8]. Данная 
модель отличается от предыдущей модели соотношением негатива и позитива, формой 
реализации языковых единиц. Преобладает негатив, представленный эмоционально-
оценочными словосочетаниями (5) Abstieg Europas, rasante Deindustrialisierung, Der 
Abstieg klassischer Industrieländer, zu einer wachsenden Gefahr, Zunehmende Konkurrenz, 
сравнениями (1) eine immer kleinere Rolle, высказываниями (11) So hat bereits fast ein 
Drittel der Unternehmen einen wichtigen Kunden in Westeuropa verloren. Jede zehnte Firma 
beklagt den Wegfall von Lieferanten. Der Wegfall von Konkurrenten falle dagegen weit 
weniger ins Gewicht. Im Gegensatz zu Deutschland, wo der Industrieanteil seit 1995 sogar 
leicht gestiegen ist, weisen fast alle anderen EU-Länder sinkende Quoten auf. In Frankreich 
erwirtschaftet die Industrie nur noch ein Zehntel des Bruttoinlandsprodukts, sechs 
Prozentpunkte weniger als 1995. In Großbritannien sind es noch 10,8 Prozent (minus zehn 
Prozentpunkte), in Italien 16 Prozent (minus 5,6 Prozentpunkte). Auch die Niederlande, 
Spanien oder Belgien sind von der Deindustrialisierung betroffen. Da die EU für die hiesige 
Wirtschaft eine herausragende Bedeutung hat, sehen die Unternehmen die 
Deindustrialisierung der Nachbarländer mit Sorge. Knapp zwei Drittel der Betriebe fürchten, 
dass ihre Wettbewerbsfähigkeit negativ beeinflusst werden würde, wenn ein Lieferant ihrer 
Lieferkette ausfiele. Aber auch in anderen Branchen des verarbeitenden Gewerbes sinkt der 
Anteil der Unternehmen, die ihren Hauptkunden in Deutschland oder in Westeuropa haben, 
in den nächsten Jahren weiter ab. So hat fast ein Drittel der Unternehmen einen wichtigen 
Kunden in Westeuropa verloren. Jedes zehnte beklagt den Wegfall von Lieferanten, 
цитатами (2) “Der zunehmende Rückgang der Industrie in Europa ist für unsere heimischen 
Firmen von Nachteil, weil wichtige Kunden, Lieferanten und Kooperationspartner verloren 
gehen”, warnen die Forscher. “Damit kann die Deindustrialisierung in Europa durchaus 
eine Gefahr für das Geschäftsmodell D darstellen”, so die Warnung der Experten. Позитив 
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обнаруживается на уровне эмоционально-оценочных словосочетаний (5) Einen 
Aufstieg ihrer industriellen Fertigung, die hohen Direktinvestitionen, erheblichen Anteil, 
sogar leicht gestiegen ist, Vorleistungsanteil deutlich erhöht, сравнений (4) erheblich 
größer geworden ist als der EU-Anteil, Denn die erfolgreichen Unternehmen seien häufiger 
in Europa vernetzt als die weniger erfolgreichen Unternehmen, stärker noch als bisher die 
wachstumsstarken Schwellenländer als Absatzmärkte zu erschließen, суперлативности (1) 
mit den weltweit höchsten Arbeitskosten и волюнтатива (1) Die Mobilität der Arbeitskräfte 
innerhalb der EU müsse erhöht werden, um den Fachkräftemangel zu lindern. Главной 
функцией позитива следует признать функцию нейтрализации. Эта функция касается 
слов, содержащих в своей семантической структуре негативное значение Abstieg (2), 
Deindustrialisierung (4), Gefahr (2), hat verloren (2), Wegfall (3), Konkurrenten, sinkende, 
mit Sorge, fürchten, negativ, sinkt ab, Rückgang, verloren gehen или архисему ‘размер� 
kleinere, weniger (2), minus (2). К дополнительным функциям позитива можно отнести 
модификацию или усиление нейтральной лексики Industrieländer, Konkurrenz, Rolle, 
Unternehmen (2), Kunden, Lieferanten, Industrieanteil, EU-Länder, EU, Nachbarländer, 
Betriebe, трансформацию смысла топонима Europa, конкретизирующего и 
генерализирующего геополитику и геоэкономику. Конкретизация происходит за счёт 
привязывания к изображаемой в статье ситуации и отличается от обычной 
контекстуальной реализации значения топонима тем, что происходит, во-первых, с 
разрывом между появлением формы и её осмыслением и, во-вторых, наступает не 
единовременно, а поэтапно. Генерализация, следующая за конкретизацией, связана с 
включением топонима Europa в заглавие статьи, которое выражает сложнейшее 
понятие геополитического, социально-экономического и идеологического порядка. 

В некоторых вербальных ЭМП обнаружено относительно пропорциональное 
соотношение негатива, позитива и нейтрального [11]. Негативная окрашенность 
реализуется через общественно-политическую лексику, в семантической структуре 
которой содержится архисема ‘плен Straflager, verurteilte, Haft (4), Gefängnis, Lagerhaft 
(2) или дифференциальная сема ‘интенсивность отношений Kremlchef, Erzfeind; 
позитивная – через аналогичную группу слов, в семной структуре которых имеется 
архисема ‘свобода aus Haft entlassen, Freiheit, ist auf freiem Fuß, Amnestie-Regelung, 
wurde entlassen, Massenamnestie (2), vom russischen Parlament verabschiedetes 
Amnestiegesetz; нейтральная – отчасти через эквивалентные предыдущим языковым 
знакам, семантический компонент которых характеризуется категориальностью 
Aktivistin, Aktivistinnen, Nachrichtenagentur, Dokumente, wurden ausgefüllt und 
unterzeichnet, Präsidenten, Staatsduma, Politiker, Menschenrechtler, в полной мере через 
музыкальную, религиозную, общеупотребительную лексику, содержащую класемы 
предметности Künstler, Mitglied, Kritik, Anwalt (2), Jurist и т.д., признака Punkband (2), 
Bandkolleginnen, Protestkonzert, Pussy-Riot-Musikerin, Pussy-Riot-Frauen; Christ-Erlöser-
Kathedrale и т.д., действия teilte mit, sagte, erklärte и т.д. 

Назначение комбинированных и других вербальных ЭМП не столько в широте 
использования арсенала лексико-семантических, грамматических или стилистических 
средств, сколько в раскрытии эмоционального потенциала самореализации и 
отношения говорящего к происходящему. При этом важно принимать во внимание 
тот факт, что изображаемое может оцениваться с разных точек зрения – идейно-
политической, морально-этической, культурно-духовной, эмоционально-когнитивной, 
социально-психологической или этнической. Примером перечисленных оценок 
является передовая статья «Gauck mahnt mehr Unterstützung für Flüchtlinge an» от 
24.12.13, где рассказывается о поддержке беженцев в Германии на уровне чиновников 
Ehrenamtlichen, чья характеристика реализуется метафорически das große Geschenk für 
Deutschland (2) [10]. Здесь можно выделить эмотивно-окрашенные языковые 
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единицы, как в непрямой, так и прямой речи das Herz nicht eng machen (2), in ein 
gemachtes Bett fallen, das Land lebenswert machen, ohne Glaube leben, in Frieden und 
Einklang leben, ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest, gute Wünsche einander sagen, 
Allen soll es in diesen Tagen gut gehen, сложные эмоциональные конструкции в самом 
«документе» или праздничном обращении федерального президента Йоахима Гаука к 
немецкому народу, включенному в сильную или финальную позицию ткани статьи Die 
da einst nach Bethlehem zogen – sie waren ja arm, statt Haus und Bett mussten sie mit Stall 
und Futtertrog vorlieb nehmen – wahrlich keine Idylle! Без преувеличения можно говорить 
о прецедентности исследуемого явления. Речь идёт об актуализации фоновых знаний и 
исторической эмоциональной памяти, «программировании» эмоционального 
поведения читателя – призыв к денежным пожертвованиям беженцам в Германии, 
ищущих лучшей жизни Sehnsucht nach dem besseren Leben. В этой вербальной ЭМП 
наблюдается позитивная окрашенность, несмотря на модифицированное 
представление вопроса о материальной поддержке беженцам.  

Нельзя обойти молчанием и роль синсемантической лексики в структуре 
вербальной ЭМП, которая служит носителем дополнительной информации.  

Рассмотрим в качестве примера участие артикля в актуализации 
эмоционального фона передовой статьи Даниэля Фридриха Штурма «Wie die SPD das 
Kanaleramt zurückerobern will» (28.12.13) [12].  

Частота употребления определённого и неопределённого артиклей в данной 
статье занимает 12,33% текста. Будучи показателем определённой соотнесенности 
реферанта с ситуацией, определённый артикль женского рода die появляется в 
предложении нормативно для номинации уже известного, ранее упоминавшегося 
объекта So wie die CDU-Vorsitzende ihre Partei die Gründe ihrer miserablen 
Wahlergebnisse 2005 und 2009 nie offen diskutieren ließ, so spart sich die SPD-Spitze eine 
selbstkritische Analyse ihres 25,7-Prozent-Debakels vom 22. September. Подобное введение 
лиц в описание событий создаёт у читателя впечатление, что он не только хорошо с 
ними знаком, но и стал свидетелем продолжающейся их истории. Кроме того, 
исследуемый артикль выдвигает на передний план единственность, определённость 
лица (Ангела Меркель), занимающего пост председателя социал-демократической 
партии CDU, указывает на гендерный аспект проводимой данным лицом политики ihre 
Partei, отсутствие её альтернатив и подчёркивает факт состоявшегося политического и 
свободного выбора избирателей ihres 25,7-Prozent-Debakels.  

В приведённом примере выражено субъективное (различное) восприятие 
анализа результатов выборов политиком eine Analyse, который выступает перед ним 
каждый раз в негативном свете selbstkritische. В словосочетании vom 22. September 
определенный артикль der сливается с предлогом дательного падежа единственного 
числа и используется для дифференциации дня и месяца года, обозначения их 
очерёдности, порядкового места в календаре, цикличности, «уникальности» и 
«неповторимости» временного отрезка, в который происходит изображаемое действие. 
Аналогичным образом интерпретируется и словосочетание im November, выделяющее 
данный месяц из класса ему подобных. Отсутствие здесь даты приложимо ко всем 
числам месяца, поэтому определение ноября как временных рамок предстоящих 
выборов в Бундестаг bei den Vorstandswahlen auf dem Bundesparteitag не делает его 
определённым. Больше того, словосочетание im November имеет своеобразную 
семантику: оно обозначает признак, состоящий в указании на сроки, но не описывает 
их внутренних, существенных черт, то есть сроки остаются открытыми и 
дискуссионными Ist es ein Zufall, dass mit Scholz ausgerechnet derjenige SPD-
Spitzenpolitiker kritische Fragen aufwirft, der bei den Vorstandswahlen auf dem 
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Bundesparteitag im November in Leipzig abgestraft worden ist? Из контекста понятно, что 
имеются в виду неутешительные результаты будущих ноябрьских выборов в Лейпциге.  

Определенный артикль превращает имя собственное из номинации лица в 
количество репрезентантов Im Bundestagswahlkampf sei die SPD “an der 
Lebenswirklichkeit vieler Menschen in Deutschland vorbeigerannt”, schreiben die fünf 
Autorinnen. Если речь идёт об изобразительности и ограничении предметного признака, 
то определённый артикль привносит в обозначение объекта интенсивность и 
экспрессивность Die jüngste Bundestagswahl habe gezeigt: Das Volk “hätte uns gern dabei, 
aber will derzeit nicht, dass wir diejenigen sind, auf die es in einer Regierung ankommt”.  

Определённый артикль может принимать активное участие в овеществлении 
политического профессионализма. Уверенность в данном профессионализме вносится 
в его обозначение через интеграцию определённого артикля в признак и расширение 
диапазона субстантивации Professionelles Regieren, weniger Maulheldentum – das ist 
Scholz Mantra. Прилагательное Professionelles даёт нам чёткие сведения о процессе 
правления Regieren, однозначно определяя его позитивное качество, прилагательное 
weniger ограничивает количество пустословия Maulheldentum, называя его 
ситуативную определённость и указывая на позитив.  

Из этого краткого анализа видно, что артикль различно влияет на семантику 
определяемого существительного – определённый артикль помогает отграничить 
данный предмет от других предметов того же класса, осознать его как единственно 
возможный в той или иной ситуации, неопределённый артикль – выделить один из 
возможных и существенных или актуальных для говорящего признаков предмета. 
Можно заключить, что определённый артикль является маркером становления понятия, 
а неопределённый – концепта.  

Вводя синсемантическую лексику в словесное и семантическое пространство 
передовой статьи, её автор тем самым не только оптимизирует, но и интенсифицирует 
эмоционально-оценочную и экспрессивную информацию, изменяет и приращивает 
смысловой объём и функциональную загруженность языковых единиц в целом [4, с. 40]. 

Выводы 
Проведённый анализ позволяет определить парадигму вербальной ЭМП в 

пределах эмоциональной оценки – «позитив – негатив» и её переходных зон – 
негативно-позитивно-нейтральной. Важным аспектом при этом становится выявление 
номинационного строя, авторских или редакционных неологизмов, семантика которых 
культивирует что-то необычное, неординарное или непривычное, нового 
функционального стиля – письменно-разговорного, а также образной речевой 
конкретизации, отличающейся от словесной образности целым комплексом 
экстралингвистических факторов – личностью автора и адресата, жанром, функциями 
жанра, характером социально-предметной ситуации, идейно-эмоционально-оценочным 
отношением к ней, спецификой сферы общения, целями и задачами и т.п. 
Реконструкция, определение и систематизация доминирующих вербальных ЭМП 
помогает раскрыть систему негативных и позитивных понятий, через которые человек 
воспринимает окружающий мир и себя в этом мире, установить наличие связи между 
современными и прошлыми взглядами и воззрениями на природу эмоций и внутренний 
мир (психический, духовный) человека.  
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АННОТАЦИЯ 

 
НЕМЕЦКОЯЗЫЧНАЯ ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ПОВЕДЕНИЯ  

(НА МАТЕРИАЛЕ ПЕРЕДОВЫХ СТАТЕЙ ГАЗЕТЫ «DIE WELT») 
 

В статье рассмотрено немецкоязычную эмоциональную модель поведения, раскрыто специфику 
вербального эмоционального поведения в публицистических текстах жанра передовая статья. 
Проанализировано лексические средства реализации эмоционального поведения, которое коррелирует с 
аксиологической полюсной шкалой «хорошо – плохо».  

Ключевые слова: эмоции, эмоциональная модель поведения, вербальная эмоциональная 
модель поведения, передовая статья. 

 
SUMMARY 

 
GERMAN EMOTIONAL BEHAVIOR MODEL  

(BASED ON LEADING ARTICLES OF THE NEWSPAPER «DIE WELT») 
 

German emotional behaviour model has been considered in the article, the specificity of verbal 
emotional behaviour has been analysed in journalistic texts of newspaper genre leading articles. Lexical means 
of implementing emotional behaviour  have been considered, which correlates with the scale of assessment 
«good – bad».  

Keywords: emotions, emotional behaviour model, verbal emotional behaviour model, leading article. 
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УДК 811.111'06:398.91(045)=111 
 

PROVERBS AND ANTI-PROVERBS IN MODERN ENGLISH LANGUAGE 
 

HERTSOVSKA N.O., KAMENYKOVA A.S. 
Mukachevo State University 

 
The article deals with the place of proverbs in modern English. The article seeks to analyze the anti-

proverbs as the phenomenon of modern society. The aim of the article is to analyze the popularity of the notion 
of anti-proverb. 

It has been noted that proverbs have originated since ancient times. The philosophers’ and writers’ 
statements of that time became popular proverbs. Bible also played an important role in forming English 
proverbs. It has been concluded that proverbs are divided into national, literary and adoption. Nowadays the 
process of creating new proverbs has not stopped, which caused the enriching of English vocabulary by modern 
proverbs. The modern English literature and cinema has become one the significant sources of their origin. It 
also has been noted that the anti-proverbs became a popular phenomenon of 20th century. Ananti-proverb is the 
transformation of a standard proverb for humorous effect. This trend in the linguistics has been evoked by the 
originality and freshness of anti-proverb notion. 

Key words : proverb, anti-proverb, preverb, vocabulary, national experience, humorous effect.  
 

Proverbs have always been a reflection of a nation. They are also an integral part of 
the cultural heritage. Proverbs have enriched the national vocabularies since ancient time till 
nowadays. A great deal of research has been made to find out the origin of the proverbs and 
to classify them. Proverbs are ubiquitous. One could take any topic and ask which role 
proverbs play - even schizophrenia research. Proverbs are increasingly being used in the 
study of schizophrenia, Alzheimer, and so forth, to find out what metaphors do to our brains. 
Journalists also like to work with proverbs because they know that we know them - and then 
they play around with them. Wolgang Mieder, a native of Germany, is a professor at the 
University of Vermont in one of his work called this phenomenon  "anti-proverb"[5]. 

Anti-proverb is the popular notion nowadays and it spreads all over the world. The 
sphere of its usage becomes wider and wider. So this caused the topicality of our research. 
The aim of the article is to analyze the phenomenon of anti-proverbs in English language. In 
order to reach the aim we should solve the following tasks: 

- to determine the definition of the proverb and anti-proverb; 
- to analyze the historical development of the proverb; 
- to consider the changes in proverbs nowadays; 
- to analyze the anti-proverb as the main stream of expressions in modern English; 
 At various times different people gave explanations of the word "proverb" in their 

own way. We have studied some of them:  
¬ Proverb is an old and common saying. (Socrates)  
¬ Proverb is a brief saying that presents a truth or some bit of useful wisdom. 

(William Shakespeare)  
¬ Proverb is a short well-known statement that gives advice or expresses something 

that is generally true. (Longman dictionary of contemporary English)[3]. 
Proverbs and sayings, being an integral part of the national folklore, and in its turn, 

being an attribute of culture of the nation, comprise the reflection of the people’s life; they 
reflect people’s views and characters. Proverbs warn, sum up national experience, critically 
deride people’s instincts, maliciously make comments on appearance, give bright and 
remembered advice, teach wisdom of life, provide humor in a sarcastic way, philosophize and 
collect thoughts.  

“Proverbs are the wisdom of peoples” as an Italian saying goes. Analyzing materials 
on this theme we have sorted out a few sources of origin proverbs: national (ordinary people’s 
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statements), literary (intelligent people’s statements), adoption (the Bible, proverbs and 
sayings from other languages). 

English proverbs come from a variety of sources. Some are, indeed, the result of 
people pondering and crafting language, such as some by Confucius, Plato, Baltasar Gracián, 
etc. Others are taken from such diverse sources as poetry, songs, commercials, 
advertisements, movies, literature, etc. A number of the well-known sayings of Jesus, 
Shakespeare, and others have become proverbs, though the creators of the proverb were 
known, and many of these sayings were not seen as proverbs when they were first coined. 
Many proverbs are also based on stories, often the end of a story. For example, the proverb 
"Who will bell the cat?" is from the end of a story about the mice planning how to be safe 
from the cat. 

Some authors have created proverbs in their writings, such a J. R. R. Tolkien, and 
some of these proverbs have made their way into broader society, such as the bumper sticker 
pictured here. Similarly, C.S. Lewis' created proverb about a lobster in a pot, from 
the Chronicles of Narnia, has also gained currency. In cases like this, deliberately created 
proverbs for fictional societies have become proverbs in real societies. In a fictional story set 
in a real society, the movie Forrest Gump introduced "Life is like a box of chocolates" into 
broad society. 

Though many proverbs are ancient, they were all newly created at some point by 
somebody. Sometimes it is easy to detect that a proverb is newly coined by a reference to 
something recent, such as the Haitian proverb "The fish that is being microwaved doesn't fear 
the lightning". Over 1,400 new English proverbs are said to have been coined in the 20th 
century. This process of creating proverbs is always ongoing, so that possible new proverbs 
are being created constantly. Those sayings that are adopted and used by an adequate number 
of people become proverbs in that society. E. g [1]:  

Crime doesn't pay (If you engage in illegal activities, you will not make money in the 
long run.) - First used in the USA at least as early as 1927, this saying became the slogan of 
the USA's Federal Bureau of Investigation and the American comic-strip detective Dick 
Tracy created by cartoonist Chester Gould in 1931. 

Make love not war (1. Sex between people is better than fighting between countries. 2. 
Peace is better than war.) - American student slogan of the 1960s, then mainly used by those 
opposed to the American War in Vietnam. It subsequently featured in John Lennon's 
song Mind Games (1973); and has since been used by those opposed to the American War in 
Iraq and war in general. 

Put the pedal to the metal (Go as fast as possible.) - his saying originates from the idea 
of pressing a car's accelerator pedal down hard to the (metal) floor, thus making the car go at 
maximum speed. 

Would you buy a used car from this man? (Do you trust this man? I don't.) - This 
saying is attributed to the American comedian Mort Sahl (born 1927). It was often applied to 
USA President Richard Nixon, and is today used with regard to anyone who does not seem 
entirely trustworthy. 

There's no such thing as a free lunch (We cannot get something for nothing. We must 
pay for everything. Nothing in life is free.) - Often attributed to the American economist and 
Nobel Prize winner Milton Friedman (1912-2006), this saying was around at least by the 
1950s. Friedman popularized but did not originate it. 

In modern society appeared such notion as anti-proverbs or perverbs since they are a 
perversion of the original. An anti-proverb or a perverb is the transformation of a 
standard proverb for humorous effect. Paremiologist Wolfgang Mieder defines them as 
"parodied, twisted, or fractured proverbs that reveal humorous or satirical speech play with 
traditional proverbial wisdom"[4]. They have also been defined as "an allusive distortion, 
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parody, misapplication, or unexpected contextualization of a recognized proverb, usually for 
comic or satiric effect."[1] To have full effect, an anti-proverb must be based on a known 
proverb. For example, "If at first you don't succeed, quit" is only funny if the hearer knows 
the standard proverb "If at first you don't succeed, try, try again." Anti-proverbs are used 
commonly in advertising, such as "Put your burger where your mouth is" from Red 
Robin.[1] Anti-proverbs are also common on T-shirts, such as "Taste makes waist" and "If at 
first you don't succeed, skydiving is not for you". 

Standard proverbs are essentially defined phrases, well-known to many people, as e. 
g. Don't bite the hand that feeds you. When this sequence slightly changed (Don’t bite the 
hand that looks dirty) it becomes an anti-proverb. 

Anti-proverbs have been used and recognized a long time, though the term "anti-
proverb" was not coined until 1982 by Wolfgang Mieder [5]. The term became more 
established with the publication of Twisted Wisdom: Modern Anti-Proverbs by Wolfgang 
Mieder and Anna T. Litovkina.  

They were one of the many experimental styles explored by 
the French literary movement Oulipo. The term perverb is attributed to Maxine Groffsky. The 
concept was popularised by Oulipo collaborator Harry Mathews in his Selected Declarations 
of Dependence (1977). 

Anti-proverbs are used  by a popular British writer J.K. Rowling in her popular series 
of novels “ Harry Potter”. She reshapes a standard English proverb into “It’s no good crying 
over spilt potion” and Dumbledore advises Harry not to “count your owls before they are 
delivered”.  

Mieder and Litovkina  suggested the following classification of anti-proverbs[2]: 
Mitigation: The meaning seems kept, but is qualified by the supplement: Everything 

has an end, but a pudding has two. 
Apology: The original sequence is defended against attacks: German example, 

translated: Art (Kunst) comes from 'able' (können), not from 'will' (wollen), or we'd better call 
it wirt (Wulst, fantasy word). 

Athesis: The message of the original sequence is destroyed but no new meaning is 
established: Guns don't kill – ammunition does. 

Conservation: The meaning is similar, with and without the supplement: There is no 
such thing as a free lunch, but there is always free cheese in a mousetrap. 

Contrast: The original meaning is put in relation to another sphere of life: All we need 
is love – all we get is homework. 

Break of metaphor: Metaphors are interpreted literally: Duty is calling? We call back. 
Neogenesis: The meaning of the new sentence is completely independent of the 

original one: An onion a day keeps everybody away. 
Rejection: The original assertion is rejected: When marriage is outlawed, only outlaws 

will have in-laws. 
Synthesis: A meaningful sentence consists of some phrases; Some of these classes are 

divided into sub-classes. 
There is no doubt that most anti-proverbs are one-day-wonders in that they will never 

enter general folk speech by gaining a certain currency and traditionality. However, there are 
at least some anti-proverbs that do express new wisdom and which have by now been 
accepted as innovatively expressed wisdom based on traditional proverbial structures. All of 
this is taking place in the vast area of the mass media (newspapers, magazines, radio, 
television, and the Internet), enabling such newly discovered wisdom to reach thousands of 
people who in turn use these texts to such a degree that they can be considered to be new 
proverbs. Here are some examples of these anti-proverbs: 

- No news is the mother of invention 
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- What doesn’t kill you makes you stranger. 
- Don’t count your chickens in midstream 
- The road to Hell wasn’t paved in a day or the road to Hell is the spice of life. 
- When in Rome, do it yourself. 
- A bird in the hand is a dangerous thing. 
- A rolling stone gets the worm. 
- A penny saved is a penny indeed or a penny saved is a penny taxed. 
- A fool and his money is a friend indeed. 
- Laughter is the best medicine for when you cannot afford health insurance. 
Proverbs remain one of the most popular expression of the language. Although many 

proverbs have been forgotten there still some that will forever be used. They can be 
represented in new forms, such as the anti-proverbs - the one of the popular stream in the 
language society. They change the idea of the old proverbs, giving them a new humorous 
significance. The given information can be considered in the further perspective of the 
research “Proverbs and sayings in the linguistic area aspect”. 
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АНОТАЦІЯ 

 
У статті йдеться про місце прислів’їв  на сучасному етапі розвитку англійської мови. У 

статті ставиться завдання проаналізувати анти-прислів’я як сучасне явище в суспільстві. Було 
зазначено, що прислів’я  беруть свій початок ще з античних часів, зокрема відомими прислів’ями стали 
вислови стародавніх філософів та письменників. Біблія відіграла не менш важливу роль у формуванні 
англійських прислів’їв. Було зроблено висновок, що прислів’я поділяються на народні, літературні та 
запозичені. На сучасному етапі процес їх творення не зупинився, у зв’язку з чим за останнє століття 
англійська мова збагатилася сучасними прислів’ями. Значним джерелом їх походження стала новітня 
англійська література та кінематограф. Також нами було зазначено, що у 20 столітті набуло 
популярності явище «антиприслів’я». Антиприслів’я – це перетворення звичайного прислів’я задля 
гумористичного чи сатиричного ефекту. Це зумовлено оригінальністю та новизною цього явища.  

Ключові слова : прислів’я, антиприслів’я, словниковий запас, національний досвід, 
гумористичний ефект.  

АННОТАЦИЯ 
 

Предметом исследования являются пословицы на современном этапе развития английского 
языка. Ставится задача - проанализировать анти-пословицы как современное явление в обществе. 
Целью статьи является исследование популярности анти-пословицы в современном английском языке. 

Было отмечено, что пословицы берут свое начало еще с античних времен.   Известными 
пословицами стали высказывания древних философов и писателей. Библия сыграла не менее важную 
роль в формировании английских пословиц. Был сделан вывод, что пословицы подразделяются на 
народные, литературные и заимствованные. На современном этапе процесс их создания не 
остановился, в связи с чем за последнее столетие английский язык обогатился современными 
пословицами. Значительным источником их происхождения стала новейшая английская литература и 
кинематограф. Нами было отмечено, что в 20 веке приобрело популярность явление «анти-пословиц». 
Антипословицы – это преобразование обычной пословицы для юмористического или сатирического 
эффекта.   Внимание большинства современных лингвистов уделяется именно антипословице. Это 
обусловлено оригинальностью и новизной этого явления.  

Ключевые слова: пословица, антипословица, словарный запас, национальный опыт, 
юмористический эффект. 
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УДК 81-115:[811.111+811.161.2](045)=111 
 

COMPARATIVE RESEARCH OF IDIOMS BASED ON NATIONAL 
SPECIFICITY OF LANGUAGES (ON THE MATERIAL OF ENGLISH AND 

UKRAINIAN LANGUAGES) 
 

HERTSOVSKA N.O., KYRYCHKO I.I. 
Mukachevo State University 

 
The article deals with the concept and the usage of idioms. The idiom is a stable expression which 

carries a figurative meaning, which we can understand on the basis of the whole expression. The analysis of the 
usage and the formation of idioms in the English and Ukrainian languages became the aim of the given 
research. 

It has been noted that the first who used idioms were the native speakers of both countries. Native 
Englishmen and Ukrainians used idioms to impress their interlocutor. They used those phraseological units, i.e. 
idioms, with figurative meaning. The most widely used classifications of phraseological units by V. Vinogradov 
and A. Schweitzer have been presented in the article. At the current stage the process of creation and usage of 
idioms has not been stopped, because idioms began to be used in the language of advertising. It has been 
concluded that the idioms increasingly penetrate into the sphere of not characteristic usage. They make the 
language richer and more expressive; reflect the culture and traditions of the nations.  

Key words : idiom, stable expression, native speaker, phraseological unit, figurative meaning.  
 

In the historical development of English and Ukrainian vocabulary as a whole, there 
may be noticed significant grammatical, phonetic and semantic changes. In accordance with 
these changes modern scientists could not explain how a particular word came into usage.  
Because of the etymological research it became possible to establish the initial value of the 
lexical unit, its motivation that gives the ability to look in a completely different way into the 
practice of everyday communication. 

Despite the fact that phraseological units are widely used in oral and written language, 
their cultural, structural and semantic features have been not completely understood. That is 
why the aim of the given article is to determine the formation and the usage of idioms in the 
English and Ukrainian languages, taking into account their national specifics. In modern 
linguistics the comparative research of English and Ukrainian phraseology of general 
character has not been studied sufficiently the latter determined the topicality of research.  

To reach the aim the following tasks have been set: 
1) to clarify the notion of idiom; 
2) to analyze the classification of phraseological units; 
3) to make a comparative analysis according to the usage of idioms in English and 

Ukrainian advertisement slogans.  
An idiom is an expression (term or phrase) which meaning cannot be deduced from 

literal definitions and the arrangements of its parts, but refers instead to a figurative meaning 
that is known only through a conventional usage. In linguistics, idioms are figures of speech 
that contradict the principle of compositionality (the principle – which tells the meaning of a 
complex expression is determined by the meanings of the expression constituents and the 
rules used to combine them) [8, p. 42] 

A significant number of scientists have studied the problems of the phraseological 
formation and usage, they are:  A. Cowie [7, p. 56], S. Hudii [1, p. 123], A. Ivanchenko          
[2, p. 93], P. Skandera [9, p. 67], A. Trybuhanchyk [5, p. 157].  

Very often we face the question from where did these idioms came into Ukrainian and 
English language. First idioms appeared because of native speakers who loved to play “games 
in words” aiming to impress the interlocutor. They used those combinations with double 
meanings. Thus, expressions that were used only in the literal sense began to be used in 
figurative one. The historical and cultural situations are always promoting this process.   
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Idioms make the language more colorful. They make each language individual and 
rich. Idioms reflect the history of the nation, their traditions and customs, folk songs and tales, 
as well as culture. 

In linguistics the idioms are called “phraseological units”. It is the terminology 
suggested by well-known academician V. Vynogradov who introduced the most widely used 
classification. His classification is based up on the motivation of the unit that is the 
relationship between the meaning of the whole and the meanings of its component parts. The 
degree of motivation is correlated with the rigidity, indivisibility and semantic unity of the 
expression that is with the possibility of changing the form or the order of components and of 
substituting the whole by a single word though not in all the cases. 

According to Vinogradov’s classification all phraseological units are divided into 
phraseological fusions, phraseological unities and phraseological combinations. 

Phraseological fusion is a semantically indivisible phraseological unit which meaning 
is never influenced by the meanings of its components [3, p. 244]. 

It means that phraseological fusions represent the highest stage of blending together. 
The meaning of components is completely absorbed by the meaning of the whole, by its 
expressiveness and emotional properties. 

E.g.  Once in a blue moon – very seldom; to cry for the moon – to demand unreal; 
under the rose – quietly. 

Sometimes phraseological fusions are called idioms by which linguists understand a 
complete loss of the inner form. To explain the meaning of idioms is a complicated 
etymological problem (tit to tat means “to revenge”, but no one can explain the meaning of 
the words tit and tat) – око за око. 

Phraseological unity is a semantically indivisible phraseological unit the whole 
meaning of which is motivated by the meanings of its components [3, p. 245]. 

In general, phraseological unities are the phrases where the meaning of the whole 
unity is not the sum of the meanings of its components but is based upon them and may be 
understood from the components. The meaning of the significant word is not too remote from 
its ordinary meanings. This meaning is formed as a result of generalized figurative meaning 
of a free word-combination. It is the result of figurative metaphoric reconsideration of a 
word-combination. 

E.g. To come to one’s sense –to change one’s mind; to come home – to hit the mark; 
to fall into a rage – to get angry; купувати кота у мішку; мілко плавати; тримати 
камінь за пазухою. 

Phraseological unities are characterized by the semantic duality. One cannot define for 
sure the semantic meaning of separately taken phraseological unities isolated from the 
context, because these word-combinations may be used as free in the direct meaning and as 
phraseological in the figurative meaning. 

 Phraseological combination (collocation) is a construction or an expression in which 
every word has absolutely clear independent meaning while one of the components has a 
bound meaning [3, p. 246]. 

It means that phraseological combinations contain one component used in its direct 
meaning while the other is used figuratively. 

E.g. To make an attempt – to try; to make haste – to hurry; to offer an apology – to 
beg pardon; брати слово; порушити мовчання; розквасити ніс. 

Some linguists who stick to the general understanding of phraseology and refer to it 
communicational units (sentences) and winged words, define the fourth type of 
phraseological units. 

Phraseological expression is a stable by form and usage semantically divisible 
construction, which components are words with free meanings [3, p. 246]. 
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E.g. East or West, home is best; marriages are made in heaven; still waters run deep; 
крапля камінь точить; сім раз відмір, один раз відріж; у здоровому тілі здоровий дух. 

Phraseological expressions are proverbs, sayings and aphorisms of famous politicians, 
writers, scientists and artists. They are concise the sentences, expressing some truth as 
ascertained by experience of wisdom and familiar to all. They are often metaphoric in 
character and include elements of implicit information well understood without being 
formally present in the discourse. 

There is also a classification of American variant of idioms suggested by 
A. Schweitzer. According to this classification, there are idioms partially-americanisms and 
idioms full-americanisms [6, p. 215]. In the first case, the general English meaning left to be 
primary and the American is secondary, it means that such idioms  have been developed on 
the basis of the first one (examples are such phraseological units as dark horse - «темна 
конячка, невідомий кінь на змаганнях» - «маловідомий кандидат на виборах» or roaring 
forties - «сорокові широти Атлантичного океану» - «центральний район Нью-Йорка» ). 
Full americanisms are peculiar only for American variant of English language  (to come right 
with a bang - блискуче пройти, мати великий успіх, big time - великий, значний, to be on 
the (water) wagon - обстоювати тверезий спосіб життя, не вживати алкогольних напоїв, 
lone wolf - людина, що діє самостійно, не шукаючи сторонньої допомоги) [6, с. 215]. 

As for the comparison of English and Ukrainian idioms the language of advertising 
has been taken as the foundation, in which a large number of idiomatic units are usually in 
use. The effectiveness of advertising, as a message, primarily depends on the meaning, 
measuring by originality of creative ideas, using appropriate advertising strategies, 
motivational logics etc. Idioms, which are naturally characterized by imagery, semantic 
transformation of components, expression, ambiguity, identity, are able to focus on a 
significant idea of advertising appeal. Phraseology has great potential for creating effective 
communicative advertising slogan, both in English and Ukrainian languages. E.g. Good Old 
Days Goodness – the expression (good old days) is a popular BBC television light 
entertainment program.  As an idiomatic expression it means a time in the past when you 
believe life was better. In this ad the idiom is used to describe one of the kinds of flavor of 
Howard Johnson’s ice cream. Blow your Mind Away – the original meaning of this idiom that 
is to overwhelm someone and to excite him. In this ad, it is used to describe the amazing taste 
of (Burger King) and since the meaning of the idiom means to overwhelm someone because it 
is exactly surprising. Tip of Iceberg – the meaning of the idiom is a small evident part or 
aspect of something largely hidden. The idiom is used to give the impression that the sea 
hides unseen world and Sanyo camera is capable of picturing the hidden world. Flag a Dead 
Horse – the original meaning of the idiom is to insist on talking about something that no one 
is interested in, or that has already been through discussed. The use of the idiom in the 
advertisement makes the meaning of idiom negative; it means that we can discuss the great 
qualities of (Pedigree) over and over again because simply we are the best. Get your Hands 
on – The idiom (get your hands on it) means to have, get and own something. The 
advertisement shows a picture of Toyota car and the sentence (get your hands on a Toyota) 
encourages us to buy one [10, p. 4]. 

Examples of idioms in the Ukrainian language of advertisement: «Maxwell House» – 
Wonderful flavor to the last drop (Чудовий смак до останньої краплі). Lollipops 
«Strepsils» – when a sore throats because of the strong cold (Коли простуда бере за горло). 
"Toyota" – the clever one would not go into the mountains he would better drive (Розумний в 
гору не піде, розумний в гору поїде). «Roshen» – made with love (Зроблено з любов'ю). 
«Mars» – everything is chocolate (Все буде в шоколаді). «Philips» – Let us change the life 
for better (Змінимо життя на краще). All these advertising and many similar expressions 
commonly use in everyday speech and undergo semantic shift, acquire another meaning and / 
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or sometimes other stylistic coloring. Very good example is the advertising slogan of Donetzk 
jewelry salon "Krystal" – It is time to collect the stones (Час збирати камені!). The basis of 
this idiom is well-known biblical phrase. Collision of literally and figuratively expression 
causes communicative efficiency [4].  

Stressing of advertised product is based on word play, when direct and figurative 
sense is working. Such a case we can see in the advertising slogan "Nuts" – Die hard or tough 
nut (Міцний горішок), Ukrainian seed (Українське насіння), that what you will sow will 
harvest (Що посієш, те й пожнеш) [4]. 

Analyzing the material that has been used in the given article we came to the 
conclusion that idioms are very popular in the language of advertisement. They pass into 
everyday usage to draw our attention and keep in our minds the availability and desirability of 
a product, service or brand. Since idioms are the mirror of cultural aspects of a society, they 
can be fruitfully used for pedagogic targets to enrich the field of foreign language studies 
based on the specific linguistic features of these languages. 

Therefore, the perspective of the given research we can see in the further 
consideration according to the usage of idiomatic units in the headlines of newspaper and in 
the television. 
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АНОТАЦІЯ 

 
У статті досліджено поняття та використання ідіом. Ідіома – це сталий вираз який несе в 

собі переносне значення, яке ми можемо зрозуміти на основі вживання його як єдиного цілого. Метою 
даної статті було проаналізувати використання та формування ідіом в англійській та українській 
мовах. 

Було зазначено, що першими, хто використовував ідіоми були корінні жителі обох країн. 
Корінні англійці та українці використовували ідіоми для того, щоб вразити свого співрозмовника. Вони 
використовували фразеологічні одиниці, тобто ідіоми з переносним значенням. У даній статті також 
були представлені найбільш широко розповсюджені класифікації фразеологічних одиниць таких відомих 
вчених, як В. Виноградов та А. Швайцер. На сучасному етапі процес їх використання та творення не 
зупинився, адже ідіоми почали використовуватися у мові реклами. Було зроблено висновок, що ідіоми 
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все більше і більше проникають у цю непритаманну для них сферу вживання. Вони роблять мову 
багатшою та експресивнішою, відображають культуру та традиції народів.  

Ключові слова : ідіома, сталий вираз, носій мови, фразеологічна одиниця, переносне значення.  
 

АННОТАЦИЯ 
 

В статье исследуется  понятие и использование идиом. Идиома - это устойчивое выражение, 
имеющее  переносное значение, которое мы можем понять, употребляя его как единое целое. Целью 
данной статьи был анализ использования и формирования идиом в английском и украинском языках. 

Было отмечено, что первыми, кто использовал идиомы, были коренные жители обеих стран. 
Коренные англичане и украинцы использовали идиомы для того, чтобы произвести впечатление на 
своего собеседника. Они использовали данные фразеологические единицы, то есть идиомы, с 
переносным значением. В данной статье были представлены наиболее широко распространенные 
классификации фразеологических единиц известных ученых -  В. Виноградова, А. Швейцера. На 
современном этапе процесс их использования и создания не остановился, поскольку идиомы начали 
использоваться в языке рекламы. Был сделан вывод, что идиомы все больше и больше проникают в эту 
несвойственную им сферу использования. Они делают язык богаче и экспрессивнее, отражают 
культуру и традиции народов.  

Ключевые слова : идиома, устойчивое выражение, носитель языка, фразеологическая единица, 
переносное значение.  
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ТЕРАПЕВТИЧНІ КАЗКИ ТА КАЗКОВІ ІСТОРІЇ В КОРЕКЦІЙНО-
РОЗВИВАЛЬНІЙ РОБОТІ З ДІТЬМИ ТА ПІДЛІТКАМИ 

 
МАРЦЕНЮК М.О., ФЕЛЬЦАН І.М. 

Мукачівський державний університет 
 

У статті розглядаються специфіка, функції  та можливості терапевтичних казок та історій 
в корекційно-розвивальній  роботі з дітьми та підлітками. Особливе місце в роботі відводиться саме 
терапевтичним казкам та казковим історіям під час психологічної допомоги дітям і підліткам, 
оскільки сьогодні казкотерапія синтезує багато досягнень психології, педагогіки, філософії через 
застосування  метафори та метафоричної комунікації. 

Зазначається, що терапевтичні казкові історії, зазвичай, пишуться спеціально для дітей і 
орієнтовані на конкретні проблеми. Тобто кожна з них має власну спрямованість  і розповідає про певні 
ситуації, на кшталт тих, в яких часто опиняються діти.  

Зазначаються позитивні корекційні можливості, висока дієвість та ефективність уроботі з 
різними категоріями дітей, зокрема, з дітьми, що мають високий рівень тривожності, різноманітні 
страхи, агресивність. Цей метод допомагає адаптуватися  їм до різних дитячих колективів, а також у 
випадках різного роду психосоматичних захворювань. Процес казкотерапії дозволяє дитині усвідомити 
та проаналізувати свої проблеми, і через здійснення непрямого впливу, підштовхнути побачити шляхи їх 
вирішення.  

Висвітлена мета застосування казкотерапії – це казкотерапія як психотерапія. Таке 
застосування казкотерапії дає змогу дитині подолати власні страхи, надмірну тривожність, 
попрацювати над виправленням негативних рис характеру. Завдання педагога чи психолога полягає у 
тому, щоб підібрати чи створити казку відповідно до потреб дитини. Якщо казку підібрано вдало, 
дитина "вбудовує" її послання у свій життєвий сценарій. Адже саме так відбуваються глибокі зміни в 
житті дитини. Наразі казкотерапія вважається  найбільш м'яким методом психотерапії. Він працює 
без обмежень і є надзвичайно ефективним. Загальновідомо, що в ранньому віці в дітей переважає 
правопівкульний тип мислення, орієнтований на цілісне образне осмислення інформації, емоційно - 
чуттєве сприйняття світу. Тому важлива для дитини інформація краще засвоюється через яскраві 
образи. 

Окреслено функції казкотерапії як психотерапевтичного методу: діагностичну, що передбачає 
виявлення вже наявних життєвих сценаріїв і стратегій поведінки дитини; прогностичну - в тому 
випадку, коли діагностується потенційний розвиток подій; терапевтичну (корекційну) – казки та 
казкові історії, завдяки яким відбуваються позитивні зміни у стані та поведінці дитини. 
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Акцентується  унікальність та відмінність казкотерапії  від інших  проективних методик, що 
полягає в  неможливості  передбачити кінцевий результат, оскільки, він завжди є  індивідуальним.  

Висвітлюються основні етапи роботи над казкою та алгоритм побудови казки.  
Ключові слова: психотерапевтична метафора, казка, казкова історія, корекційно-розвивальна 

робота, непрямий вплив, фантазії, емоції, переживання, розвиток, особистість. 
 
У різних психотерапевтичних підходах сучасної психотерапії з тією або іншою 

мірою усвідомлення метафори використовуються як психотерапевтичні прийоми. У 
широкому значенні під терапією за допомогою метафор можна розуміти застосування в 
контексті терапевтичної взаємодії історій, що володіють важливою якістю: в них 
містяться поради або повчальні повідомлення про способи розв'язання якихось 
специфічних проблем. У них персонаж стикається з певною проблемою і долає 
складності або перешкоди. Спосіб, за допомогою якого герой історії вирішує свою 
проблему, в аналогічній ситуації може підказати рішення й іншим людям. Якщо який-
небудь конфлікт, що описується в даній історії, нагадує нам аналогічний з нашого 
власного життя, розповідь стає для нас більш значущою.  

Слухаючи анекдот або казку, людина може переживати певні відчуття, пов'язані 
з ідентифікацією різних персонажів з людьми або подіями, які безпосередньо їй 
знайомі. При подібних асоціаціях цілком ймовірно, що люди відчують особливий 
інтерес до того, як завершується дана історія. Джерелом таких відчуттів можуть бути 
епічні поеми, новели, вірші, казки, байки, притчі, пісні, фільми, анекдоти, жарти, 
плітки та ін. Коли яка-небудь історія пропонується слухачеві (в психотерапії - 
пацієнту) з наміром надати допомогу у вирішенні психологічно скрутної ситації, ця 
історія стає метафорою. 

Психотерапевтичну метафору в літературі визначають як спосіб розв'язання 
психологічної проблеми через терміни, що належать до іншої огалузі. Таким чином, 
психотерапевтична метафора являє собою новелістический спосіб презентації 
психологічних утруднень та проблем і способів їх розв’язання. При дослідженні 
"збірників метафор", таких як міфологія, релігія, література, наукова фантастика, 
газетні публікації, поп-культура  створювалася концепція метафори як багаторівневого 
джерела розгляду "старих проблем з нової точки зору". Аналогічні погляди з цього 
питання багато разів висловлювали і інші філософи і психологи: Е.Фромм у книзі 
"Забута мова", Дж. Кемпбелл – у творі "Герої з тисячею облич", В. Беттелхайм - в 
"Законах магічного", Р. Бендлер, Дж. Гріндер  - в "Структурі магії". Особливе місце в 
роботі по наданню психологічної допомоги дітям і підліткам належать саме 
терапевтичним казкам та казковим історіям. Терапевтичні казкові історії, зазвичай, 
пишуться спеціально для дітей й орієнтовані на конкретні проблеми. Тобто, кожна з 
них має власну спрямованість і розповідають про певні ситуації, на кшталт тих, в яких 
часто опиняються діти [10].  

В казках розглядаються важливі для дитячого світогляду проблеми, 
протиставляється добро і зло, сміливість і боягузтво, милосердя і жорстокість.  Вони 
розповідають дитині, що наш світ дуже складний, у ньому багато несправедливості. 
Але найголовніше,  вони вчать дитину, що, якщо людина не здається  під  натиском 
проблем, то наприкінці, вона обов’язково переможе. Прослуховуючи казку, дитина 
ототожнює себе з її героями, знаходять віддзеркалення свого власного життя і прагне 
скористатися прикладом позитивного героя в боротьбі зі своїми страхами та 
проблемами. Діти досить часто зустрічаються у своєму житті з тими чи іншими 
проблемами, але через  те,  що  наші  «дорослі» способи вирішення цих проблем є 
часто  абсолютно марними, діти можуть прийти до висновку про те, що дорослі не в 
змозі їм допомогти. І в такому випадку нам на допомогу приходять казки, світ фантазій 
і чарів, в якому дитина почувається абсолютно комфортно і природньо. Важливо 
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нагадати і підкреслити,  що фантазії  для  дітей є  найкращим способом  аналізу 
оточуючого світу [1]. 

Об’єкти та методи дослідження 
Казка - це дивний за силою психологічного впливу засіб роботи з внутрішнім 

світом дитини або дорослого, могутній інструмент розвитку особистості. Конкретна 
мова казок відкриває слухачам шлях наочно-образного і наочно-дійового розуміння 
світу людських відносин. Розуміння і сприймання через казку змісту, властивого 
внутрішньому світу будь - якої особистості, дозволяють людині розпізнати і позначити 
власні переживання і власні психічні процеси, зрозуміти їхній зміст і важливість 
кожного з них. 

У психологічній практиці до використання казок зверталися такі відомі 
психологи: P.O. Азовцева, Е. Берн, І. В. Вачков, А. В. Гнезділов, І. Герден, В. В. 
Давидов, Т. Д. Зінкевич - Євстигнєєва, М. К. Особина, Б. Ельконін, Н. Пезешкіан, Є. Г. 
Петрова, Ж. Піаже, Д. М. Соколов, M.Л. фон Франц, Е. Фромм, Е. Еріксон, К. Юнг та 
багато інших. 

Постановка завдання 
Аналіз багато чисельних літературних джерел свідчить про дієвість в 

корекційно-розвивальній роботі з дітьми і підлітками методу казкотерапії.  За 
допомогою казкотерапії можна долати у дітей високий рівень тривожності, 
різноманітні страхи, агресивність. Цей метод адаптує їх до різних дитячих колективів, 
тому її можна використовувати в роботі з агресивними дітьми, невпевненими, 
сором’язливими, брехливими, а також у випадках різного роду психосоматичних 
захворювань. Процес казкотерапії дозволяє дитині усвідомити та проаналізувати свої 
проблеми, підштовхнути побачити шляхи їх вирішення. 

Мета данної роботи полягає в висвітленні мети використання казкотерапії, 
дослідженні й висвітленні корекційних можливостей казки,  найважливішим завданням 
якої є і залишається забезпечення психологічної підтримки дитини, допомога в набутті 
почуття щастя, безпеки та благополуччя.  

Результати та їх обговорення 
Перші наукові теорії, присвячені проблемі казкотерапії належать до XVIII 

століття. І.Г. Герден бачив у казках символічне відображення давніх забутих вірувань. 
Казка зберігає у своїх надрах сліди найдавнішого язичництва, давніх звичаїв та 
обрядів. Вивчення атрибутів, тобто сукупності всіх зовнішніх якостей персонажів, що 
додають казці її яскравість, красу і чарівність, дає можливість наукового тлумачення 
казки. М. Л. фон Франц вказала, що казка, передана з вуст у вуста, зовсім не 
обов'язково погіршується, але з тим же успіхом може й поліпшуватися. Дж. Хіллман 
вважав казкотерапію як реалізацію вимислів у сфері творчості, що означає творення за 
допомогою уяви. Людська діяльність, за Дж. Хіллманом, значною мірою належить до 
сфери риторики творчості, під якою бачиться нездоланна сила уяви, відображена у 
словах, мистецтві говорити і слухати, писати. У рамках такого підходу казкотерапія 
характеризується як психологія душі, що є також і психологією уяви, такою 
психологією, що спирається на процеси уяви, а не на фізіологію мозку, структуру чи 
лінгвістику, аналіз поведінки. Це психологія, що визначає існування поетичної основи 
свідомого розуму. 3. Фрейд визначав, що літературна уява реалізується безпосередньо 
в історичній реальності. К. Юнг свідчить, що літературна уява реалізується як у 
процесі особистісного розвитку людини, так і безпосередньо в самих особистостях.    
К. Юнг відзначає, що образи казок становить зміст душі, і тому вони єдині дані, що 
одержали безпосереднє представлення. Все інше - світ, обличчя, тіла - передаються 
свідомості опосередковано вже за допомогою образу. Ці образи архітипічної фантазії 
впливають на усе, що б не говорили про світ, інші обличчя й тіла. У сприйняттях, 
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почуттях, думках і вчинках незмінно присутні боги, демони і герої. Ці вигадані 
особистості визначають, як люди бачать і почуваються; уява структурує все існування. 

Казкотерапія - це: 
• процес утворення зв’язків між казковими подіями і поведінкою в реальному 

житті: процес перенесення казкових смислів у реальність; 
• напрям практичної психології, що дозволяє формувати характер дитини, 

використовуючи для цього ресурси казки; 
• терапія середовищем, особливо казковою атмосферою, в якій можуть 

виявитись риси особистості, щось нереалізоване, може матеріалізуватися мрія, а 
головне - виникає відчуття захищеності; 

• лікування казками: спільне з дитиною відкриття тих знань, які живуть у душі 
і в цей момент є цілющими; 

• одна з проективних методик аналізу особистості, один із способів більше 
дізнатися про себе; 

• інтегрована діяльність, у якій дії уявної ситуації пов'язані з реальним 
спілкуванням, спрямованим на самостійність, активність, творчість, регулювання 
дитиною власного емоційного стану [10].  

Існує певна специфіка роботи  з казкою. Робота над казкою не потребує 
попередньої підготовки, вона проходить поетапно: 

I. Етап. АНАЛІТИЧНИЙ. Ознайомлення із змістом казки, бесіда про те, що 
знаходиться на поверхні. 

II. Етап. ОПЕРАТИВНИЙ. Доцільно використати освітню виховну технологію 
ТРВЗ. Діти мають навчитися по - своєму не тільки сприймати зміст казок, але й творчо 
змінювати зміст подій. 

III. Етап. ВВЕДЕННЯ МОРАЛЬНОГО ПРАВИЛА. Обирання гуманного 
розв'язання, яким діти мають користуватися у подальшому житті. 

Традиційно робота з казкою може здійснюватися через: 
• читання; 
• розповідь; 
• бесіду; 
• драматизацію; 
• інсценування. 
Нетрадиційні технології роботи з казкою-це:  
• переплутування сюжетів героїв; 
• змінювання характеру героя; 
• змінювання місця, часу, події; 
• змінювання кінцівки казки; 
• складання казки за схемою [2]. 
У повсякденні слухання казок, їх розповідання та інсценування сприяють, 

наприклад, процесу соціалізації дошкільнят. Участь в інсценуванні казок дає змогу 
вправлятися у спілкуванні як вербальним, так і невербальними засобами: мовою 
жестів, рухів, міміки. На казкових заняттях діти багато рухаються, перевтілюються, 
вчаться передавати різні емоційні стани героїв. Це сприяє накопиченню чуттєвого 
досвіду, спонукає дітей ділитися враженнями, що дуже важливо в роботі з розвитку 
мовлення. 

Казкотерапія як психотерапевтичний метод виконує ряд функцій, а саме: 
• діагностичну - передбачає виявлення вже наявних життєвих сценаріїв і 

стратегій поведінки дитини; сприяє виявленню стосунків або стану дитини, про які 
вона не хоче говорити вголос. 
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• прогностичну - в тому випадку, коли діагностується потенційний розвиток 
подій, можна говорити про прогностичну функцію діагностичної казки. У цих казках, 
ніби в ляльці-складанці, розкривається суть та особливості майбутнього життєвого 
сценарію дитини. 

• терапевтичну (корекційну) - казка, завдяки якій відбуваються позитивні зміни 
у стані й поведінці дитини [1]. 

Принципова відмінність казкотерапії та інших проективних методик полягає в 
тому, що результат не можливо передбачити, він завжди індивідуальний. Казки, які 
використовуються в реальній психотерапевтичній роботі, на папір, як правило, не 
лягають, і чужому вуху не зрозумілі. Сьогодні казкотерапія синтезує багато досягнень 
психології, педагогіки, філософії - все це подається у казковій формі, у формі метафор. 
У сучасній казкотерапії використовуються різні психотерапевтичні прийоми, як-от: 

• аналіз; 
• розповідь; 
• складання; 
• інсценування; 
• драматизація; 
• лялькотерапія; 
• арт-терапія; 
• психодинамічні медитації. 
Казка набагато старша, ніж психологія, і за силою свого впливу аж ніяк не 

поступається їй. Незважаючи на те, що казкотерапія є найдавнішим засобом практичної 
психології, сам термін виник лише наприкінці XX століття.  

Формуванню казкотерапії передували три етапи: 
• Етап спонтанного створення та передачі історій. Він триває й досі, оскільки 

людство не перестає придумувати казки. 
• Етап наукового осмислення метафоричного матеріалу. Збирати, 

систематизувати та досліджувати фольклор в Європі розпочали брати Грім, Шарль 
Перро, Володимир Даль. 

• Етап використання казки як "упаковки" основного інструментарію психолого  
- педагогічної роботи. На цьому етапі почали використовувати казку педагоги і 
психологи. Вони активно створювали дидактичні казки, з'явилося саме поняття 
казкотерапії, почав розвиватися цей напрям у психології [10]. 

Головна особливість роботи у системі казкотерапії - це взаємодія з дитиною на 
ціннісному рівні. 

Провідними принципами казкотерапії є: 
• усвідомлення власних можливостей; 
• усвідомлення цінності власного життя; 
• розуміння закону причини та наслідку; 
• пізнання різних стилів світовідчуття; 
• пізнання світу власних емоцій та переживань; 
• свідома творча взаємодія зі світом; 
• внутрішнє відчуття світу та гармонії.  
Дорослим варто завжди пам'ятати про ці принципи, використовуючи 

казкотерапію [2]. 
Яка ж мета застосування казкотерапії? Казкотерапію застосовують у різних 

випадках і відповідно отримують певні результати. Тож залежно від очікуваних 
результатів потрібно визначитись з метою казкотерапії у кожному конкретному 
випадку, зокрема: 

• казкотерапія як спосіб передачі досвіду "з вуст у вуста" та прищеплення  
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загальноприйнятих моральних норм і правил поведінки у соціумі. Така 
казкотерапія допомагає соціалізації дитини. 

• казкотерапія як інструмент розвитку особистості дитини та її здібностей. У 
цьому випадку казка позитивно впливає на здатність дитини фантазувати, сприяє 
розвитку творчого мислення та уяви, розкриває внутрішній світ дитини. 

• казкотерапія як психотерапія. Таке застосування казкотерапії дає змогу 
дитині подолати власні страхи, надмірну тривожність, попрацювати над виправленням 
негативних рис характеру. Завдання педагога чи психолога полягає у тому, щоб 
підібрати чи створити казку відповідно до потреб дитини. Якщо казку підібрано вдало, 
дитина "вбудовує" її послання у свій життєвий сценарій. Особливо корисно, коли 
дитина попросить повторити їй цю казку неодноразово. Адже саме так відбуваються 
глибокі зміни в житті дитини. Наразі казкотерапію вважають найбільш м'яким методом 
психотерапії. Він працює без обмежень і є надзвичайно ефективним. Найкращі 
результати можна спостерігати у роботі з дітьми, які найактивніше співпереживають 
казковим героям. Як ми знаємо, у ранньому віці у дітей переважає правопівкульний 
тип мислення, орієнтований на цілісне образне осмислення інформації, емоційно - 
чуттєве сприйняття світу. Тому важлива для дитини інформація ліпше засвоюється 
через яскраві образи [7]. 

Відомий психотерапевт Носсрат Пезешкіан виділяє наступні психокорекційні 
функції казки: 

1. Функція дзеркала. Зміст казки стає тим дзеркалом, яке відображує внутрішній 
світ людини, полегшуючи тим самим ідентифікацію з ним. 

2. Функція моделі. Казки відображають різноманітні конфліктні ситуації і 
надають можливі способи їх вирішення або вказують на наслідки окремих спроб їх 
вирішення. Отже, вони допомагають навчатися за допомогою моделі. 

3. Функція опосередкування. Казка виступає в якості посередника між клієнтом 
і психологом, знижуючи тим самим опір клієнта. 

4. Функція зберігання досвіду. Після закінчення психокорекційної роботи, казки 
продовжують впливати на повсякденне життя клієнта. 

5. Функція повернення на більш ранні етапи індивідуального розвитку. Казка 
допомагає клієнту повернутися до минулої радісної безпосередності. Вона викликає 
радість і здивування, відкриває світ фантазії, образного мислення, безпосереднього 
входження в роль, яку пропонує зміст. Казка допомагає пробудженню дитячих і 
творчих сил у самого психолога, працюючого з клієнтом. Вона активізує його роботу 
на рівні інтуїції. 

6. Функція альтернативної концепції. Казка звучить для клієнта не в 
загальноприйнятому заданому сенсі, а пропонує йому альтернативну концепцію, яку 
клієнт може або прийняти, або відкинути. 

7. Функція змінення позиції. Казки несподівано викликають у дитини або 
дорослого нове переживання, в його свідомості відбувається змінення позицій [9].  

Як створити терапевтичну казку ?  
1. Вибір героя, близького дитині за статтю, віком, характером. 
2. Описати життя героя у казковій формі, знайти схожість. 
3. Ввести героя в проблемну ситуацію, схожу на ту, що переживає дитина. 

Наприклад ( "Дід і баба відвели курочку рябу до дитсадка..." "Колобок захотів 
навчитися читати,  але у нього нічого не виходило" тощо) 

4. Знайти разом із героєм казки шляхи подолання проблеми, показати ситуацію 
з різних боків. 

5. Проговорювати висновок , залучаючи дитину. 
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Щоб ми не робили, які б новітні чи давно забуті технології, форми, методи та 
прийоми не використовували, головним і найважливішим завданням є і залишається 
забезпечити, створити й підтримати дитину, допомогти почуватися щасливою, 
безтурботною, справжньою дитиною.  

Як же працює казкотерапія ?  Коли дитина "проживає " казку, утворюються 
зв'язки між казковими подіями і поведінкою в реальному житті. Якщо батьки 
обговорюють з дитиною прочитані казки - життєві уроки швидше засвоюються, 
сприяють подальшому гармонійному розвитку дитини та її успішній самореалізації. 
Якщо казки не обговорюються, життєві уроки та цінності засвоюються пасивно. 

З перших місяців зародження нового життя батьки можуть розповідати дитині 
казки. Доки триває внутрішньоутробний розвиток, малюк звикає до спокійних і 
радісних голосів батьків, реагує на їх позитивні емоції. Для новонародженого сюжет 
казки не має значення. Головне, щоб у ній були певні ритмічні конструкції, повтори, 
звуконаслідування для опанування рідної мови. 

У  віці 1,5-3 роки діти починають говорити, тож казка стає поштовхом до 
розвитку зв'язного мовлення, образного мислення та пізнавального інтересу.  

У 3- 4  роки дитина розпізнає основні емоції, тож потребує казок з простими і 
яскравими сюжетами. На цьому етапі варто обговорювати у сімейному колі чи у групі 
емоції героїв, їх поведінку. 

У 4-6 років мова казки є найзрозумілішою для дитини. Саме через казку 
дошкільник засвоює соціальний досвід. Тож будь - яке завдання дитина виконує краще 
й із задоволенням, якщо захопити її казковим сюжетом. 

Терапевтичні методи роботи з казкою: 
• обговорення готової казки - який герой тобі сподобався? що запам'яталося? 

яка ситуація вразила? що хотілося б змінити? 
• створення казки дитиною - з допомогою запитань чи без них; 
• драматизація казки - гра за ролями; 
Розглядають наступні етапи  роботи з казкою та їх призначення. 
1. Ритуал «входження» в казку. Створення робочої атмосфери та  налаштування 

на спільну роботу. Входження в казку. Колективна вправа. Наприклад, всі учасники, 
взявшись за руки, дивляться на свічку. 

2. Повторення. Потрібно згадати все, що робилося минулого разу, які висновки 
для себе зробили, якого досвіду набули. Ведучий задає дітям запитання про те, що було 
минулого разу, що вони пам'ятають, чи використовували вони новий досвід протягом 
тих днів, поки не було занять, як їм допомогло те, чому вони навчились минулого разу. 

3. Розширення. Розширити уявлення дитини про будь-що. Ведучий розповідає 
дітям нову казку. Питає, чи хотіли б діти допомогти комусь з героїв тощо. 

4. Закріплення . Набуття нового досвіду, виявлення нових якостей особистості 
дитини. Ведучий проводить ігри, що дозволяють дітям набути новий досвід, здійснює з 
дітьми символічні мандрівки, перетворення тощо. 

5. Інтеграція. Пов'язування нового досвіду з життям. Ведучий обговорює і 
аналізує разом з дітьми, в яких життєвих ситуаціях можна використовувати той досвід, 
який вони отримали сьогодні. 

6. Резюмування. Узагальнити отриманий досвід та пов'язати його з тим, що вже 
мається. Ведучий підводить підсумки заняття. Чітко проговорює послідовність того, 
що відбувалось на занятті, відмічає окремих дітей за їх заслуги, підкреслює значимість 
отриманого досвіду, проговорює конкретні життєві ситуації реальності, в яких діти 
можуть використовувати новий досвід. 

7. Ритуал «виходу» з казки. Закріпити отриманий досвід, підготувати дитину до 
взаємодії у звичному середовищі. Повторення ритуалу "входження" з доповненнями. 
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Ведучий говорить: "Ми беремо з собою все важливе, що було з нами, все, чому ми 
навчилися". Діти протягують руки всередину кола, начебто беруть щось, і прикладають 
руки до грудей [6]. 

Висновки 
Отже, казкотерапія – це універсальний терапевтичний метод, що використовує 

казкову форму для здійснення корекційно-розвивальної роботи з дітьми і дорослими. 
Казкотерапія використовує казкову форму для інтеграції особистості, розвитку 

творчих здібностей, розширення свідомості, вдосконалення взаємодії з оточуючим 
світом. 

Казки викликають інтенсивну емоційну реакцію. Казкові образи звертаються 
одночасно до свідомості та до підсвідомості. Казка дозволяє вийти за рамки звичайного 
життя, в доступній формі вивчати світ почуттів і переживань, ідентифікувати себе з 
певним персонажем і, таким чином, подивитись на свої проблеми зі сторони. 

Привабливість казки як засобу педагогічного впливу для дитини обумовлена її 
властивостями: 

- відсутність прямих повчань, научувань; події казкової історії логічні, природно 
витікають одна з одної, що дозволяє дитині засвоювати причинно-наслідкові зв’язки і 
спиратись на них; 

- через образи казки дитина знайомиться з досвідом багатьох поколінь. У 
казкових сюжетах зустрічаються ситуації і проблеми, які переживає кожна людина 
(відділення від батьків, життєвий вибір, взаємодопомога, кохання, боротьба добра і 
зла). Перемога добра забезпечує дитині відчуття психологічної захищеності. Дитина 
засвоює, що випробування сприяють внутрішньому росту людини; 

- відсутність фіксації імені головного героя та місця подій; головний герой – це 
збірний образ, з яким дитина може ідентифікувати себе; 

 - цікавий сюжет, наповнений загадками, чарами, неочікуваними 
перетвореннями героїв забезпечує активне сприйняття і засвоєння інформації. 

Отже, корекційно-розвивальна робота з дітьми має свою специфіку, що, 
головним чином, пов’язано з їх віковими особливостями. Дієвим і ефективним методом 
корекційно-розвивальної роботи з дітьми та підлітками виступає саме казкотерапія, 
цінність якої полягає у можливості здійснення непрямого вливу на дитину. 
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АННОТАЦИЯ 

 
ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ СКАЗКИ И СКАЗОЧНЫЕ ИСТОРИИ В КОРРЕКЦИОННО-

РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЕ С ДЕТЬМИ И ПОДРОСТКАМИ 
 

В статье рассматриваются специфика, функции  и возможности терапевтических сказок и 
историй в коррекционно-развивающей  работе с детьми и подростками. Особенное место в работе 
выделяется именно терапевтическим сказкам и сказочным историям в формате психологической 
помощи детям и подросткам, поскольку сегодня сказкотерапия синтезирует многие достижения 
психологии, педагогики, философии посредством применения  метафоры и метафорической 
коммуникации. 

Отмечается, что терапевтические сказочные истории, обычно, пишутся специально для 
детей и ориентированы на конкретные проблемы. Каждая из них имеет собственную направленность 
и рассказывает об определенных ситуациях, наподобие тех, в которых часто оказываются дети.  

Отмечаются позитивные коррекционные возможности, высокая действенность и 
эффективность сказки при работе с разными категориями детей, а именно с детьми, которые имеют 
высокий уровень тревожности, разнообразные страхи, агрессивность. Этот метод помогает 
адаптироваться  им к разным детским коллективам, а также в случаях разного рода 
психосоматических заболеваний. Процесс сказкотерапии позволяет ребенку осознать и 
проанализировать свои проблемы и через осуществление непрямого влияния  подтолкнуть, увидеть 
пути их решения. 

Освещается цель применения сказкотерапии - это сказкотерапия как психотерапия. Такое 
применение сказкотерапии дает возможность ребенку преодолеть собственные страхи, чрезмерную 
тревожность, поработать над исправлением отрицательных черт характера. Задание педагога или 
психолога заключается в том, чтобы подобрать или создать сказку в соответствии с потребностями 
ребенка. Если сказка подобрана удачна, ребенок "встраивает" ее послание в свой жизненный сценарий. 
Ведь именно так происходят глубокие изменения в жизни ребенка. В данное время сказкотерапия 
считается  наиболее мягким методом психотерапии. Он работает без ограничений и является 
чрезвычайно эффективным. Общеизвестно, что в раннем возрасте у детей преобладает 
правополушарный тип мышления, ориентированный на целостное образное осмысление информации, 
эмоционально - чувственное восприятие мира. Поэтому важная для ребенка информация наилучшим 
образом усваивается через яркие образы. 

Очерчиваются функции сказкотерапии как психотерапевтического метода: диагностическая, 
что предусматривает выявление уже существующих жизненных сценариев и стратегий поведения 
ребенка; прогностическую - в том случае, когда диагностируется потенциальное развитие событий, 
терапевтическая (коррекционная) - сказки и сказочные истории, благодаря которым происходят 
позитивные изменения в состоянии и поведении ребенка. 

Подчеркивается  уникальность и отличие сказкотерапии  от других  проективних методик, 
что проявляется в невозможности  предусмотреть конечный результат, поскольку он всегда является 
индивидуальным. 

Освещаются основные этапы работы над сказкой и алгоритм построения сказки. 
Ключевые слова: психотерапевтическая метафора, сказка, сказочная история, коррекционно-

развивающая работа, непрямое влияние, фантазии, эмоции, переживания, развитие, личность. 
 

SUMMARY 
 

THERAPEUTIC FAIRY TALES AND STORIES IN THE CORRECTIONAL AND EDUCATIONAL 
WORK WITH CHILDREN AND ADOLESCENTS. 

 
The article deals with the specifics, functions and possibilities of therapeutic tales and stories during 

the correctional and educational work with children and adolescents. A special role of therapeutic tales during 
psychological aid to children and adolescents can be explained by the fact that it  synthesizes many 
achievements of psychology, pedagogy, philosophy through the use of metaphors and metaphorical 
communication. 

It has been mentioned that therapeutic tales are usually written for children and focus on specific 
problems. That is, each story has its own aim and tells about particular situations, in which children often find 
themselves. 
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Positive correction potential, high efficiency and effectiveness when working with different groups of 
children, and children with high level of anxiety and various fears, aggression in particular have been indicated. 
This method helps them to adapt to different children groups, as well as to the situations with various kinds of 
psychosomatic disorders. This process allows the child to understand and analyze their problems, and through 
indirect impact it encourages to find the solution. 

The already highlighted purpose of the fairy tale therapy levels it with psychotherapy. This allows the 
child to overcome their fears, excessive anxiety, work on correcting negative character traits. The task of the 
teacher or psychologist here is to choose or create a story to the needs of the child. If a story is chosen well, 
baby "embeds" its message to one’s life scenario. This is how the profound changes in the child's life happen. 
Fairy tale therapy is currently considered to be the most gentle method of psychotherapy. It works without 
restrictions and is extremely effective. It is well known that at an early age there prevails dextrocerebral 
thinking which focuses on a holistic image understanding of information, emotional and sensitive perception of 
the world. Therefore, it is important for the baby to digest information through vivid images. 

Functions of the fairy tale therapy as psychotherapeutic method have been outlined correspondingly: 
diagnostic - which provides detection of the already existed life scenarios and strategies of the child's behavior; 
predictive - in case when potential development is diagnosed; therapeutic (corrective) - fairy tales and stories 
that make positive changes in state and behavior of the child. 

A special attention is paid to the uniqueness and distinction of the fairy tale therapy from other 
projective techniques that may be explained by the inability to predict the final result, because it is always 
individual.  

The main stages of work and algorithm of fairy tales constructing have been presented. 
Key terms: psychotherapeutic metaphor, fairy tale, fairy story, correctional and educational work, the 

indirect impact, imagination, emotions, experiences, development of personality. 
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У статті досліджується  сучасна філософсько – освітня парадигма в контексті гуманістичної 

переорієнтації освітньої діяльності та роль гуманітарної складової освіти як важливого засобу 
спрямовання освітньої діяльності  на вільний розвиток людини, на творчу ініціативу, самостійність, 
конкурентоспроможність, мобільність майбутнього фахівця. Визначальною тенденцією розвитку 
сучасної світової освітньої системи є забезпечення суспільства такою освітою, яка дасть більш 
повний, особистісний та соціально інтегрований результат. Ця тенденція привела до появи поняття 
«компетенція//компетентність». В сучасних документах та матеріалах ЮНЕСКО окреслюється коло 
компетенцій, які повинні розглядатися всіма як бажаний результат освіти. Національною Доктриною 
розвитку освіти визнано, що вона є основою розвитку особистості і  запорукою майбутнього України. 
Новий Закон « Про вищу освіту», прийнятий в  липні 2014 року Верховною Радою України,  має значний 
потенціал, орієнтує на зміни та пошук нових пріоритетів у діяльності  вищі навчальні заклади. Однак 
дискусії навколо завдань імплементації цього Закону і наступних кроків у реформуванні вищої освіти 
тривають і сьогодні. Закон забезпечив автономію університетів та призвів до скасування  наказу 
№ 642 від 9.07.2009 р., яким встановлювався перелік нормативних дисциплін гуманітарної підготовки 
та їх обсяги. Викладання історії України, історії української культури, філософії та інших 16 дисциплін  
як нормативних  опинилося під загрозою і в зв’язку з розширенням автономії університетів та 
факультетів може потрапити фактично у повну залежність від суб’єктивістського ставлення до цих 
дисциплін з боку їх керівництва та випускових кафедр. Це викликало палкі дискусії в освітньому та 
науковому середовищі. У статті «Потрібні зміни: зміст і завдання освітніх реформ» від 27 січня 2015р. 
міністр освіти і науки України Сергій Квіт зазначив, що Міністерство надасть університетам 
рекомендації про те, як організувати навчальний процес на перехідний період. Гуманітаризація освіти в  
університеті повинна призвести до того, щоб студент став не тільки висококваліфікованим 
спеціалістом в певній сфері діяльності, а й освіченою, розвинутою, культурною людиною, моральні 
устої якої не дозволяють їй бути поганим фахівцем. 
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Поєднання гуманітарної підготовки з професійною кваліфікацією майбутніх 

спеціалістів – одна з найактуальніших проблем діяльності сучасних навчальних 
закладів. Прогрес сучасної цивілізації багато в чому обмежив можливості всебічного 
розвитку людини. На перший план виступила підготовка "вузького" спеціаліста, який 
ефективно виконує призначені йому функції, що деформує загальнокультурну 
підготовку людини, призводить до стандартизації особистості. Саме такі радикальні 
спрямування призводять до того, що в життя не втілюються нові підходи до освіти, не 
враховується культурно - історична, соціальна і моральна ситуація. Українська освіта  
стоїть перед подвійним викликом – з одного боку тенденції сучасної освіти, яка 
розвивається і змінюється безперервно, з іншого – успадкована від радянської системи, 
ізольованість, яку слід швидко долати. На подолання цих викликів направлена освітня 
реформа, яка триває в Україні.   

Об’єкти та методи дослідження.  Об’єктом  дослідження є гуманітарна 
складова освіти як важливого засобу спрямовання її на отримання більш повного 
особистісного та соціальноінтегрованого результату. У статті застосовано метод 
порівняльного аналізу, який дав можливість  окреслити основні вимоги  до сучасної 
освіти як важливого елементу людського потенціалу. 

Постановка задачі. Метою статті є аналіз пріоритетів сучасної освіти та роль  її 
гуманітарної складової, її цілі, зміст і результат., а також окреслення викликів та 
перспектив, які стоять перед вищою школою України в умовах  реформування 
освітньої галузі.  

Результати та їх обговорення. Сучасна філософсько – освітня парадигма має 
зміщуватись в контекст гуманістичної переорієнтації освітньої діяльності.  Зміст 
поняття «парадигма» розуміємо як усю сукупність переконань, цінностей, технічних 
засобів, яка характерна для членів даної спільноти, тобто в найбільш широкому сенсі 
слова. Правомірність такого розширеного тлумачення поняття «парадигма» та його 
екстраполяції на широкий спектр соціальних явищ ( освіта в тому числі) 
підтверджується висловлюванням відомого дослідника соціальних наук Карла Бейлі, 
який дає таке визначення: «парадигма  - це певний перспективний фрейм ( perspective 
frame of reference)  співвіднесення для розгляду соціального світу, який складається з 
сукупності концептів і допущень» [1,c.24] і далі «парадигма – це ментальне вікно 
(mental window) , через яке розглядається світ». [ 1,c.25]  Можна вважати, що в такому 
трактуванні правомірно говорити не тільки про парадигму освіти як цілісного явища, а 
й парадигмах його складових, таких як цілі, зміст, результат. Спрямованість освітньої 
парадигми, її цілі і зміст, все більш  орієнтують  на вільний розвиток людини, на 
творчу ініціативу, самостійність, конкурентоспроможність, мобільність майбутнього 
фахівця.  

Проблема освіти відображена в багатьох документах і доповідях ЮНЕСКО, в 
працях зарубіжних та вітчизняних дослідників, чисельність яких достатньо велика. 
Найбільш повно дослідження даного питання представлені в працях авторів Е. Флора, 
Ж. Делора, Дж. Фієна, Т. Келлагана, де розглядаються питання освіти протягом всього 
життя, забезпечення базової освіти для всіх, необхідності удосконалення якості освіти.  

Визначальними тенденціями розвитку сучасної світової освітньої системи, на 
думку фахівців (Н. Хомський, Р. Уайт, Дж. Равен, Н.В. Кузьміна, А.К. Маркова,        
В.Н. Куніцина, Г.Е. Білицька, Л.І. Берестова, В.І. Байденко, А.В. Хуторський,           
Н.А. Гришанова, І.О. Зимова та ін.), є поглиблення її фундаменталізації, посилення 
гуманістичної спрямованості, духовної та загальнолюдської складової, формування у 
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студентів системного підходу до аналізу складних технічних і соціальних ситуацій , 
стратегічного мислення, виховання соціальної та професійної мобільності. 
Необхідність підтримання високої конкурентоспроможності на динамічному ринку 
праці, потребує також прищеплення прагнення і навичок до самоосвіти, самовиховання 
і самовдосконалення протягом активного трудового життя, забезпечення входження 
людини у соціальний світ, його продуктивну адаптацію в світі. Тобто забезпечення 
суспільства такою освітою, яка дасть більш повний, особистісний та соціально 
інтегрований результат.  

Саме прагнення досягти більш повного, особистісного та соціально 
інтегрованого результату освіти привела до появи поняття 
«компетенція//компетентність». Вагомі напрацювання у цій царині зроблено 
науковцями Національної академії педагогічних наук України Бібік Н. М., Овчарук    
О. О., Пометун О. І., Савченко О. Я. та ін.. У дослідженні «Компетентнісний підхід у 
сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи» (2004) покладено початок 
дискусії навколо питання  запровадження компетентнісного підходу в українську 
освіту. Компетентність (лат. competentia) означає коло питань, у яких людина добре 
обізнана, має знання та досвід.  Компетентна в певній сфері людина має відповідні 
знання та здібності, що дозволяють їй обґрунтовано судити про цю сферу й ефективно 
діяти в ній.[2] Для розподілу загального й індивідуального у змісті компетентнісної 
освіти відрізняють синомічні поняття «компетенція» та «компетентність», які 
використовуються як: компетенція – відчужена, наперед задана соціальна вимога 
(норма) до освітньої підготовки студента (учня), необхідна для його якісної 
продуктивної діяльності в певній сфері; компетентність – особистісна якість 
(сукупність якостей) студента (учня), що вже відбулася, і мінімальний досвід 
діяльності в заданій сфері. Компетентність студента (учня) припускає прояв стосовно 
компетенції цілого спектра його особистісних якостей - мотиваційну, етичну, соціальну 
та поведінкову складову. Компетентність не зводиться тільки до знань чи тільки вмінь. 
Вона є сферою відносин, що існують між знанням і дією в людській практиці.  

В сучасних документах та матеріалах ЮНЕСКО окреслюється коло 
компетенцій, які повинні розглядатися всіма як бажаний результат освіти.  У доповіді 
міжнародній комісії з освіти ХХІ століття «Освіта: прихований скарб»  Жак Делором 
були сформульовані «чотири стовпи» сучасної освіти, по суті основні глобальні 
компетенції: навчитися пізнавати; навчитися працювати; навчитися жити разом; 
навчитися жити».[3]  

В березні 1996 р. на симпозіумі в Берні за програмою Ради Європи було 
зазначено, що  формування компетенцій – це відповідь на виклики, що стоять перед 
Європою : збереження демократичного відкритого суспільства, мультилінгвізм, 
мультикультура, нові вимоги ринку праці, розвиток комплексних організацій, 
економічні зміни тощо. (Доповідь В. Хутмахера (Mr Walo Hutmacher) 

Таким чином, Радою Європи було дано визначення п’яти ключових компетенцій 
(key competencies), якими «повинні бути оснащені молоді європейці»:  

-  політичні та соціальні компетенції - здібність брати на себе 
відповідальність, брати участь у прийнятті рішень, вирішувати конфлікти 
ненасильницького характеру, підтримувати та покращувати демократичні інститути; 

-  міжкультурні компетенції - пов’язані з життям у багатокультурному 
суспільстві – вміти контролювати прояви расизму і ксенофобії, нетолерантності до 
відмінностей, проявляти повагу і здатність жити з людьми інших культур, мов і релігій; 

-  комунікативні компетенції - пов’язані з оволодінням усною і письмовою 
комунікацією, для того, щоб уникнути соціальної ізоляції все більшої ваги набуває 
володіння більше, ніж однією мовою; 



Науковий вісник Мукачівського державного університету 
Гуманітарні і суспільні науки 

 

Журнал наукових праць №19(14)’2015 
 

69

-  інформативні компетенції - пов’язані із зростанням технологій 
інформатизації суспільства, володіння цими технологіями, розуміння їх застосування, 
слабких та сильних сторін і способів, здатності до критичного ставлення стосовно 
інформації, поширюваної мас-медіа та рекламою; 

- здатність вчитися протягом усього життя як основа безперервного 
навчання в контексті як особистої професійної діяльності, так і соціального життя. [4, 
с.11] 

Саме сучасна гуманітарна освіта покликана системно ознайомити студентів з 
накопиченим світовим культурним знанням про людське суспільство, соціальне 
призначення особистості, з сутністю культури як світу людини, формуючи у молодого 
спеціаліста високі гуманістичні якості цивілізованого співжиття.  

Гуманітарні дисципліни  допомагають людині зрозуміти себе; з'ясувати 
психологічні механізми власної поведінки (психологія); визначити сутнісні 
характеристики суспільства, основні його елементи, місце і роль людини в суспільстві, 
норми соціальної взаємодії (соціальна філософія, етика, право, соціологія); засвоїти 
надбання світової і української культури (українознавство, світова та українська 
культура, культурологія, релігієзнавство); збагатитись світовим та вітчизняним 
соціальним досвідом, закономірностями історичного розвитку світового товариства і 
своєї батьківщини (всесвітня історія, історія України); навчитись цивілізованому 
спілкуванню з навколишнім середовищем, жити в злагоді з природою, оберігати і 
підтримувати її як умову спільного існування та розвитку (екологія, соціальна 
екологія); і, нарешті, навчитись мислити, зрозуміти цілісність і багатомірність світу, 
сенс людського буття (філософія).  

Національною Доктриною розвитку освіти визнано, що вона є основою розвитку 
особистості і  запорукою майбутнього України, а політика і стратегія нашої держави й 
надалі будуть спрямовані на розвиток національної системи освіти, адаптацію її до 
умов соціально - зорієнтованої економіки, трансформацію та інтеграцію в європейське 
і світове співтовариство.  

Експерти порталу «Освітня політика», визначаючи десять топових подій  
української освіти 2014 року, найважливішими  назвали  «патріотичне піднесення в 
школах та  вишах (протестний та волонтерський рух під час Революції гідності, 
організація допомоги армії тощо),  прихід нової команди у профільне міністерство, та  
довгоочікувана ухвала нового закону про вищу освіту». [5] 

В липні 2014 року Верховною Радою України  прийнято новий Закон «Про вищу 
освіту». Дискусії навколо завдань імплементації цього Закону і наступних кроків у 
реформуванні вищої освіти тривають і сьогодні. Новий Закон  має значний потенціал, 
орієнтує на зміни та пошук нових пріоритетів у діяльності  вищі навчальні заклади. 
Однак, щоб впоратись із викликами та подолати проблеми у процесі імплементації 
Закону, важливо координувати свої зусилля, обмінюватись досвідом, відчувати 
активну підтримку. На думку міністра освіти і науки України С.Квіта найголовнішими 
досягненнями законодавчої реформи вищої освіти стали гарантія автономії українських 
університетів та створення сучасних механізмів забезпечення якості у вищій освіті. 
Вищі навчальні заклади самостійно можуть формувати свої програми та визначати, які 
саме дисципліни туди закласти. Більше того, щонайменше чверть від загального обсягу 
навчальної програми мають формувати самі студенти, обираючи дисципліни, 
пропоновані різними кафедрами університетів». [6]  Автономія – це не тільки нові 
права, але й додаткова відповідальність, яка, відверто кажучи, багатьом університетам 
не під силу. І саме це є одним з основних джерел опору реформам. У цих питаннях 
МОН слід виявити твердість, оскільки іншого шляху вирішення існуючих проблем не 
існує. У держави сьогодні немає ресурсів для того, щоб продовжувати фінансувати 
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імітацію вищої освіти. «Стосовно автономії університетів є ще одна проблема. Багато 
фахівців справедливо зазначають, що за новим законом автономію отримує, 
переважно, керівництво університетів. Усуваючи певні механізми впливу на 
керівництво вищих навчальних закладів згори, новий закон не створює дієвих 
механізмів запобігання зловживанням керівництва всередині університетів». [7] 

Особливо палкі дискусії викликані наказом Міністра освіти і науки України від 
25 листопада 2014 р. про скасування  наказу № 642 від 9.07.2009 р., яким 
встановлювався перелік нормативних дисциплін гуманітарної підготовки та їх обсяги. 
Викладання історії України, історії української культури, філософії та інших 16 
дисциплін  як нормативних  опинилося під загрозою і в зв’язку з розширенням 
автономії університетів та факультетів може потрапити фактично у повну залежність 
від суб’єктивістського ставлення до цих дисциплін з боку їх керівництва та випускових 
кафедр. 

У відкритому зверненні  провідних українських науковців до Президента, 
Прем'єра, спікера та голів профільних комітетів Верховної Ради  від 27 січня 2015 р. 
констатується: « В умовах, коли Україна зазнає воєнної агресії з боку Росії, її потужної 
ідеологічної й інформаційної експансії відмовитись від  викладання  історії України, 
історії української культури слід розглядати як злочин проти держави. Реалізація цього 
проекту може стати безпрецедентним руйнівним фактором викладання історії України, 
історії української культури та інших гуманітарних і соціально-політичних дисциплін, 
вкрай важливих для виховання студентів, розвитку духовності українського 
громадянства і утвердження національної ідентичності».[8] 

3 лютого 2015 року в Будинку Уряду відбувся спільний брифінг Віце-прем'єр-
міністра - Міністра культури В'ячеслава Кириленка, Міністра освіти та науки Сергія 
Квіта, директора Інституту філософії ім. Г. С. Сковороди Мирослава Поповича, 
ректора Київського національного університету ім. Т. Г. Шевченка Леоніда 
Губерського та директора Інституту історії України НАНУ Валерія Смолія щодо 
обов'язковості вивчення гуманітарних дисциплін в українських вищих навчальних 
закладах. Під час брифінгу було зазначено, що останнім часом у суспільстві активно 
обговорюються питання зникнення філософсько-українознавчих дисциплін із блоку 
предметів для обов'язкового викладання у вищих навчальних закладах. Особливе 
занепокоєння висловлювали спільноти філософів та істориків. «Дискусія набула 
публічного виміру, тому в Уряді було прийнято рішення провести нараду, аби 
напрацювати спільні шляхи виходу із ситуації». [9] За результатами наради було 
прийнято низку принципових рішень.  Зокрема, учасники наради погодились, що 
філософські, історичні та інші українознавчі дисципліни у вищій освіті необхідно 
зберегти, а кількість годин на їхнє викладання збільшити. Усі правові колізії, що 
виникли у зв'язку з прийняттям нового Закону України «Про вищу освіту», будуть 
вирішенні шляхом опрацювання та оприлюднення наказу Міністерства освіти і науки, 
який вміщуватиме всі необхідні рекомендації автономним університетам щодо 
збереження викладання історії України, філософії, історії української культури. 

У статті «Потрібні зміни: зміст і завдання освітніх реформ» від 27 січня 2015 р. 
Міністр освіти і науки України Сергій Квіт зазначив, що  Міністерство надасть 
університетам рекомендації про те, як організувати навчальний процес на перехідний 
період: «…на перешкоді реалізації автономних принципів організації навчального 
процесу стоять дві проблеми: відсутність досвіду організації вільного вибору  
предметів та постколоніальна дійсність сучасної України, наслідком чого подекуди 
виступає непрофесійна й безвідповідальна позиція керівництва ВНЗ.  Тому, зважаючи 
на численні запити університетів і громадськості, на перехідний період МОН підготує 
відповідні рекомендації. Насамперед логістика: яким чином і коли у закладах вищої 
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освіти кожного року офіційно відбуватиметься презентація вибіркових предметів 
кафедрами та викладачами, після чого студенти зможуть на них записатися. Тепер 
будь-яка кафедра може пропонувати власні вибіркові курси. Так реалізується принцип 
міждисциплінарності, без якого не існує сучасного університету. Студенти 
бакалаврських програм повинні мати у переліку прослуханих курсів  предмети 
українознавчо - філософського блоку»[6]. 

Програми європейських та американських університетів передбачають, що 
студенти вивчають дисципліни гуманітарного профілю. У західних університетах, де 
академічна культура формувалася протягом століть, усвідомлюють, що знання мов, 
навички ділової комунікації, розуміння ключових філософських ідей чи певних 
історичних процесів допомагають розвитку професійних компетентностей, сприяють 
світоглядному та особистісному зростанню студента і формуються вони протягом 
всього навчання.  

Гуманітаризація освіти в  університеті повинна призвести до того, щоб студент 
став не тільки висококваліфікованим спеціалістом в певній сфері діяльності, а й 
освіченою, розвинутою, культурною людиною, моральні устої якої не дозволяють їй 
бути поганим фахівцем. Вища школа повинна, перш за все, "виводити в люди", а вже 
потім в економісти, інженери, менеджери, педагоги, вчені.  

Висновки 
Сучасна філософсько – освітня парадигма має зміщуватись в контекст 

гуманістичної переорієнтації освітньої діяльності.  Освіта має  забезпечити входження 
людини у соціальний світ, його продуктивну адаптацію в світі.  Тенденції та 
особливості розвитку освіти в Україні ускладнюються тим, що вони відбуваються в 
умовах глибокої трансформації не тільки суспільно-політичного устрою та соціально-
економічного укладу, зараз ще і військової агресії, а й суспільної світоглядної системи, 
системи життєвих цінностей і орієнтирів, морально-етичної парадигми. Реформування 
вищої освіти України має призвести до якісних змін, зокрема забезпечити: 
європейський рівень якості і доступності освіти; духовну зорієнтованість освіти; 
демократизацію освіти; розвиток суспільства на основі нових знань; соціальне 
благополуччя науковців і педагогів – реалізувати формулу: щасливий студент (учень) – 
щасливий учитель – щаслива держава. 
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АННОТАЦИЯ 

 
РОЛЬ ГУМАНИТАРНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ОБРАЗОВАНИЯ:ВЫЗОВЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 
В статье исследуется современная философско - образовательная парадигма в контексте 

гуманистической переориентации образовательной деятельности и роль гуманитарной составляющей 
образования как важного средства  образовательной деятельности направленного на свободное 
развитие человека, на творческую инициативу, самостоятельность, конкурентоспособность, 
мобильность будущего специалиста. Определяющей тенденцией развития современной мировой 
образовательной системы является обеспечение общества таким образованием, которое даст более 
полный, личностный и социально интегрированный результат. Эта тенденция привела к появлению 
понятия «компетенция // компетентность». В современных документах и материалах ЮНЕСКО 
очерчивается круг компетенций, которые должны рассматриваться всеми как желаемый результат 
образования. Национальной доктриной развития образования признано, что она является основой 
развития личности и гарантией будущего Украины. Новый Закон «О высшем образовании», принятый в 
июле 2014 года Верховной Радой Украины, имеет значительный потенциал, ориентирует на изменения 
и поиск новых приоритетов в деятельности высших учебных заведений. Однако дискуссии вокруг задач 
имплементации этого Закона и последующих шагов в реформировании высшего образования 
продолжаются и сегодня. Закон обеспечил автономию университетов и привел к отмене приказа № 642 
от 9.07.2009 г., которым устанавливался перечень нормативных дисциплин гуманитарной подготовки и 
их объемы. Преподавание истории Украины, истории украинской культуры, философии и других 16 
дисциплин как нормативных оказалось под угрозой и в связи с расширением автономии университетов и 
факультетов может попасть практически в полную зависимость от субъективистского отношения к 
этим дисциплинам со стороны их руководства и выпускающих кафедр . Это вызвало горячие дискуссии 
в образовательной и научной среде. В статье «Нужны изменения: содержание и задачи 
образовательных реформ» от 27 января 2015 г. Министр образования и науки Украины Сергей Квит 
отметил, что Министерство предоставит университетам рекомендации о том, как организовать 
учебный процесс на переходный период. Гуманитаризация образования в университете должна 
привести к тому, чтобы студент стал не только высококвалифицированным специалистом,  но и 
образованным, развитым, культурным человеком, моральные устои которого не позволят быть плохим 
специалистом. 

Ключевые слова: философско - образовательная парадигма, компетенция, компетентность, 
ЮНЕСКО, Закон «О высшем образовании», автономия университетов, нормативные дисциплин, 
гуманитарная подготовка. 

SUMMARY 
 

HUMANITARIAN ROLE OF EDUCATION COMPONENT:CHALLENGES AND PROSPECTS 
 

The contemporary philosophical and educational paradigm in the context of the reorientation of 
humanistic education and the role of the humanitarian component of education as an important means of 
educational activities aimed at the free development rights on creativity, independence, competitiveness, 
mobility of the future expert has been examined in the article. The defining trend of the modern world system of 
education is to provide  the society  with such education which will give a more comprehensive, integrated 
personal and social results. This trend has led to the emergence of the concept of "competence // competency". 

In contemporary documents and materials UNESCO outlines a range of competencies that should be 
considered by all as the desired outcome of education.  It has been recognized that The National Doctrine of 
Education is the foundation of personal development and guarantees the future of Ukraine. The new law "On 
education" was adopted in July 2014 by the Government of Ukraine has considerable potential  focuses on the 
changes and finding new priorities of higher education. However, the discussions around the problems of 
implementation of this law and these steps in the reform of higher education are still in progress today. The law 
provided autonomy to universities and led to the cancellation order № 642 from 07.09.2009 which was set for 
regulatory disciplines humanitarian training and their volumes. Teaching the history of Ukraine, Ukrainian 
cultural history, philosophy and other disciplines as 16 normative  was under threat and the expansion of the 
autonomy of universities and faculties can actually get into complete dependence of subjective attitude to these 
subjects by their leadership and graduating department . This caused a stick in the educational debate in the 
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scientific community. In the article "We need change: content and task of educational reform" on 27 January 
2015  Minister of Education and Science of Ukraine Serhiy Kvit has noted that the Ministry will provide advice 
to universities about how to organize the learning process in the transition period. Humanization of education at 
university should encourage us to prepare students not only as a highly professional, as well as future educated, 
advanced, cultured, moral principles which do not allow them to be  bad professionals. 

Keywords : philosophical and  educational paradigm, competence, competence, UNESCO, the Law 
"On education", autonomy of universities, regulatory disciplines, humanitarian training. 
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СИСТЕМА РОБОТИ НАД ЗАСВОЄННЯМ МОЛОДШИМИ ШКОЛЯРАМИ 
ГРАМАТИЧНОГО ПОНЯТТЯ «ПРИКМЕТНИК» 
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Постановка проблеми. Зміст початкового курсу української мови визначається 

на основі діяльнісного підходу, яким зумовлюється практична спрямованість навчання 
та усвідомлення молодшими школярами граматичних форм слів у поєднанні з 
розвитком мовлення. Образне мовлення є показником якісного, емоційно багатого 
мовлення і виступає для учнів початкових класів таким, в якому передбачається 
вживання слів і словосполучень у незвичайному метафоричному значенні, що дає 
можливість художньо відтворювати дійсність. 

 Образне мовлення досягається завдяки вивченню прикметника як частини 
мови. Оволодіння граматичними категоріями прикметника здійснюється за новою 
програмою з української мови, що ґрунтується на Державному стандарті початкової 
загальної освіти. У зв’язку з новими підходами до вивчення частин мови в початковій 
школі дослідження щодо засвоєння молодшими школярами прикметника є актуальним. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Систему вивчення прикметника 
вчені розглядали з різних позицій: збагачення словникового запасу учнів на певних 
етапах мовленнєвого розвитку дітей (Н. Гавриш, Т.Коршун, В. Тихоша та ін.); культура 
мовлення (Н. Бабич, Л. Мацько та ін.); психологічні засади розвитку мовлення 
(М. Жинкін, О. Леонтьєв, О. Лурія, І. Синиця); функціонування текстів художнього 
стилю (Л. Варзацька, Л. Мацько, М. Пентилюк ). Сьогодні методика вивчення 
прикметника в початковій школі у центрі дослідження М. Вашуленка, С. Дорошенка, 
М. Захарійчук та інш. М. Вашуленко пропонує методи і прийоми вивчення 
прикметника у поєднанні з іменником. М. Захарійчук розглядає нові технології у 
процесі вивчення прикметника, серед яких – текстоцентрична. Таким чином, проблема 
вивчення прикметника досліджується, удосконалюються технології його вивчення в 
початковій школі. 

Мета статті (постановка завдання). Розглянути систему вивчення та сучасні 
підходи до засвоєння молодшими школярами граматичних категорій прикметника. 
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Результати дослідження. Прикметник вивчається у певній послідовності. 
Система його засвоєння подана у Державному стандарті початкової загальної освіти 
галузі «Мови і літератури [3], навчальній програмі [6].). Для вивчення прикметника у 2 
класі відводиться разом з іменником, дієсловом 31 година. Цей розділ називається 
«Слово». У 3 класі прикметник як частина мови вивчається протягом 12 годин, у 4класі 
– 20 годин. 

За словами М. Вашуленка, вивчення прикметника в початкових класах 
передбачає такі цілі: а) усвідомлення учнями значення прикметника в мові і мовленні 
як важливого виражального засобу і збагачення їхнього словникового запасу 
прикметниками; б) засвоєння основних граматичних форм прикметника і вживання їх у 
власному мовленні; в) вироблення навичок правопису закінчень прикметників [ 5,c 
203]. 

Завдання вивчення прикметника в 1-4 класах полягає у формуванні 
граматичного поняття «прикметник» як частини мови, у вироблені навичок правопису 
родових і відмінкових закінчень прикметників, у розвитку вміння вживати 
прикметники в усному і писемному мовленні. 

Система вивчення теми «Прикметник» – це цілеспрямований процес, який 
передбачає певну послідовність в ознайомленні з граматичними ознаками цієї частини 
мови, а також поступове ускладнення завдань, спрямованих на формування навичок 
уживання прикметників у мовленні. 

Проаналізуємо етапи засвоєння прикметника. 1 клас − період навчання грамоти: 
учні практично знайомляться зі словами, що є ознаками предметів (без уживання 
терміна «прикметник»). До малюнків у Букварі підбирають слова на питання: Який? 
Яка? Яке? Які? У період навчання грамоти активно поповнюється словниковий запас 
прикметниками, які належать до різних семантичних груп. 

2 клас: на теоретичному рівні засвоюються слова, що означають ознаку 
предмета (прикметник); утворення словосполучень іменників з прикметниками. Учні 
вчаться називати ознаки предметів за кольором, змінювати прикметники разом з 
іменниками за зразками «один, багато», (без уживання термінів «однина – 
множина»).Розвивається спостережливість, увага до навколишнього середовища, 
уміння логічно мислити, правильно користуватися словом, але передусім це можливе 
за наявності у словниковому запасі учнів достатньої кількості прикметників. За новою 
програмою з української мови для 2 класу тему «Прикметник» віднесено до розділу 
«Слово» і передбачено набуття учнями уявлення про прикметник як слово - назву 
ознаки, формування вміння правильно ставити питання, на які відповідає прикметник, 
змінювання прикметників за числами у сполученні з іменником; спостереження за 
вживанням прикметників у текстах. 

 3 клас: уявлення про прикметник як частину мови, зв’язок прикметників з 
іменниками, змінювання прикметників за родами і числами у сполученні з іменником, 
спостереження за вживанням прикметників у текстах, використання їх в усному та 
писемному мовленні. 

 4 клас: розвиток умінь упізнавати прикметники в тексті, спостереження за їх 
роллю в мовленні, вживання у процесі побудови висловлювань, відмінювання 
прикметників, вимова і написання закінчень у прикметниках, вимова і написання 
найуживаніших суфіксів.  

Таким чином, у початковій школі з теми «Прикметник» учні повинні знати: 
- поняття про слова, що означають ознаку предмету; 
- формулювання поняття про прикметник; 
- залежність ознак прикметника від ознак іменника; 
- змінювання прикметників за родами, числами,відмінками(практично); 
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- синтаксичну функцію прикметника; 
- специфіку закінчень прикметника; 
- написання і вимова закінчень та окремих суфіксів; 
- уміти вживати прикметники в усному і писемному мовленні. 
 Пропонуючи учням різні завдання, пов’язані з  визначенням прикметника, 

вчитель повинен частіше вводити в речення вираз «назва ознаки». 
У процесі вивчення частин мови слід виходити з того, що кожна частина мови 

вивчається за таким порядком: розкриття граматичного значення слів, постановка 
питань, вивчення правопису закінчень та в деяких випадках зміна голосних і 
приголосних в основах слів у зв'язку із змінюванням, синтаксична функція у реченні та 
вживання у тексті. 

 Автори підручників з української мови [2,4] для закріплення теми 
«Прикметник» пропонують низку вправ, зокрема текстових. Окремі з них. 

1. Були собі царівни-барви. Вони одягли шовкові сукні, кожна свою улюблену: 
червону, оранжеву, жовту і зелену, блакитну, синю, фіолетову – то й подалися 
мандрувати.  

2. А в очі мами – добрі, щирі, 
А голос – чистий і дзвінкий, 
А руки – теплі і надійні, 
А погляд – сонячний, ясний. 
3. Ми − українці. Мова наша − українська. Це мова, якою ми розмовляємо й 

думаємо, без якої не мислимо свого життя. Вона прекрасна, багата і мелодійна. За цими 
ознаками українську мову порівнюють з італійською. Тому не дивно, що нашу мову 
називають солов’їною . 

Крім того, авторами вводяться аналітичні, синтетичні, творчі вправи, що дасть 
змогу засвоїти прикметник поетапно. 

Схарактеризуємо методи і прийоми вивчення прикметника на уроках рідної 
мови. Дослідження методики ознайомлення  молодших школярів із прикметником у 
центрі уваги низки науковців (М. Вашуленко, М. Захарійчук, А. Мовчун та інш.). Серед 
методів навчання акцентується увага на таких: пояснення вчителем, евристична бесіда, 
спостереження над мовою. Актуальним на сьогодні є застосування текстоцентричних 
технологій. Наведемо фрагмент уроку на ознайомлення з прикметником у другому  
класі на основі тексту. 

Тема. Слова, що означають ознаки предмета. 
Етап уроку: пояснення нового матеріалу. 
Учням пропонується текст. 
Безсмертний скарб 
 Скільки з уст народу нашого можна почути легенд, переказів, скільки пісень, 

приказок, співаночок, оповідок - трагічних і смутних, веселих і безжурних. Скільки 
всіх цих багатств можна записати по наших українських селах, хуторах? Ані ліку їм, 
ані віку. Живуть, примножуються, квітнуть. Передаються з покоління в покоління 
історія народу, його душа, характер.   

-Які приказки, оповідки, співаночки? 
-Приказки, оповідки, співаночки трагічні і смутні, веселі і безжурні. 
-Яке я поставила запитання? 
-Які? 
-Ось ці слова вказують на ознаку і називаються прикметниками. 
У процесі дослідження проблеми щодо засвоєння прикметника нами 

пропонувалися тексти соціокультурного змісту, серед яких такі. 
Українська мова 
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 Українська мова - державна мова українського народу, наш державний символ. 
Вона разом із польською, словацькою, чеською, болгарською, сербською та іншими 
належить до мов Європи. Ця сім’я мов є найбільш вивченою і поширеною. Цими 
мовами розмовляє більше половини населення земної кулі.  

Пригода Петрика 
Петрик ішов стежкою в саду. Бачить, біжить назустріч кудлатий собака. Петрик 

злякався. Хотів тікати. Раптом до нього притулилося кошеня. Воно підняло голову і 
жалібно нявчить. Петрик взяв кошеня на руки, розгнівався на собаку і пішов йому 
назустріч. Собака злякався і утік.  

Мати 
Мати. Друга неділя травня – Всесвітній День матері. Ми визначаємо це свято, 

щоб кожна матуся відчула любов і доброту своїх дітей. У цей день кожна дитина, мала 
чи велика, звертається до рідної матусі, з вдячністю пригортає до свого серденька , 
цілує мамині натруджені руки 

 Ознайомлюючи учнів з прикметником, вчителі повинні перш за все прагнути до 
активізації пізнавальної діяльності молодших школярів, а, отже, до використання таких 
підходів до вивчення теми, які дадуть змогу проникнути в саму суть пізнавального 
процесу. Такими є евристичний, частково-проблемний і проблемний методи, не 
виключаючи можливості використання інших, традиційних, зокрема пояснювально-
ілюстративного та репродуктивного. 

Суть евристичного методу полягає в організації пошукової діяльності учнів. 
Перед школярами висувається пізнавальна задача, і вони під керівництвом учителя 
відкривають  нові для себе завдання. . За словами О. Біляєва, «справжня евристична 
бесіда являє собою в ідеалі таку форму роботи, коли вчитель і учні взаємно ставлять 
запитання з виучуваної теми, обмінюються думками, завдяки чому роблять потрібні 
висновки, формулюють правила[1, c 79]. 

Перш ніж користуватись евристичною бесідою, вчитель повинен визначити, 
який обсяг знань засвоєно учнями, які з них стануть опорними під час вивчення нового 
матеріалу, зібрати відповідний матеріал для спостереження і організації пошуку, 
врахувати можливості учнів для аналізу мовного явища. Як показує практика, 
евристичну бесіду доцільно використовувати, так як прикметник зв’язаний з іменником 
і основними знаннями, уміннями  учні володіють. 

Пошукова діяльність учнів здійснюється за кількома етапами. На першому етапі 
відбувається актуалізація опорних знань, тобто повторення того матеріалу, який є 
опорним для усвідомлення нових знань. На другому – розв’язання проблеми. 

Наприклад, приступаючи до вивчення прикметника в 3 класі, доцільно 
повторити вже відомі учням відомості про цю частину мови. Це можна зробити таким 
чином. 

На дошці - запис: жовтий олівець, жовта хустина, жовте курча. Учні визначають 
рід іменника, потім прикметника і формулюють висновок. Категорію роду 
прикметника можна пояснити й на основі предметних малюнків. Наприклад, учитель 
показує предметні малюнки, пропонує записати зображені на них предмети (кавун, 
груша, яблуко тощо). На дошці подано слова, які вказують на ознаки: колір, розмір, 
форма, смак, запах. У зошитах учні роблять записи: кавун (який?) великий, круглий, 
смугастий, солодкий тощо. 

На третьому етапі вчитель у ході евристичної бесіди спрямовує дітей на аналіз 
мовних фактів і формулювання висновків. 

У ході евристичної бесіди учням можна запропонувати такі запитання: 
- Які слова допомагають краще описати предмет? 
- На яке питання вони відповідають? 
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- На які ознаки вказує прикметник? 
- Яким членом речення є прикметник? 
Частина матеріалу, передбаченого шкільною програмою для вивчення в процесі 

роботи над темою «Прикметник», належить до такого, що підлягає засвоєнню 
внаслідок запам’ятовування. Під час вивчення такого матеріалу використовується 
традиційний (пояснювально-ілюстративний) метод. Суть його полягає у тому, що 
вчитель різними прийомами (повідомлення, демонстрація схем, таблиць, інтерактивної 
дошки тощо) організовує сприймання учнями потрібної їм інформації, яку вони 
фіксують у пам'яті . 

Знайомлячись  практично з відмінюванням прикметників у четвертому класі, 
учні повинні усвідомити, що відмінок прикметника визначається за відмінком іменника 
за допомогою питань. Пояснити це можна на основі таблиці відмінкових закінчень 
прикметників чоловічого й середнього родів і відмінкових закінчень прикметників 
жіночого роду. Робота з таблицями дасть учням змогу простежити за тим, як 
змінюються прикметники за відмінками . 

Учні помітять, що відмінкові закінчення іменника із зв’язаного з ним 
прикметника різні, визначити відмінок прикметника можна за відмінком іменника, 
відмінкове закінчення прикметника збігається із закінченням питання, на яке він 
відповідає (який? - зелений, якого? - зеленого). 

Серед інноваційних методів навчання для вивчення прикметника застосовується 
складання сенкану (п’ятиряддя), асоціативний кущ, позначки та інш. Наприклад, при 
ознайомленні з терміном «прикметник» учням пропонується текст і на основі нього 
учні позначкою визначають невідому частину мови. Застосування сенканів допоже 
учням зрозуміти зв'язок прикметника з іменником. Приклади сенканів. 

1.Книжка. 
Цікава, змістовна. 
Читати, купляти, берегти. 
Читай книгу! 
Книга – це твій друг. 
2.Україна. 
Рідна, могутня. 
Оберігати, захищати, любити. 
Мій край – моя Україна. 
Я люблю рідну Україну. 
3. Село. 
Українське, рідне. 
Народитися, зростати, любити. 
Народитися в селі. 
Я пишаюся рідним селом. 
Ігрові методи навчання. Вони найчастіше застосовуюються на першому етапі 

засвоєння прикметника. Наприклад. 
1.Гра «Підбери слово» 
Вчитель називає слово, яке відповідає на питання хто? або що? Гравці 

записують і добирають до нього та записують слова, які є назвами ознак, відповідають 
на питання який? яка? яке? 

Наприклад: дуб старий, високий, гіллястий, товстий, зелений…  
Скільки слів запише гравець – стільки дістає очок. 
2. Гра «Який? Яка? Яке?» 
Дописати до кожного іменника можливі прикметники. Учні працюють протягом 

певного часу (7–10 хв), потім здають вчителю аркуші із дібраними прикметниками. 
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Колесо (металеве, велике, чорне, важке, кругле);  
змій (паперовий, великий, білий, легкий, квадратний);  
кулька (гумова, маленька, червона, легка, кругла);  
груша (велика, довгаста, жовта, солодка, спіла);  
олівець (червоний, довгий, заструганий, круглий);  
кавун (круглий, великий, важкий, солодкий, червоний); 
день (весняний, теплий, ясний, тихий, довгий); 
лимон (жовтий, кислий, соковитий, ароматний, круглий); 
яблуко (рожеве, пахуче, червонобоке, солодке, раннє);  
трава (висока, густа, зелена, молода, запашна). 
3.  Гра «Хто більше?» 
Дається завдання дібрати якнайбільше прикметників, які відповідають на 

питання який? і в корені слова мають ненаголошений голосний (е) чи (и), що 
перевіряється наголосом. Перший варіант добирається слова з ненаголошеними (е), а 
другий з ненаголошеними (и). (Медовий, веселий, весняний, зелений, високий, 
широкий, глибокий). 

1.Запис на дошці. 
Вовк сірий. Лис рудий. Зебра смугаста. 
Завдання: визнач закінчення у прикметниках; на що вказують ознаки; чи можна 

за ознаками пізнати тварину. 
Особливу увагу слід звертати на підбір вправ для закріплення теми. У процесі 

дослідженнями нами застосовувалися аналітичні, синтетичні, творчі вправи, 
комунікативні завдання. 

Виконання різних тренувальних вправ на визначення відмінків прикметників і 
правильне вживання їх відмінкових форм у словосполученні й реченні слід поєднувати 
із систематичною роботою над розвитком усного і писемного мовлення. Серед вправ 
можуть бути лексико-семантичні, лексико-граматичні, словниково-логічні; 
конструктивні, творчі та інші. 

Після мовних спостережень, виконання низки вправ учні мають дійти висновку, 
що кожен прикметник може набувати форм чоловічого, жіночого або середнього роду 
залежно від іменника, з яким він зв’язаний у реченні; всі прикметники чоловічого роду 
в називному відмінку мають закінчення -ий, -ій, жіночого роду -а, -я, середнього роду -
є, -є; число і відмінок прикметника також залежать від іменника. Наше спостереження 
за навчальною діяльністю учнів показує, що досить часто властивість прикметника 
змінюватись за родами, числами і відмінками учні помилково переносять на іменник. 
Тому вчитель має запобігати таким помилковим твердженням, наголошуючи на тому, 
що іменники на відміну від прикметників мають постійний рід, а прикметники 
змінюються за родами залежно від роду іменника, з яким вступають у зв’язок. 

Як правило, учні відмінюють прикметники разом з іменниками. Проте на уроках 
закріплення доцільно практикувати і відмінювання прикметників різного роду без 
іменників на основі питань. Своєрідним показником сформованості умінь відмінювати 
прикметники, навичок правопису їх відмінкових закінчень є спроможність учня 
записати відмінкові закінчення поданого прикметника  (чорний – -ий, -ого, -ому, -ий, -
им, -ому; синя – -я, -ої, -ій, -я, -ою, -ій). 

Правопис ненаголошених відмінкових закінчень перевіряється зіставленням з 
наголошеним закінченням подібних за формою прикметників (веселим – закінчення -
им, бо дорогим), а також з наголошеним закінченням питального слова  (якій?) 

У множині прикметники всіх родів мають однакові закінчення, оскільки рід 
прикметників у множині не розрізнюється. Для правильного написання закінчень 
прикметників у множині добрим орієнтиром для учнів слугуватимуть питання до 
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прикметників, поставлені від іменників, з якими вони зв’язані в реченні в різних 
відмінках:поля (які?) широкі.  

Учням треба наголосити на тому, що в художній мові прикметники дуже часто 
вживаються не в прямому, а переносному значенні. Щоб учень зміг правильно їх 
зрозуміти, він має навчитися користуватися прикметниками, вжитими в прямому 
значенні, добре уявляти якість предмета, який характеризується тим чи іншим 
прикметником. 

 Значну увагу слід звертати на аналіз прикметника як частину мови. План 
розбору такий. 

1. Аналізоване слово. 
2. Питання, початкова форма . 
3. Частина мови. 
4. Рід. 
5. Відмінок або на яке питання відповідає. 
6. Число. 
7. З яким словом зв'язане в реченні. 
8. Яким є членом речення. 
Зразок: 
У Карпати прийшла золота осінь. 
Золота (осінь) – яка? Початкова форма – золотий, ж.р., Н.в.,одн, зв’язане із 

словом осінь, другорядний член речення.. 
Висновки 
Прикметник як частина мови вивчається у певній послідовності: від слова до 

його ознаки та частини мови. Для засвоєння граматичних понять застосовуються як 
традиційні, так інноваційні методи навчання. 

Перспективу подальшого дослідження вбачаємо у вивченні системи засвоєння 
частин мови у початковій школі. 
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АННОТАЦИЯ 
 

СИСТЕМА РАБОТЫ НАД УСВОЕНИЕМ МЛАДШИМИ ШКОЛЬНИКАМИ 
ГРАММАТИЧЕСКОГО ПОНЯТИЯ «ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ» 

В статье рассмотрена специфика изучения прилагательного как части речи на уроках родного 
языка в начальной школе. Определена система усвоения младшими школьниками грамматических 
признаков прилагательного в соответствии с языковой содержательной линии Государственного 
стандарта начального общего образования. Доказано, что успешному их овладению способствуют 
подобранные методы и приемы изучения темы. Подробно расписано некоторые из них. Акцентировано 
внимание на эвристической беседе, технологии текстоцентризма. Предложено отдельные тексты для 
выяснения грамматических категорий прилагательного. 

Ключевые слова: прилагательное, грамматические категории, метод, прием, эвристическая 
беседа, текстоцентрический, языковые, речевые упражнения. 



Науковий вісник Мукачівського державного університету 
Гуманітарні і суспільні науки 

 

Журнал наукових праць №19(14)’2015 
 

80

 
SUMMARY 

 
SYSTEM OF WORK ON MASTERING OF GRAMMATICAL NOTION «ADJECTIVE» BY JUNIOR 

SCHOOLCHILD  
 

The specific of studying adjective as part of a speech an the lessons of the native language in 
elementary school has been considered in the article. The system of mastering of grammatical characteristics of 
adjective by junior schoolchild according to the linguistic content line of State standard of primary education. It 
has been proved that selected methods and techniques of studying of the topic contribute their successful 
mastery. Some of them have been described. It has been  focused on heuristic conversation, technology of text 
centrism. The individual texts to determine the grammatical categories of adjective have been suggested. 

Keywords: adjective, grammatical categories, method, technique heuristic conversation, text centrism, 
language, speech exercises. 
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ІГРОВИЙ МЕТОД ЯК ОСНОВА РОЗВИТКУ ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ 
ДОШКІЛЬНЯТ 

 
ІВАНОВА В.В., КЕРТИС К.В. 
Мукачівський державний університет 

 
У статті розглядається поняття «гра», проаналізовано погляди психологів і педагогів на ігровий 

метод виховання і навчання дітей; вивчені існуючі концепції психологічної сутності гри, педагогічні 
дослідження аналізу функцій гри та її вплив на розвиток механізмів творчості дітей. 

Ключові слова: гра, ігрова діяльність, ігровий метод, творчість, дошкільник. 
 

За визначенням психологічного словника гра – це вид діяльності в умовних 
ситуаціях, що відтворюють ті чи інші сфери дійсності. У грі основне - суб'єктивна 
задоволеність процесу, той, хто грає, виконує реальні дії, пов'язані з вирішенням 
конкретних, часто творчих завдань. 

Пік гри припадає на дошкільне дитинство, коли формуються всі людські 
здібності: ходіння і рух, мова, уява, спілкування, самосвідомість та інше. 
Індивідуально-неповторна поетика гри пов’язана з тим чи іншим ступенем 
розвиненості уявлення в життєдіяльності кожної дитини від 2-х до 5-ти років. Згідно 
Піаже, гра є формою творчості, але творчості з певною метою. Уточнюючи дане 
положення, слід зазначити, що такі цілі перед дітьми декларують дорослі; для дітей 
сама гра є метою. 

Для дітей від 1 до 7 років гра-важливий фактор пізнання навколишнього світу, 
освоєння рольових функцій психічного розвитку особистості, її соціалізації та 
підготовки до майбутнього. 

Об’єкти та методи дослідження 
Інтерес до дитячої гри психологи і педагоги проявляли завжди, але проблема 

цілеспрямованого формування гри у дітей дошкільного віку з метою їх розвитку та 
виховання виникла лише у другій половині двадцятого століття. Для того, щоб 
розібратися в чому полягає суть цієї проблеми і що призвело до її виникнення, 
необхідно звернутися до історії розвитку поглядів на дитячу гру.  

Важливість ігор була відзначена ще древніми філософами Греції та Риму. 
Стародавні греки вважали гру одним з найголовніших факторів розвитку. Діти в 
Стародавній Греції любили фізичні вправи, в Стародавньому Римі діти захоплювалися 
грою в обруч, киданням камінців по поверхні води. Ще Аристотелем було відзначено, 
що більшість ігор і розваг має складатися з наслідування серйозних справ дорослих.  
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Постановка задачі 
Мета статті – виявити ступінь розробленості проблеми гри та ігрового методу як 

засобу розвитку творчих здібностей дошкільнят. 
Результати та їх обговорення 
Гра як метод виховання існує здавна. Про гру говорили і писали великі 

просвітителі й педагоги минулого, але тільки в працях психологів і педагогів XIX - XX 
століть гра стала розглядатися як один із проявів свідомості, що спонтанно 
розвивається, душевного життя дитини. (К.Бюллер 1924, Т.Рибо 1901, В.Штерн 1915). 
Була поширена точка зору, що не варто заважати розвитку дитини, а лише забезпечити 
їй час і місце для гри. У той же період виникає інша точка зору, про те, що в грі слід 
розвивати дитину, пропонуючи їй ігри, які поступово ускладнюються (Ф. Фребель 1913 
р.). У системі виховання гра виділена в якості особливого засобу, необхідного для 
розвитку дітей дошкільного віку. Система, яку розробив Ф. Фребель стала 
передумовою для включення в діяльність дітей ігор, що сприяють фізичному та 
інтелектуальному розвитку. 

Про благотворний вплив гри писав педагог К.Ушинський. Гра, за його словами, 
формує всі сторони дитячої душі, розум дитини, її серце та її волю. Дитячі ігри 
передбачають майбутній характер і долю дитини. Гра має велике значення для 
розвитку дитячих здібностей і нахилів. Ушинський зазначає, що ігри, придумані 
дорослими, а не дітьми, носять відпечаток штучності. Діти придумують і складають 
ігри безперестанку, застосовуючи відповідно до обставин то місцевості, то речей, то 
обставин дня, але це не більше як фантазія в дії. Вони так само швидко зникають, як і 
фантазія в думці, але деякі з цих дитячих фантазій були так вдалі, що збереглися і 
передалися іншим. Живучість таких ігор Ушинський пояснював тим, що щасливо 
придумані ігри, виправлені та поповнені тисячами інших, надзвичайно вдало 
задовольняли загальні вимоги дитячої природи. До ігор безпосередньо примикають 
дитячі заняття, так що не можна відрізнити, де починається заняття і закінчується гра.  

Значення ігор завжди було велике, але погляди педагогів на гру не завжди були 
позитивними. У 30-х роках XX століття гра для дошкільнят абсолютно заперечувалася. 
Ця проблема була відображена в роботах Р.Рімбурга. 

У зарубіжних дослідженнях були представлені різні теорії гри. 
Теорія гри Спенсера заснована на тому, що в організмі дитини накопичується 

енергії більше, ніж потрібно для задоволення її актуальних потреб. Ця надлишкова 
енергія прагне бути використаною і проявляється у вигляді рухів. Гра, таким чином, 
служить реалізацією надлишкової енергії. 

У теорії гри К.Гросса відзначений принцип наслідування дитини поведінки 
дорослого. 

Теорія К.Бюллера припускає наявність своєрідного виду задоволення, 
отримуване дитиною в процесі гри (задоволення функції). 

За теорією вітчизняного психолога Л.Виготського: «дитина завжди грає, вона є 
істотою граючою, але гра її має великий сенс. Вона точно відповідає її віку та 
інтересам і включає в себе такі елементи, які ведуть до вироблення потрібних навичок і 
вмінь». [4] Він розглядає три основні групи ігор: перша група - гра з окремими 
предметами, друга група - ігри-наслідування, третя група - умовні ігри. Всі ці ігри 
важливі для розвитку дитини. В іграх з предметами дитина вчиться маніпулювати ними 
і відпрацьовує певні функції. Ігри-наслідування мають величезне соціальне значення. У 
них програються певні життєві ситуації та дорослі ролі. Умовні ігри виникають з числа 
умовних правил і пов'язаних з ними дій. 

У роботах Д.Ельконіна були дані нові уявлення про гру й ігрову діяльність 
дошкільнят. Гра ним розглядалася як специфічна діяльність дітей, соціальна за своїм 
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походженням і змістом. На певному етапі розвитку суспільства вона служить засобом, 
що реалізує прагнення дітей брати участь у житті дорослих. З одного боку гра 
належить дитинству, а з іншого, системі виховання, яку використовують в підготовці 
дітей до дорослого життя. [7] 

Гра, зазначав Л.Виготський, містить в собі, як у фокусі збільшеного скла, всі 
тенденції розвитку дитини. У грі дитина намагається зробити стрибок над рівнем своєї 
звичайної поведінки: за грою стоять зміни потреб і зміни свідомості. 

Дослідження Л.Виготського, С.Рубінштейна, А.Леонтьева та інших вчених 
лежать в основі теоретичної бази розуміння гри. 

Виготський розробив концепцію психологічної сутності рольової гри. Основні 
положення концепції: 

- гра виникає, коли з'являються тенденції, які не реалізовуються негайно і разом 
з тим зберігається характерна для раннього дитинства тенденція до негайної реалізації 
бажань; 

- центральним і характерним для ігрової діяльності є створення «уявної» 
ситуації, для якої характерне перенесення значень з одного предмета на інший; 

- головне генетичне протиріччя гри полягає в тому, що в ній виникає рух в 
смисловому полі, але спосіб руху залишається в зовнішній дії; 

- гра містить в собі тенденції розвитку, вона джерело розвитку і створює зони 
найближчого розвитку, за грою стоять зміни свідомості загального характеру. 

З критичними зауваженнями концепції Виготського виступив Рубінштейн. Ним 
були виявлені такі недоліки: 

- гіпотеза зосереджена на структурі ігрової ситуації не розкриваючи джерел гри; 
- інтерпретація ігрової ситуації, яка виникає в результаті «перенесення» значень 

і тим більше спроба вивести гру з потреби «грати значеннями» є суто інтелектуальною; 
- відбувається звуження поняття гри і виключаються ранні форми ігор, в яких 

дитина, не створюючи ніяких уявних ситуацій, розігрує яку-небудь дію. 
Рубінштейн трактує гру, насамперед, як діяльність, приділяючи значення 

мотивам цієї ігрової діяльності, вважаючи, що в грі відбуваються лише дії, цілі яких 
значущі для індивіда за їх власним внутрішнім змістом.  

Педагоги та психологи другої половини двадцятого століття займалися 
проблемою навчання дітей грі. Детально ця проблема сформульована і розкрита 
О.В.Запорожцем. 

У результаті досліджень практична педагогіка виявилася орієнтованою на 
формування власної ігрової діяльності у дітей, що у свою чергу, призвело до проблеми 
спілкування дітей з однолітками і дорослими. Дошкільні заклади формували групи 
дітей за віком, що заважало спілкуванню дітей в соціумі, що призвело до передачі 
функцій все складніших способів ігрової діяльності до дорослого або педагога. При 
цьому були зроблені спроби пояснити відносну сталість, однаковість форм гри, 
переданих від покоління до покоління. Проведені спостереження привели до наступних 
висновків. Гра - форма поведінки, яка передається спадково, призначення якої 
вправляння інстинктів, необхідних для створення життєвого сценарію для майбутнього 
дорослого життя. Це знаходить відображення в роботі К.Гросса (1916 р.). Пізніше 
відомий американський психотерапевт Е.Берн створив теорію побудови психології 
людських взаємин за допомогою ігрової діяльності. 

З проблеми педагогічного керівництва грою у вітчизняній педагогіці 
складається ряд напрямків. У роботах Н.Крупської, О.Макаренко, Т.Маркова, 
О.Зінченко розглянуто педагогічне керівництво грою у зв'язку з формуванням дитячої 
творчості. 
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О.Усова, Л.Артемова простежують спрямованість гри як форми організації 
дитячого життя. 

Ще один підхід більшою мірою пов'язаний з розумінням гри як засобу 
морального виховання дітей (Р.Жуковська, В.Іванова, А.Бондаренко та ін.). 

У педагогічних дослідженнях Г.Щедровицького, Н.Михайленко гра 
розглядається як засіб оволодіння нормами поведінки і як засіб навчання дітей нових 
знань. Л.Венгер [2] говорив, що гра стала сприйматися як основна, а не провідна 
діяльність дітей, і ця обставина стала в якійсь мірі гальмом у реалізації розвиваючої 
функції гри. 

Макаренко зазначає, що дитяча гра проходить кілька стадій розвитку. Перша - 
гра, де дитина воліє грати наодинці. Друга - групова гра, де вона розширює коло 
взаємодії з однолітками. Третя - стадія переходу до школи, де дитина виступає як член 
колективу ігрового, ділового та навчального. Гра дуже впливає на моральний розвиток, 
вона викликає різноманітні почуття і переживання. Переживання, пов'язані з грою не 
проходять безслідно. Завдяки грі, почуття дитини стають більш усвідомленими і 
глибокими. 

Одним з факторів, стимулюючим активність дітей у грі, є сама ігрова група або 
ігровий колектив. У спільній ігровій діяльності спостерігається підвищення життєвої 
енергії від взаємодії, співпереживання. 

Педагогічні можливості гри можна розглянути з різних позицій, зокрема за 
допомогою аналізу її функцій. До основних функцій гри, відносяться: навчальна, 
розвиваюча, виховуюча, мотиваційна, комунікативна, організаційна, діагностична, 
психотерапевтична. В умовах колективної ігрової діяльності творче мислення 
розвивається найбільш оптимально: інтелектуальна активність підкріплюється 
інтересом до ігрової взаємодії. Гра дає можливість використовувати помилкові 
відповіді, які при відповідній організації стають «пусковим моментом» для активізації 
пізнавальної самостійності та творчості дітей. Ігрові моменти збуджують спонукальні 
сили і створюють позитивну установку на подолання труднощів, які неминуче 
виникають при оволодінні новими знаннями. 

Розглядаючи мотиваційну функцію гри потрібно відзначити, що в основі її 
лежать такі психологічні явища, як змагальність і двоплановість. Прагнення до 
змагання закладено в самій природі людського спілкування. Змагання в ігровій 
діяльності спирається на прагнення кожного домогтися особистого успіху. 
Змагальність виявляється через суперечності ігрових відносин: наскільки повніше, 
швидше, оригінальніше, учасники гри справляються з поставленим завданням. Такі 
протиріччя заслуговують особливої уваги, оскільки вони є головною «пружиною» гри, 
завдяки їм наводиться в дії складний механізм мотивації ігрової взаємодії. 
Двоплановість являє собою такий психічний стан, який дитина одночасно відчуває як 
суб'єкт і навчальної, і виховної, і розвиваючої та ігрової ситуації. Протиріччя виду «Я» 
і «не - Я», статусу реального суб'єкта навчального процесу та тією роллю, яку він 
виконує. 

Воно може бути знято через усвідомлене оволодіння функціями ролі. Оскільки 
гра є активним спілкуванням, одна з її найважливіших функцій - комунікація. Спочатку 
в колективних заняттях, діти орієнтовані на свою ігрову поведінку, але поступово їх 
захоплюють колективні дії, тим самим встановлюються відносини, необхідні для 
організації спільної діяльності. 

До організації ігрової діяльності дітей пред'являються особливі вимоги. Були 
вироблені наступні вимоги до керівництва грою: 

1. доброзичливе ставлення до ігор дітей; 
2. виключення будь-якого примусу в керівництві грою; 
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3. знання основних прийомів керівництва грою і вміння їх застосовувати в 
залежності від віку та ігрової обстановки. 

Організацію ігрової діяльності можна звести до наступного: 
- на першому етапі визначається місце гри в процесі занять (де можливо 

використовувати ігри в процесі занять, які ігри варто застосовувати, визначення мети 
занять); 

- на другому етапі відбувається організація (за допомогою чого можливе 
створення ігрової ситуації, яка форма ігрової взаємодії найбільш прийнятна, які 
педагогічні прийоми необхідно застосувати для організації ігрової діяльності); 

- третій етап - закріплення досягнутих у грі цілей (обговорення, підведення 
підсумків). Дитячі ігри можна розділити на дві групи: ігри, які придумують діти творчі 
та ігри з правилами, які мають готовий, незмінний зміст і форму. У грі пробуджується і 
розвивається фантазія дитини. Вона створює образи, комбінує враження, об'єднує те, 
що вона бачила сама, про що їй читали або розповідали. Радість, яка зазвичай 
супроводжує гру, значною мірою пояснюється можливістю активно діяти, здійснюючи 
свої наміри і завдання. 

Фундаментальні дослідження психічних процесів дітей, виконані 
С.Рубінштейном, А.Леонтьєвим, В.Давидовим дозволили підкріпити теоретичну базу 
розуміння гри. Робота О.Венгера [2] стала істотним моментом у розумінні 
розвиваючого значення гри (1978). Він виходив з того, що кожна конкретна діяльність 
вимагає певних, специфічних для неї здібностей і створює умови для розвитку. Гра 
виконує свої розвиваючі функції повною мірою лише тоді, коли вона є самостійною 
діяльністю дітей: відбувається розширення «комбінаторних» здібностей дітей, 
удосконалюються орієнтації в людських відносинах. 

Останніми дослідними роботами в розумінні гри та важливості ігрового методу 
для дошкільника з'явилися роботи: В.Давидова, Т.Дубровіна, К.Дьякова, 
Н.Михайленко та ін. 

Ігровий метод був досліджений у зв'язку з дитячою творчістю. Дослідження 
Донського та Сілвермана підтвердили гіпотезу про те, що ігри можуть підвищити 
здатність дитини до продукування нестандартних ідей і виробленню оригінальних 
рішень. Спостереження Фейтельсона і Росса встановили, що рольова гра, певною, 
мірою сприяє розвитку оригінального творчого мислення. 

У дошкільному дитинстві збільшуються можливості дитини у вираженні себе в 
художній культурі та мистецтві, яке відбувається в процесі художнього спілкування, 
розвитку здібностей у художніх видах діяльності: ігровій, музичній, художньо - 
мовленнєвій, образотворчій. Поряд з емоційною чуйністю та сенсорним розвитком 
починають затверджуватися основи художнього мислення. 

Важливі положення про генетичний зв'язок гри і мистецтва в онтогенезі 
відзначалися багатьма дослідниками, філософами, психологами (Л.Виготський, 
Д.Ельконін, С.Рубінштейн, П.Блонський, М.Каган). 

Розглядаючи дитячу рольову гру як самостійне мистецтво - художнє образне 
відтворення поведінки і дій дорослих, М.Каган зазначає, що воно здійснюється лише в 
ігровій формі, «що весь зміст культури, доступний дитині, включається в процес 
формування її свідомості переважно через цю художньо - ігрову самодіяльність і 
доповнюється впливом плодів художньої творчості дорослих, створюваних спеціально 
для дітей». 

Чим повніше і різноманітніше діяльність дошкільника, чим більш вона значуща 
для дитини і відповідає її природі, тим успішніше відбувається її розвиток, 
реалізуються потенційні можливості і перші творчі прояви. Саме тому для дошкільника 
природна гра, спілкування з дорослими і однолітками, різні види художньої діяльності. 
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У цих видах діяльності за умови освоєння дитиною позиції суб'єкта відбувається 
інтенсивний інтелектуальний, емоційно-особистісний розвиток, формування 
довільності поведінки, мислення, розвиток творчої уяви. Художній розвиток 
дошкільників ґрунтується на сприйнятті і діяльності та здійснюється за допомогою 
мистецтва, яке є своєрідною формою естетичного пізнання дійсності і відображення її в 
художніх формах. Воно дозволяє дитині відчути світ у всьому багатстві його проявів 
через активну художню діяльність. Своєрідність художньо - естетичного освоєння 
світу полягає в тому, що воно в більшій мірі пов'язане з естетичними емоціями і 
оцінками, а діяльність спрямована на створення художньо - творчих продуктів, (в 
театралізовано - ігровій, образотворчій, музичній і т.д.). 

У процесі цих видів діяльності створюються можливості не тільки художнього 
розвитку, формування основ художньої культури, а також формування передумов 
розвитку її творчої активності та художніх здібностей. 

Л.Виготський розглядав гру дитини як синкретичну художню діяльність, як 
первинну драматичну форму, в якій творчість дитини має характер синтезу. 
Дослідники, які  вивчали сюжетно - рольову гру дошкільнят, вказують на важливість її 
для розвитку пізнавальної діяльності та емоційної сфери, а також для розвитку 
творчості (П.Блонський, П.Каптерєв, Р.Жуковська, Л.Фурміна). 

Інтерес до гри був відзначений у культурологічних роботах. Ряд досліджень, 
присвячених іграм та ігровим методам у сфері культурно - дозвільної діяльності, 
визначають ігровий метод, як нову форму організації дозвілля. І.Жежко у своїй роботі 
«ігровий метод соціокультурного проектування» розглядає проектні ігри у сфері 
культури, що мають метою проектування нових типів установ і підприємств культури, 
нових способів організації культури, нових способів організації культуро-творчої 
діяльності.  

Роботи В.Дудченко, Е.Терк і Т.Еленум присвячені інноваційним іграм. Ще один 
напрямок розглядає методику й ігрове моделювання у навчально-виховному процесі. 
Разом з тим, варто зазначити, що, на наш погляд, ігровий метод мало досліджений в 
культурологічних роботах, особливо в дошкільнят.  

Висновки 
У результаті аналізу існуючих теоретичних позицій по ігровому методу 

формулюємо наступні висновки: 
- ігровий метод як засіб виховання відзначався і вивчався ще в роботах 

давньогрецьких філософів і залишається актуальним питанням для сучасних 
дослідників; існує досить багато теорій походження гри, що знаходить відображення в 
роботах філософів, психологів і педагогів; 

- в іграх пробуджується фантазія дитини, вона комбінує і створює нове, 
переробляє і накопичує досвід, що, в свою чергу, розвиває механізм творчості; гра є 
провідною діяльністю дошкільника, сприяє навчанню і вихованню дітей, розвитку їх 
здібностей; 

- робіт, присвячених дослідженню ігрового методу у дошкільнят в культурно - 
дозвільній сфері вкрай мало, також як досліджень впливу ігрового методу на розвиток 
креативності дошкільників. 
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АННОТАЦИЯ 
 

ИГРОВОЙ МЕТОД КАК ОСНОВА РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ 
ДОШКОЛЬНИКОВ 

 
В статье рассматривается понятие «игра», проанализированы взгляды психологов и педагогов на 

игровой метод воспитания и обучения детей; изучены существующие концепции психологической 
сущности игры и педагогические исследования анализа функций игры и ее влияние на развитие 
механизмов творчества детей. 

Ключевые слова: игра, игровая деятельность, игровой метод, творчество, дошкольник. 
 

SUMMARY 
 

GAME METHOD AS A BASIS FOR THE DEVELOPMENT OF CREATIVE 
ABILITIES OF PRESCHOOL CHILDREN 

 
The concept of "game" has been considered in the article; the views of psychologists and pedagogues 

on game method of education and training of children have been analyzed; the existing concepts of 
psychological essence of the game and pedagogical research of analysis functions of the game and its impact on 
development of mechanisms of children creativity have been studied. 

Keywords: game, playing activity, game method, creativity, preschooler. 
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УДК: 37.9:372 
 

ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ВИВЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ ПЕДАГОГІЧНОЇ 
ПІДТРИМКИ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ З ВІДХИЛЕННЯМИ 

У ПОВЕДІНЦІ 
 

ІВАНОВА В.В., РОКОС І.М. 
Мукачівський державний університет 

 
У статті розкривається розуміння проблеми відхилень у поведінці дітей дошкільного віку 

різними науковими школами і напрямами, представлені різні аспекти теорії педагогічної підтримки 
дітей дошкільного віку з відхиленнями у поведінці. 

Ключові слова: девіантна поведінка, делінквентна поведінка, аутоагресивна поведінка, 
адиктивна поведінка, педагогічна підтримка. 

 
Відхилення у поведінці дошкільника - одна з основних причин звернення за 

педагогічною підтримкою і психологічною допомогою до фахівців. Поведінка 
дошкільника переважно асоціюється із зовнішніми діями, але в профілактиці і терапії 
відхилення не обійтися без наукового обґрунтування теоретичних аспектів та 
поглибленого розуміння сутності проблеми. 

Різнобічне вивчення проблеми відхилення у поведінці дітей дошкільного віку та 
дослідження механізму соціальних відхилень показує, що факторами, які передбачають 
відхилення від соціальних норм, є, насамперед, рівень моральності, розвиток 
суспільних систем соціальних регуляторів поведінки людини і сформоване ставлення 
суспільства до цінностей і норм моралі. 

Об’єкти та методи дослідження 
Проблема відхилення у поведінці дітей старшого дошкільного віку ставилася і 

вирішувалася в різних аспектах: 
- історико-філософському (дослідження Н.Алексєєва, Т.Михайлова, 

А.Окладнікова, С.Фролова, Т.Яркіна та ін.); 
- психолого-педагогічному (роботи Б.Ананьєва, Ю.Бабанського, В.Бехтерєва, 

П.Блонського, Л.Виготського, А.Леонтьєва, О.Макаренко, Р.Овчарової, В.Сластьоніна, 
Д.Фельдштейна, С.Шацького та ін.); 

 - медичному (праці М.Буянова, А.Захарова та ін.); 
- соціально-правовому (дослідження М.Гернет, П.Люблінського та ін.). 
Складність визначення досліджуваного поняття обумовлена його 

міждисциплінарним характером. У даний час термін використовується в двох 
значеннях: 1) «вчинок, дії людини, які відповідають офіційно встановленим або 
фактично сформованим у даному суспільстві нормам»; 2) «соціальне явище, що 
виражається у відносно масових і стійких формах людської діяльності, не відповідають 
офіційно встановленим або фактично сформованим у даному суспільстві нормам та 
очікуванням». 

Постановка задачі 
Мета статті – виявити ступінь розробленості проблеми педагогічної підтримки 

дітей старшого дошкільного віку з відхиленнями у поведінці. 
Результати та їх обговорення 
При дослідженні проблеми відхилень у поведінці в різних школах і напрямах 

використовуються такі поняття, як «девіантна поведінка», «делінквентна поведінка», 
«аутоагресивна поведінка», «адиктивна поведінка» і ряд інших. 

Девіантна (відхиляється) поведінка завжди пов'язана з невідповідністю вчинків, 
дій, видів діяльності нормам, правилам поведінки, установкам, цінностям та ін. 
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Девіантна поведінка є предметом не тільки психології, педагогіки, психіатрії, де 
розглядається переважно як прояв індивідуальної активності, а й соціології, права та 
соціальної психології. 

У короткому словнику сучасних понять і термінів девіантна поведінка 
трактується як відхилення від норми поведінки або розвитку. У психологічному 
словнику відхилення у поведінці визначається як система вчинків або окремі вчинки, 
що суперечать прийнятим у суспільстві правовим і моральним нормам. 

На думку А. Коена [5], «відхилення - це така поведінка, яка йде врозріз з 
інституціоналізованими очікуваннями, тобто з очікуваннями, що розділяються і 
визнаються законними всередині соціальної системи». 

В.Ковальов визначає девіантну поведінку як відхилення від моральних норм 
даного суспільства. При цьому прояви антигромадської поведінки відрізняються 
різноманіттям і не завжди легко піддаються систематизації. 

В.Менделевич [6] підкреслює, що девіація - це межа між нормою і патологією, 
крайній варіант норми, тому девіантність не можна визначити, не спираючись на 
знання норм. 

Ю.Клейберг [4] пропонує своє розуміння даного явища, трактуючи його як 
специфічний спосіб зміни соціальних норм і очікувань за допомогою демонстрації 
ціннісного ставлення до них. 

Відхиленою (девіантною) поведінкою І.Нєвський [7] називає соціальну 
поведінку, що не відповідає усталеним у даному суспільстві нормам, і вважає їх 
ідентичними поняттями. 

І.Кон уточнює визначення девіантної поведінки, розглядаючи її як систему 
вчинків, що відхиляються від загальноприйнятої норми: психічного здоров'я, права, 
культури і моралі. 

Аналіз наукових дефініцій свідчить, що сьогодні недостатньо чітко визначено 
зміст понять «відхилена поведінка» і «девіантна поведінка» та їх відмінності. Через 
різноманіття параметрів девіантної поведінки в сучасній науковій літературі ми 
можемо знайти не тільки неоднозначне визначення цього явища, але і різні 
характеристики його проявів. 

Багато вчених (А.Личко, І.Нєвський, В.Степанов та ін.) вважають, що доцільно 
поділяти відхилену поведінку на злочинну (кримінальну), делінквентну і аморальну. 

На думку Р.Овчарової, в девіантній поведінці виділяються дві категорії: 
поведінка, що відхиляється від норм психічного здоров'я, та асоціальна поведінка, що 
порушує якісь соціальні, культурні та правові норми. [8] 

У якості делінквентних кваліфікуються такі характеристики поведінки, як 
бродяжництво, агресивність, непослух, брехливість, ворожість до педагогів і батьків, 
жорстокість до молодших і тварин, зухвалість і лихослів'я. Оскільки зазначені якості є 
аморальними (суперечать нормам етики і загальнолюдським цінностям), 
спостерігається певна трудність в поділі делінквентних і аморальних вчинків. Різниця 
між розглянутими поняттями полягає в тому, що злочинна і делінквентна поведінка 
носить асоціальний характер. 

С.Белічева [1] вважає, що соціальні відхилення в поведінці можуть мати різну 
орієнтацію: корисливу (правопорушення, проступки, викликані прагненням отримати 
матеріальну, грошову, майнову вигоду); агресивну (дії, спрямовані проти особистості); 
соціально-пасивну (прагнення ухилитися від громадянських обов'язків, від вирішення 
проблем). 

Отже, види асоціальної поведінки розрізняються і змістом, і ступенем, і 
спрямованістю, виражаються в різних відхиленнях соціального характеру: від 
порушень правил і норм поведінки до правопорушень і аж до злочинів. Сьогодні не 
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існує єдиного підходу до вивчення та пояснення девіантної поведінки. Прояви 
соціального характеру виражаються як у зовнішній поведінковій стороні, так і в змінах 
регуляції поведінки: соціальних моральних звичок, уявлень і орієнтацій. 

Побудова типології відхилення пов'язана з труднощами, оскільки будь-які 
прояви відхилень у поведінці можна віднести і до девіантних, і до недевіантних на 
підставі оцінювання нормованих вимог поведінку старших дошкільників. 

Ряд зарубіжних дослідників пов'язували девіантну поведінку з природними 
передумовами: анатомо-біологічною будовою тіла (Ч. Ломброзо); типом темпераменту 
і соматичного стану здоров'я людини (У. Шелдон); підвищеною чутливістю, а також 
зниженою стресостійкістю; наявністю генетичної схильності до насильницької            
(У. Пірс); переважанням екстравертності в порівнянні з інтровертністю (Г. Айзенк); 
схильністю до агресивності (К. Лоренц). 

Думка сучасних учених зійшлася на тому, що біологічні причини поведінки 
тільки побічно призводять до девіації, а найбільш яскраво на поведінку старших 
дошкільників впливають соціальні та психологічними проблеми особистості дитини. 

Передумовами поведінкових відхилень, що мають соціальну природу, визнані: 
- соціальна дезадаптація і дезорганізація простору особистості дитини             (Е. 

Дюркгейм); 
- неузгодженість між запитами і очікуваннями учасників соціальної взаємодії (Т. 

Парсонс); 
- становлення норм девіантної субкультури та її вплив на процес навчання (Р. 

Клауорд, Л. Оулин); 
- навішування відповідних або невідповідних ярликів на особистість дитини 

(теорія стигматизації Е. Лемерта, Г. Беккера, І. Гофмана); 
- особистісне чи групове ставлення до соціальних норм (Г. Сайк, Д. Матз). 
Однак варто підкреслити, що соціальні умови впливають на характер соціальних 

відхилень, але їх недостатньо для тлумачення причин відхиленої  поведінки кожної 
особистості дитини. 

Відхилена поведінка з психологічної точки зору розглядається, коли 
спостерігаються внутрішньо особистісні конфлікти, саморуйнування психіки і 
деструктивні зміни особистості, що негативно позначаються на особистісному 
зростанні і призводять до психопатії. 

Основним джерелом відхилень, на думку представників психодинамічних 
теорій, що ґрунтуються на психоаналізі З. Фрейда, вважається конфлікт між 
несвідомими потягами і обмеженнями, що накладає відбиток «Над-Я» на свідомість 
особистості, і відсутністю або неадекватністю захисних механізмів. 

Представники неофрейдизму (К. Хорні, Д. Боулбі, Г. Салліван, Е. Еріксон та ін.) 
бачать причини поведінкових відхилень у дефіциті емоційного тепла, відсутності 
довірчих відносин з матір'ю, відсутності почуття безпеки в ранньому дитинстві. 

А.Адлер вперше фундаментально вивчив проблему важковиховуваних і 
розробив методику вольового виховання. Але подальші розробки показали, що 
проблему відхилень у поведінці неможливо вирішити лише на основі виявлення 
психологічних передумов. 

Зарубіжні гуманістичні теорії в сучасній психології розглядають негативні 
поведінкові реакції як наслідок порушення гармонії і злагоди особистості зі своїми 
власними потребами, почуттями, емоціями і неможливості відшукати смислову 
особистісну самореалізацію в наявних відносинах (Олпорт, К. Роджерс, А. Маслоу та 
ін.). Також в основу природи відхилення ставиться проблема неадекватного 
соціального навчання (Б. Скіннер, Е. Торндайк, Д. Уотсон та ін.). 
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Останнім часом спостерігається тенденція до розробки інноваційних підходів до 
діагностики відхилень і їх профілактиці (психодидактичний, емпіричний, екологічний 
та ін.), що ілюструє інтерес вітчизняної та зарубіжної науки до проблеми труднощів у 
поведінці дітей, до розробки правильних і систематизованих видів корекції 
поведінкових відхилень у дошкільнят. 

Стосовно до тих, хто навчається з поведінковими відхиленнями в сучасній науці 
використовуються різноманітні позначення: діти «групи ризику», «дезадаптовані», 
«важкі», «діти з порушеннями в афективній сфері» та ін. Однак перераховані терміни 
мають одностороннє інформаційне навантаження: юридичне, побутове, клінічне. 
Єдина класифікація видових понять відсутня, тому складно віднести дитину до тієї чи 
іншої категорії відхиленої поведінки. Під відхиленнями у поведінці дітей розуміють 
прояви особистісних особливостей, які звертають на себе увагу і насторожують батьків 
і педагогів. 

Як діагностична категорія «відхилена поведінка», на думку деяких дослідників, 
являє собою соціальну взаємодію з мікросередовищем, що порушує соціальний 
розвиток дошкільника внаслідок відсутності правильного врахування індивідуальних 
особливостей і проявляється в поведінковому протиборстві з наявними суспільно-
правовими і моральними нормативами. 

Слід взяти до уваги, що старші дошкільнята володіють наступними 
особливостями, що проявляються в їх поведінці: малим життєвим досвідом і низьким 
рівнем самокритики, відсутністю оцінки і самооцінки навколишніх обставин, 
емоційною нестійкістю, вербальною і руховою рухливістю, неврівноваженістю 
процесів збудження і гальмування, імпульсивністю, сугестивністю, негативізмом, 
наслідуванням і т.д. 

Таким чином, з одного боку, відхилена поведінка може розглядатися як сигнал 
або ознака формування особливостей і якостей особистості та її розвитку, а з іншого 
боку, використовуватися як виховний стимул для формування особистості або засоби її 
цілеспрямованого розвитку. 

Ключовим поняттям дослідження проблеми відхиленої поведінки старших 
дошкільників виступає «педагогічна підтримка».Дошкільне дитинство, на думку 
педагогів і психологів, є унікальним, самоцінним періодом, коли закладається 
фундамент для подальшого розвитку людини (Л.Венгер, Л.Виготський, О.Запорожець, 
М.Крулехт, Д.Фельдштейн, Д.Ельконін та ін.). Визнання цієї самоцінності і розуміння 
дитинства як початкового етапу становлення особистості вимагають перегляду завдань 
і способів взаємодії всіх суб'єктів педагогічного процесу ДНЗ. 

Переорієнтація сучасної дошкільної освіти з суб'єкт-об'єктного на суб'єкт-
суб'єктний характер взаємодії з дітьми дозволяє здійснити перехід від педагогіки 
формування до педагогіки збагачення можливостей дитини, до забезпечення умов для 
розвитку у неї суб'єктних якостей і властивостей, суб'єктної позиції в різних видах 
діяльності (Т.Бабаєва, В.Деркунська, Є.Ісаєв, Л.Кларін, М.Крулехт, В.Слободчиков та 
ін.). У зв'язку з цим в сучасній науці популярною стає парадигма педагогічної 
підтримки. 

Дитина, опиняючись під впливом факторів, що стримують і деформують її 
розвиток, потребує підтримки для їх подолання. 

Згідно з сучасним уявленням, основним результатом педагогіки має стати 
створення індивідуальних умов для виховання, навчання та розвитку дитини через 
організацію різних видів підтримки, зокрема педагогічної (Т.Анохіна, Н.Михайлова, 
С.Юсфін та ін.). При цьому суть підтримки полягає в складних перетвореннях, які 
зачіпають особистість дитини. Розвиваючись особистість потребує розуміння, 
прийняття, авансування, особливих стратегій і тактик виховання, в озброєнні 
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механізмами і способами саморозвитку. Метою педагогічної підтримки є освоєння 
дитиною суб'єктної  розвиненої свідомості, здатності до самостійного вибору, вміння 
концентрувати увагу і зусилля на досягненні практичної задачі, здатності до 
планування своєї діяльності. Іншими словами, завдання педагога полягає в тому, щоб 
навчити дитину займати рефлексивну позицію у відношенні до проблеми і на основі 
цього самостійно будувати діяльність з її вирішення.Сьогодні термін «підтримка» 
широко використовується у філософії, психології, педагогіки, соціології та інших 
науках. 

У словнику В.Даля «підтримка» означає дію за значенням дієслова 
«підтримувати», тобто «служити підпорою, підставкою, зміцнити; підпирати, не дати 
рушитися, тримати в колишньому вигляді». 

Таким чином, вивчення семантики слова «підтримка» в різних словниках 
дозволяє розглядати його як надання допомоги, створення умов для збереження чого-
небудь в колишньому вигляді. 

Близьким за значенням до терміну «підтримка» є слово «допомога». Їх часто 
розглядають як синонімічні, проте вони розрізняються за змістом. У роботі 
Т.Строкової наголошується, що «підтримувати можна побічно, навіть не будучи поруч; 
допомогти - тільки в спілкуванні, тісному контакті з людиною, у момент її зустрічі з 
труднощами, з якою вона самостійно не може впоратися». На наш погляд, означені 
поняття не тотожні: підтримку ми розглядаємо як діяльність з надання допомоги. 

Педагогічна підтримка - це діяльність педагога з надання потребуючим  дітям 
допомоги в навчанні, соціалізації, вихованні самостійності, сприяє розумінню 
самоцінності і саморозвитку дитини. Поняття педагогічної підтримки у вітчизняній 
науці розглядалося вченими з різних позицій (О.Газман, І.Котова, Н.Михайлова, 
Л.Петровська, Т.Строкова, С.Юсфін та ін.), але в процесі індивідуального розвитку 
особистості дитини на основі визначення ним цілей та способів подолання перешкод, 
що заважають в досягненні власних бажаних результатів у різних видах діяльності. 

У вітчизняній педагогічній науці обґрунтування концептуальних положень 
педагогічної підтримки належить О.Газманову, який визначає сутність цього поняття 
як надання допомоги дітям у вирішенні їхніх індивідуальних проблем, пов'язаних з 
успішністю в навчанні, здоров'ям, ефективною комунікацією, ціннісним 
самовизначенням.Підтримка педагога або іншого дорослого необхідна не тільки як 
цілеспрямована діяльність, але і в ситуаціях, які емоційно настроюють дитину на 
позитивний результат як у момент переживання наснаги, радості, морального 
піднесення, так і в періоди особистісних проблем, труднощів, вибору при недоліку 
ресурсних знань або умінь. 

Аналіз дослідницького досвіду вчених у вивченні проблеми педагогічної 
підтримки дозволило визначити зміст поняття «педагогічна підтримка дітей старшого 
дошкільного віку з поведінкою, що відхиляється», під яким розуміється цілісна 
методична система, що включає суб'єктну взаємодію, допомогу, захист і сприяння 
саморозкриття наявних особистісних ресурсів старших дошкільників при створенні 
соціально-орієнтованих заходів та педагогічних умов, спрямованих на своєчасне 
попередження негативних поведінкових проявів у дітей в процесі ігрової, пізнавальної, 
комунікативної і творчої діяльності. 

Потрібно відзначити, що відхилена поведінка може мати різні прояви: 
- як психічні особливості окремих пізнавальних процесів (їх слабкість або 

стійкість; підвищена пасивність або активність дитини; загальмованість або їх 
рухливість; замкнутість або балакучість; неуважність або зосередженість та ін.); 

- як якості особистості, соціально обумовлені певною діяльністю, і характерні 
негативні риси особистості (лінь, неорганізованість, агресивність, неуважність, 
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упертість, незібраність, брехливість, грубість, войовничість, жорстокість, примхливість 
і ін.); 

- як недостатня загальна культура особистості дошкільника, несприйняття 
моральних норм і правил, неповага до інших людей (байдужість, безтактність, 
неохайність, невиконання завдань, бродяжництво, необов'язковість, конфлікти з 
однолітками і дорослими та ін.). 

Слідом за Є.Змановською та ін., ми розуміємо відхилену поведінку від найбільш 
важливих соціальних норм як прояв стійкої форми негативного вираження якостей 
особистості дошкільника, що заподіює моральний або фізичний збиток іншій 
особистості чи спільноти, що супроводжується її соціальною непристосованістю до 
колективного життя і передбачає створення виховуючого середовища, що включає 
застосування преддевіантної діагностики та профілактики, культивування 
загальнолюдських цінностей і гуманних стосунків у дитячому колективі і організацію 
партисипативних відносин суб'єктів освітнього процесу ДНЗ. 

Відхилена поведінка старших дошкільників має внутрішні і зовнішні причини. 
Вона проявляється в різних ситуаціях у вигляді різного роду поведінкових реакцій при 
збігу обставин, що складаються, факторів і причин, закріплюючись в стійких проявах 
поведінкових відхилень. Так відбувається формування дезадаптивної поведінки, яка 
ускладнює соціальний процес входження старших дошкільників у суспільство. 

Висновки 
На підставі аналізу різних аспектів теорії педагогічної підтримки дітей старшого 

дошкільного віку з відхиленнями у поведінці, розуміння проблеми в різних наукових 
школах і напрямках, уточнення значення базового поняття «відхилення у поведінці», 
описи способів педагогічної підтримки дітей старшого дошкільного віку з 
відхиленнями у поведінці робимо наступні висновки: 

1. Проблема дошкільнят з відхиленням у поведінці досить широко представлена 
в наукових дослідженнях, в яких дане поняття розглядається у зіставленні з 
девіантною, делінквентною, асоціальною. Відхилена поведінка розуміється також як 
соціально обумовлені якості особистості, особливості протікання психічних процесів, 
шкідливі звички, низька культура поведінки. 

2. Слідом за Є.Змановскою та ін., ми розуміємо відхилену поведінку від 
найбільш важливих соціальних норм як прояв стійкої форми негативного вираження 
якостей особистості дошкільника, що заподіює моральний або фізичний збиток іншої 
особистості чи спільноти, що супроводжується її соціальної непристосованістю до 
колективного життя і передбачає преддевіантну діагностику і своєчасну профілактику, 
створення виховуючого середовища, що включає культивування загальнолюдських 
цінностей і гуманних стосунків у дитячому колективі при організації партисипативних 
відносин суб'єктів освітнього процесу. 

3. Відповідно до описаних вище розумінь сутності проблеми дослідження 
«педагогічну підтримку дітей старшого дошкільного віку з відхиленою поведінкою» 
ми розуміємо як цілісну методичну систему, що включає суб'єктну взаємодію, 
допомогу, захист та сприяння саморозкриттю наявних особистісних ресурсів старших 
дошкільників при створенні соціально-орієнтованих заходів і педагогічних умов, 
спрямованих на своєчасне попередження. 
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АННОТАЦИЯ 
 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ИЗУЧЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ 
ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ОКЛОНЕНИЯМИ В ПОВЕДЕНИИ 

 
В статье раскрывается понимание проблемы отклонений в поведении детей дошкольного 

возраста различными научными школами и направлениями, представлены различные аспекты теории 
педагогической поддержки детей дошкольного возраста с отклонениями в поведении. 

Ключевые слова: девиантное поведение, делинквентное поведение, аутоагрессивное 
поведение, педагогическая поддержка. 

SUMMARY 
 

THEORETICAL ANALYSIS OF STUDYING THE PROBLEM OF PEDAGOGICAL SUPPORT OF 
PRESCHOOL CHILDREN WITH DEVIATIONS IN BEHAVIOR 

 
The understanding of problem of deviations in behavior of preschool children has been described by 

different schools and trends. The various aspects of the theory of pedagogical support preschool children with 
deviations in behavior have been presented in the article. 

Keywords: deviant behavior, delinquent behavior, auto aggressive behavior, pedagogical support. 
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ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СІМЕЙНИХ КРИЗ НЕПРИЙНЯТТЯ 
ДИТЯЧОЇ ІНВАЛІДНОСТІ 

 
ЩЕРБАН Т.Д., КАЧОВ А.Б. 

Мукачівський державний університет 
 

У статті здійснено теоретичний аналіз поняття сім’ї, сімейної кризи та дитячо-батьківських 
відносин. Також виділено основні підходи у психології щодо визначення сутності сімейної кризи. 
Сімейна криза неприйняття дитячої інвалідності розглядається в контексті ненормативних сімейних 
криз.У статті розглянуто психологічні особливості сімейних криз неприйняття дитячої інвалідності 
та особливості батьківського ставлення до дітей з особливими потребами. А також проаналізовано 
зміни які відбуваються в сім’ї після народження дитини з обмеженими можливостями та, проблеми, 
які супроводжують сім’ю в процесі виховання дитини-інваліда.  

Ключові слова:сім’я, сімейна криза, дитячо-батьківські відносини, батьківське ставлення. 
 

Проблема сім’ї є однією з центральних проблем психології, оскільки вона 
обумовлена потребою сучасного суспільства. Сім’я як осередок суспільства відіграє 
основоутворюючу роль у його життєдіяльності. У зв'язку із зростанням в останні 
десятиліття числа дітей-інвалідів особливої значущості набуває проблема соціальної 
адаптації не тільки дитини, що страждає тією чи іншою важкою патологією, але і 
сім'єю, в якій вона виховується. Українське суспільство має проблему високої 



Науковий вісник Мукачівського державного університету 
Гуманітарні і суспільні науки 

 

Журнал наукових праць №19(14)’2015 
 

94

вірогідності розпаду сімей, які не зуміли подолати кризу, викликану народженням 
дитини з певними вадами. Тому знання особливостей такої родини, розуміння того, що 
відчувають батьки, допоможе соціальним працівникам, педагогам більш ефективно 
організовувати співпрацю з сім'єю, яка виховує дитину з обмеженими можливостями.  

Народження дитини з особливими потребами функціонально деформує сім’ю. 
Це відбувається внаслідок психологічного навантаження, яке несуть члени сім'ї. 
Труднощі, які відчувають батьки значно відрізняються від повсякденних турбот, які 
хвилюють звичайну сім'ю. Багато батьків у стресовій ситуації виявляються 
безпорадними, їхнє становище можна охарактеризувати як внутрішній (психологічний) 
і зовнішній (соціальний) глухий кут. 

Проблема порушення сім’ї за неприйняття дитячої інвалідності та виховання 
дітей з обмеженими можливостями цікавила як зарубіжних, так і вітчизняних вчених. 
Вивченням сімей, які виховують дитину-інваліда, у вітчизняній літературі займалися 
такі вчені, як: Е.М. Мастюкова, І.І. Мамайчук, Р.Ф. Майрамян, М.М. Семаго,               
К.Л. Білопільська, Л.М. Шипицина, М.С. Певзнер, І.Ю. Левченко, Г.А. Мішина, А.І. 
Раку, І.А. Скворцов, А.С. Спиваковская, В.В. Юртайкин. У зарубіжній літературі 
розробкою цієї проблеми займалися S. Harris, M. Power, M. Bristol, M. Gill, M. De 
Myers, Z. Wolf, Скіннер Р., Міллер А., Шнейдер Л. Б., Д. Хейлі. Як показав аналіз їх 
робіт, більшість з них присвячені теоретичним і практичним аспектам роботи з самою 
дитиною, а проблема сім'ї, де виховується «особлива» дитина, розглядається не 
достатньо.  

Зазначена проблема є надзвичайно актуальною і мало вивченою, та емпірично 
дослідженою. Така теоретична невизначеність та емпірична недостатність обумовили 
проблематику даного дослідження. 

Об’єкти та методи дослідження 
Об'єктом нашого дослідження виступає сімейна криза дитячої інвалідності. 
Предметом дослідження є психологічні особливості сімейних криз неприйняття 

дитячої інвалідності. 
Дослідження ґрунтується на структурно-логічному аналізі та узагальненні 

науково-теоретичних та методологічних джерел, присвячених вирішенню окресленої 
проблеми. 

Постановка задачі 
Метою дослідження є виокремлення психологічних особливостей сімейних криз 

неприйняття дитячої інвалідності.Відповідно до поставленої мети дослідження 
визначено наступне завдання: узагальнити та систематизувати теоретичні засади 
вивчення криз сімей, які виховують дитину з особливими потребами. 

Результати та їх обговорення 
Сім'я розглядається як простір спільної життєдіяльності, всередині якого 

задовольняються специфічні потреби людей, пов'язаних кровними і родинними 
зв'язками. Цей простір являє собою досить складно влаштовану структуру, що 
складається з різного роду елементів (ролей, позицій, коаліцій і т.д.) та системи 
взаємовідносин між її членами. Така структура існує у відношенні до законів живого 
організму, тому має закономірну динаміку, проходячи у своєму розвитку цілий ряд фаз 
та етапів [6]. 

Сім’я має певні особливості [1]: 
• жорсткі нормативні установки сімейних стосунків; 
• чітко окреслену гетерогенність складу сім’ї за статтю, віком, що 

зумовлюють різні потреби, ціннісні орієнтації членів сім’ї тощо; 
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• закритий характер сімейної групи, що зумовлюються певною 
конфіденційністю стосунків, обмеженою можливістю і чіткою регламентацією порядку 
входження в сім’ю нових членів і виходу з неї; 

• чітко визначену поліфункціональність сім’ї, що часто пов’язано з великою 
кількістю сімейних ролей та суперечливим характером деяких аспектів сімейного 
життя; 

• «історичність», тобто на життєдіяльність сім’ї впливають не тільки якісні 
етапи її розвитку, а й безпосередній досвід сімейного життя дорослих членів сім’ї в 
їхніх батьківських сім’ях, коли вони самі були дітьми; 

• чітко окреслену емоційність сімейних стосунків, які мають абсолютний 
характер, що зумовлює велику суб’єктивну важливість багатьох, навіть об’єктивно 
незначних аспектів життєдіяльності сім’ї. 

Психологи найчастіше приписують сім’ї наступні функції [6]: 
♦ Народження і виховання дітей. 
♦ Збереження, розвиток і передача наступним поколінням цінностей і традицій 

суспільства, акумулювання та реалізація соціально-виховного потенціалу. 
♦ Задоволення потреб людей у психологічному комфорті та емоційної 

підтримки, почутті безпеки, відчутті цінності і значущості свого Я, емоційному теплі і 
любові.  

♦ Створення умов для розвитку особистості всіх членів сім'ї. 
♦ Задоволення сексуально-еротичних потреб. 
♦ Задоволення потреб у спільному проведенні дозвілля. 
♦ Організація спільного ведення домашнього господарства, розподіл праці в 

сім'ї, взаємодопомога. 
♦ Задоволення потреби людини у спілкуванні з близькими людьми, у 

встановленні міцних комунікацій з ними. 
♦ Задоволення індивідуальної потреби в батьківстві або материнстві, контактах з 

дітьми, їх вихованні, самореалізації в дітях. 
♦ Соціальний контроль за поведінкою окремих членів сім'ї. 
♦ Організація діяльності щодо фінансового забезпечення сім'ї. 
Криза (від грецьк. сrisis – рішення, поворотний пункт) характеризує стан, який 

породжується проблемою, що постала перед індивідом, якої він не може уникнути і яку 
не може розв’язати за короткий час і звичним способом. «Життєва криза – це 
поворотний пункт життєвого шляху, який виникає в ситуації неможливості реалізації 
життєвого задуму, що склався». 

З точки зору змісту і характеру психологічних проблем чи життєвих обставин, 
що спричинили кризову ситуацію, а також особистісних ролей, що виникають, 
розвиваються і зникають, Говорун Т.В виділяє кілька типів життєвих криз: кризу 
становлення особистості, кризу здоров’я, термінальну кризу, кризу значущих 
стосунків, кризу особистісної автономії, кризу самореалізації та кризу життєвих 
помилок. Тобто, ми припускаємо, що сім’я, яка виховує дитину-інваліда, переживає не 
одну, а декілька криз одночасно, зокрема, термінальну, кризу здоров’я, кризу 
особистісної автономії та кризу самореалізації. 

Результати досліджень  О.Донченко, Т.Титаренко,  запропоновані ними 
класифікації життєвих криз можна об’єднати в таку форму: 

1) за критерієм особистісного розвитку: нормативні (вікові) і ненормативні 
кризи; 

2) за критерієм тривалості: мікрокризи – кілька хвилин, короткочасні – до 4-6 
тижнів, довготривалі; 
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3) за критерієм результативності: конструктивні і деструктивні; 
4) за діяльнісним критерієм:  
• кризи операціонального виміру життєдіяльності: «не знаю, як жити далі»;  
• кризи мотиваційно-цільового аспекту: «не знаю, для чого жити далі»,  
• кризи життєвого сенсу: «не знаю, навіщо взагалі жити далі». 
5) за критерієм глибини переживань: поверхові, середні та глибокі. 
6) за критерієм детермінованості: кризи, що викликані однією подією, 

багатовимірні кризи, котрі зачіпають майже всі аспекти індивідуального життя. 
Сімейна криза - стан сімейної системи, що характеризується порушенням 

гомеостатичних процесів, що призводять до фрустрації звичних способів 
функціонування сім'ї і неможливості впоратися з новою ситуацією, використовуючи 
старі моделі поведінки [5]. 

У сімейній кризі можна виділити дві потенційні лінії подальшого розвитку сім'ї 
[4]: 

1. Деструктивна, що призводить до порушення сімейних відносин і містить 
небезпеку для їхнього існування. 

2. Конструктивна, що містить у собі потенційну можливість переходу сім'ї на 
новий рівень функціонування. 

Аналіз літератури з проблеми кризових ситуацій у родині дозволяє виділити 
кілька підходів до опису сімейних криз. Перший пов'язаний з вивченням 
закономірностей життєвого циклу сім'ї. У руслі даного підходу кризи розглядаються як 
перехідні моменти між стадіями життєвого циклу. Подібні кризи називаються 
нормативними, або горизонтальними стрессорами [9]. Вони виникають при 
«застряванні», перешкодах або неадекватною адаптації при проходженні будь-якого 
етапу життєвого циклу сім'ї[7]. 

Другий підхід пов'язаний з аналізом подій життєвого шляху сім'ї: кризи сім'ї 
можуть викликатися деякими подіями, що впливають на стабільність сімейної системи. 
Подібні кризи можуть виникати незалежно від стадій життєвого циклу сім'ї і 
називаються ненормативними.Сімейна криза неприйняття дитячої інвалідності 
належить саме до ненормативних сімейних криз. 

У кожній ненормативній сімейній кризі можна виділити наступні 
взаємопов'язані компоненти:  

1) кризова подія;  
2) сприйняття кризи і розуміння її членами сім'ї;  
3) ставлення членів сім'ї до даної події та особливості її переживання;  
4) зміни в сімейній системі;  
5) індивідуальні та загальносімейні способи виходу з кризи. 
Третій підхід заснований на знаннях про кризові ситуації в сім'ї або окремих її 

підсистемах [5]. 
Виділяють наступні характеристики сімейної кризи [5]: 
1. Загострення ситуативних протиріч в сім'ї. 
2. Розлад всієї системи і всіх відбуваються в ній. 
3. Наростання нестійкості в сімейній системі. 
4. Генералізація кризи, тобто його вплив поширюється на весь діапазон 

сімейних відносин і взаємодій. 
У кризовій ситуації може відбуватися блокування актуальних потреб членів 

сім'ї, що, в свою чергу, може стати причиною появи симптому в одного з них - 
найчастіше у дитини. Останній стає носієм симптому, який дозволяє підтримувати 
старі, сформовані взаємини між членами родини. Симптоматична поведінка з'являється 



Науковий вісник Мукачівського державного університету 
Гуманітарні і суспільні науки 

 

Журнал наукових праць №19(14)’2015 
 

97

в результаті стереотипних, «застиглих» рольових взаємодій, відображаючи деякі 
закриті теми, пряме обговорення яких порушило б сімейні правила. Носій симптому 
називається «ідентифікованим пацієнтом». Теоретики системного підходу в сімейної 
терапії переконані в тому, що симптом, який пред'являється сім'єю, являє собою не що 
інше, як метафору потреб сімейної системи [5]. 

Можна виділити наступні характеристики симптоматичної поведінки [9]: 
• порівняно сильний вплив на інших членів сім'ї; 
• симптом не піддається контролю з боку ідентифікованого пацієнта; 
• симптом закріплюється оточенням; 
• симптоматична поведінка може бути вигідна іншим членам сім'ї;  
• симптоматична поведінка «обслуговує» уникнення членами сім'ї інших 

психологічних проблем, актуалізація яких могла б бути руйнівною для сімейної 
системи. Тим самим воно виконує функцію сімейного стабілізатора. 

Сім'я, в якій народилася дитина з тяжкими порушеннями розвитку, перебуває в 
умовах психотравматичної ситуації. За даними досліджень Р.Ф. Майрамяна, 
повідомлення про розумову відсталість дитини викликає у 65,7% матерів, гострі 
емоційні розлади, суїцидальні наміри і спроби, афективно-шокові й істеричні розлади. 
Надалі затягнутий стрес призводить до виникнення різних психосоматичних розладів. 
З часом він може не тільки не зменшитися, але навіть посилитися: зростають турботи, 
пов'язані з дорослішанням дитини, зростає тривога [4]. 

Народження хворої дитини може бути деструктивним фактором, який порушує 
звичне функціонування сім'ї, і в кінцевому підсумку призводить до трансформації її 
структури. Найчастіше ця трансформація виражається в розпаді подружньої 
підсистеми. Однак хвороба дитини може виступати в ролі фактора, стабілізуючого 
сімейну систему, оскільки подружжя не «дозволяє» собі з'ясовувати подружні стосунки 
і пред'являти один одному претензії як чоловікові і дружині в присутності хворої 
дитини [6].  

У зарубіжній літературі зазначається, що кожна сім'я, яка виховує дитину з 
особливими потребами, відчуває хронічний стрес (S.Harris, M / Power 1989р.). У ряді 
досліджень Harris (1991р.) відзначається значимість сімейної згуртованості, 
узгодженості дій батьків. Крім того, важливо, як сім'я сприймає події, пов'язані з 
"особливою" дитиною, що саме вона говорить собі про "особливі" потреби дитини, як 
бачить перспективи. Деякі батьки сприймають хворобу дитини як катастрофу для всієї 
родини, висловлюють ідеї самозвинувачення. У зв'язку з цим багато фахівців говорять 
про необхідність роботи по "заміні афективних і когнітивних фільтрів", через які 
батьки сприймають свою дитину[4]. 

У роботах M. Bristol, M. Gill (1990р.) виявляється чіткий зв'язок між 
сприйняттям сім'єю дитини і можливістю сім'ї адаптуватися. M. Bristol зазначає, що 
стрес більшою мірою проявляється у матерів, які не тільки відчувають надмірні 
обмеження особистої свободи і часу, але й демонструють дуже низьку самооцінку, у 
зв'язку з тим, що недостатньо добре, на їхню думку, виконують свою материнську роль 
[4].  

Сім'я з хворою дитиною перетворюється у проблемну у тому випадку, коли 
хвороба стає єдиним стабілізатором, що зберігає шлюб. Внутрішні реальні проблеми 
членів сім'ї будуть маскуватися перебільшеною турботою про дитину, підтримуючи в 
ньому бажання залишитися назавжди хворим. Накопичене, але ретельно приховуване 
емоційне роздратування батьків може набувати несподівані форми прояву: скандали 
«на порожньому місці», депресія, знаходження розради одним з батьків у захопленні 
різноманітними науковими і релігійними вченнями і т. д. [6]. 
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Ісаєв досліджував сім'ї, які мають у своєму складі фізично або психічно хвору 
людину. Автор підкреслює, що фізична і психічна неповноцінність може робити 
несприятливий вплив як на загальне самопочуття членів сім'ї, так і на всю систему 
взаємовідносин в цілому [6]. 

Вплив хронічного стресу викликає депресію, дратівливість, емоційну 
напруженість у матері (M.DeMyers 1979р., Z. Wolf 1989). Чоловіки, як правило, 
уникають щоденного стресу, проводячи більше часу нароботі, проте і вони 
переживають почуття провини. Вони стурбовані тяжкістю стресу, який відчувають їхні 
дружини; на них лягають особливі матеріальні тяготи, пов'язані з вихованням 
«особливої» дитини, які відчуваються ще гостріше у зв'язку з тим, що обіцяють бути 
довготривалими, практично довічними (Zamb 1983р.) [4]. 

У проведеному експерименті M. Gill в 1990 році оцінювалися депресивність, 
тривожність, обсяг соматичних скарг і емоційне виснаження матерів. За всіма 
параметрами учасниці експерименту продемонстрували максимальні рівні і дали собі 
низьку самооцінку .Z. Wilker (1984), S. Harris (1984) відзначали особливу вразливість 
сім'ї, яка посилюється в момент вікових криз і в ті моменти, коли родина проходить 
певні критичні точки свого розвитку. За даними Z. Wilker – повноліття хворої дитини 
такий по силі стресовий фактор для сім'ї, як і постановка діагнозу [4]. 

Всі труднощі з якими стикається сім'я хворого можна розділити на об'єктивні і 
суб'єктивні. До об'єктивних належать збільшені витрати сім'ї, несприятливий вплив 
сформованої ситуації на здоров'я її членів, порушення ритму і розпорядку життя сім'ї. 
Серед суб'єктивних труднощів виділяють різноманітні переживання та емоційні реакції 
у зв'язку з психічним захворюванням одного з членів сім'ї [5]: 

• розгубленість через повну безпорадність хворого; 
• замішання, викликане непередбачуваністю його поведінки; 
• постійне занепокоєння майбутнім, пов'язане з нездатністю хворого 

вирішувати свої життєві проблеми самостійно; 
• почуття страху; 
• почуття провини;  
• депресія; 
• розчарування; 
• фрустрація; 
• лють, викликана нерозв'заністю самої проблеми захворювання. 
Такі реакції сім'ї нормальні й природні, оскільки обумовлені надзвичайною 

складністю ситуації і неможливістю вплинути на неї. 
Поява в сім'ї психічно хворого призводить до значної зміни її структури і 

взаємин між її членами. Як правило, прослідковується «розшарування» сім'ї на три 
підгрупи, члени яких в різнму ступені залучені до взаємодії з хворим і турботи про 
нього (Terkelsen, 1987) [5]: 

1. Перша група - представлена членом сім'ї, який бере на себе роль головного 
опікуна і на якого припадає основний тягар повсякденного догляду, нагляду, 
обслуговування. Як правило, це мати, сестра або дружина. Життя цього члена сім'ї 
повністю зосереджене на хворому. Якщо в останнього відсутні або ослаблені соціальні 
контакти, то цей член родини стає сполучною ланкою між ним і світом і несе 
відповідальність за його соціальну адаптацію. Він постійно думає про потреби хворого, 
піклується про їх задоволення. Найчастіше саме ця людина займається пошуками 
причин хвороби або спробами їх раціонального пояснення, звертається до фахівців за 
допомогою, читає спеціальну літературу і контактує з подібними сім'ями з метою 
підтримки та отримання нових знань про хворобу. Як правило, ця людина несе 
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відповідальність перед соціумом за поведінку хворого та можливі наслідки його 
поведінки. Такий член сім'ї найбільш чутливий і більше за інших страждає від будь-
якого послаблення і посилення симптомів хвороби. Його життя наповне непостійними 
турботами про хворого. Чим гірше йдуть справи у хворого, тим більше активності 
потрібно від опікуна, який часто при цьому жертвує своїм особистим життям та 
інтересами. 

2. Друга група - це члени сім'ї, які в меншій мірі беруть участь в повсякденній 
опіці, зберігаючи можливість реалізації особистих планів і інтересів. Вони 
продовжують вести активне соціальне життя (працюють, навчаються, зустрічаються з 
друзями та ін.), але при цьому їх емоційний зв'язок з хворим членом сім'ї досить 
сильний. Їм важче відірватися від своїх численних професійних, навчальних, особистих 
та інших справ, внаслідок чого вони часто турбуються, що погіршення стану хворого 
може стати загрозою для звичного способу життя та їх планів на майбутнє. Подібні 
почуття провини можуть ускладнювати взаємини з головним опікуном хворого члена 
сім'ї і провокувати захисну поведінка (у них несподівано можуть з'явитися 
«надважливі» професійні та інші позасімейні справи). У результаті між головним 
опікуном та іншими членами сім'ї нерідко виникає відчуження (порушення параметра 
згуртованості). 

3. Третю групу складають близькі та далекі родичі, які знають про проблеми, 
пов'язані з хворим та цікавляться ним, однак практично не мають з ним повсякденного 
контакту. Як правило, вони володіють особистим поглядом на події, найчастіше 
пов'язаним із звинуваченнями на адресу головного опікуна та інших членів сім'ї, що 
може посилювати почуття провини і безпорадність останніх. 

Серед факторів, що стимулюють зростання незадоволеності в сім'ї в результаті 
хвороби одного з її членів, Е. Г. Ейдміллером і В. В. Юстицкис  були виділені наступні 
[9]: 

1. Відчуття провини (своєї і хворого) за хворобу. Сім'я особливо важко пережває 
хворобу, якщо її члени звинувачують себе і хворого в тому, що сталося. Ступінь 
тяжкості переживання залежить від уявлень членів сім'ї та інших родичів про хворобу, 
її причини і про ступеня вини самого пацієнта в її виникненні і продовженні.  

2. Поведінка хворого члена родини. Психічне порушення часто 
супроводжується змінами в поведінці хворого і приносить із собою деморалізацію, 
більш-менш глибоку втрату самоконтролю та емпатії по відношенню до почуттів 
інших.  

3. Тривалість хвороби. Як початок хвороби, так і всі її рецидиви – значиме 
джерело суб'єктивних труднощів для сім'ї.  

4. Ступінь порушення повсякденного життя сім'ї. Хвороба одного з членів сім'ї 
призводить до того, що утворюються функціональні порожнечі.  

Простежуючи переживання батьками трагедії народження хворої дитини, різні 
дослідники (Райт, Дуккан, Дрокар) дійшли висновку про закономірну зміну їхніх 
емоційних станів [8]:  

• Шок — найперша реакція на усвідомлення горя. Цей стан надто тяжкий, він 
може тривати довго. Але людина підсвідомо шукає стабільності, починає сумніватися: 
може, не все так погано, бувають помилки, потрібно все перевірити. Це означає, що 
настав новий етап усвідомлення біди.  

• Заперечення — віра у зцілення, помилковість діагнозу. Починається тривале 
та виснажливе мандрування від лікаря до лікаря, а далі — до знахарів, екстрасенсів із 
надією знайти диво, яке зробить дитину здоровою. Психологи виокремлюють у цьому 
періоді почуття вини, гніву, сорому. Самотність, втома від постійного і безуспішного 
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пошуку способів зцілення дитини, виснажливий догляд за нею і зречення усіх власних 
потреб та інтересів — усе це провокує депресію у батьків.  

• Депресія — почуття пригніченості, що є завершальним у послідовній зміні 
емоційних етапів, які є неконструктивними, бо свідчать про неприйняття батьками 
нової реальності. 

Якісні зміни, що мають місце в родинах цієї категорії виявляються на декількох 
рівнях [4]: 

• психологічному; 
• соціальному; 
• соматичному. 
1. Психологічний рівень. Народження дитини з відхиленнями сприймається 

його батьками як найбільша трагедія. Факт появи на світ дитини «не такої як у всіх», є 
причиною сильного стресу. Стрес, що має тривалий і постійний характер, робить 
сильний деформуючий вплив на психіку батьків і є вихідною умовою різких 
травмуючих змін сформованих в сім'ї життєвих стереотипів. Надії, пов'язані з 
народженням дитини, руйнуються в одну мить. Набуття ж нових життєвих цінностей 
розтягується деколи на тривалий період. Це обумовлюється багатьма причинами: 

• психологічними особливостями особистості самих батьків (здатність 
прийняти або не прийняти хворої дитини); 

• комплексом розладів, що характеризують ту чи іншу аномалію розвитку; 
• впливом соціуму при контактах з сім'єю. 
Внаслідок того, що народження дитини, а потім його виховання, навчання і в 

цілому спілкування з ним, є тривалим патогенно впливає психологічним фактором, 
фруструючим психіку матері, передбачається, що вона в силу тяжкості пережитого 
може бути схильна до розвитку прикордонних форм нервово-психічноїпатології. Сім'я 
присвячує себе хворій дитині, батьки схильні заперечувати власні проблеми роблячи 
акцент на проблеми дитини. Ці дитячі проблеми можуть допомогти батькам 
об'єднатися для подолання кризових періодів і відсунути власні розбіжності на задній 
план. Дитина залишається в центрі уваги і це допомагає батькам уникнути обговорення 
власних проблем і подружніх взаємин. 

2. Соціальний рівень. Сім'я, яка виховує дитину з відхиленнями у розвитку, стає 
закритою, пасивною в контактах. Вона звужує коло своїх знайомих та обмежує 
спілкування з родичами в силу особливостей стану дитини, а також через особистісні 
установки самих батьків.. 

3.Соматичний рівень. Переживання, що випали на долю матері «особливої» 
дитини, часто перевищують рівень навантажень, що проявляється в різних соматичних 
захворюваннях, астенічних і вегетативних розладах. Клінічна картина 
психопатологічних порушень та їх вираженість у матерів характеризується 
переважанням афективних розладів. Прояв у 60% матерів, які виховують дітей з ДЦП, 
депресивної симптоматики в різних формах (депресивний невроз, затяжні невротичні 
депресії, депресивний невротичний розвиток особистості) висвітлюється в роботах 
В.А. Вишневського 1987. 

Основними проблемами взаємин у сім'ї, яка має дитину-інваліда, є [3]: 
- виховання, що супроводжується відчуттям обтяжливості батьківських 

обов'язків; 
- занижений рівень вимогливості до дитини, часто пов'язаний з незнанням його 

потенційних можливостей; 
- вимушена авторитарність виховання, обумовлена обмеженими здібностями і 

недостатнім спілкуванням дитини; 
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- вимушена жертовність матері та її постійна потреба в опорі; 
- постійна стриманість у прояві переживань через своїх не реалізовані повністю 

батьківські можливості. 
У сім’ях, де народилася дитина-інвалід, за Варгою А.Я. , батьки можуть 

переживати ті або інші різновиди фобій. У більшості випадків, а особливо це 
стосується нашої країни, інвалідність дитини сприймається як особиста трагедія, через 
що батьки довгий час знаходяться у шоковому стані [2]. Таким чином, вони постійно 
живуть в умовах хронічної психотравмуючої ситуації, у пролонгованому емоційному 
напруженні. Це пояснює той факт, що багато батьків, переважно у віці 20-ти, 30-ти 
років, морально та психологічно не підготовлені до прийняття дитини-інваліда, і тому 
відмовляються від неї, передаючи функції виховання спеціалізованим закладам. 

За обставин, коли народжується дитина-інвалід, батьки переживають 
різноманітні страхи: страх перед думкою соціального оточення (що будуть говорити 
інші про їхню дитину, них самих), страх перед труднощам у вихованні (адже у багатьох 
випадках необхідно залишати роботу, аби доглядати за власною дитиною майже до 
повноліття останньої), страх перед нездійсненними мріями щодо власного життя та 
майбутнього дитини-інваліда. Ці страхи можуть мати тривалий характер – тривати 
доти, поки батьки не навчаться приймати дитину-інваліда як дану, самоцінність [2]. 

Можна виділити два основних типи ставлення батьків до дитини з особливими 
потребами – це максимальна самовіддача, коли життя сім’ї змінюється у відповідності 
до потреб дитини, або відторгнення батьками дитини, повна або часткова передача 
відповідальності за неї спеціалізованим закладам [2]. 

Таким чином, сім'ї з «особливими» дітьми мають певні характеристики: 
- Батьки відчувають нервово-психічне і фізичне навантаження, втому, напругу, 

тривогу і невпевненість що домайбутньої дитини (це можна позначити як порушення 
часової перспективи); 

- Особистісні прояви і поведінка дитини не відповідають очікуванням батьків, і, 
як наслідок, викликають у них роздратування, гіркоту, незадоволеність; сімейні 
взаємини порушуються і спотворюються; 

- Соціальний статус сім'ї знижується - виникаючі проблеми зачіпають не тільки 
сімейні взаємини, але йпризводять до змін в її найближчому оточенні; батьки 
намагаються приховати факт порушення психічного і фізичного розвитку у дитини від 
друзів і знайомих, відповідно коло вне сімейного функціонування звужується; 

- Особливий психологічний конфлікт виникає в сім'ї як результат зіткнення з 
громадською думкою, не завжди адекватно оцінює зусилля батьків по вихованню та 
лікування такої дитини; 

- У сім'ях, які виховують дітей-інвалідів, ролі, як правило, змінені: інтереси сім'ї 
зосереджені на інваліда; мати, зайнята його вихованням, часто стає формальним 
лідером.  

Сім'ї в процесі виховання, становлення соціальної інтеграції дитини-інваліда 
стикаються з великою кількістю труднощів. Серед проблем сім'ї дитини-інваліда слід 
зазначити [3]: 

1. Медичні, пов'язані з участю сім'ї в медичній реабілітації дитини: отриманні 
інформації про захворювання дитини, особливості його перебігу, прогнозі, очікуваних 
соціальних труднощах; оволодіння практичними навичками виконання медичних 
рекомендацій; пошук можливостей додаткового консультування дитини. 

2. Економічні, оскільки в сім'ях, які виховують дитину-інваліда, рівень 
матеріальної забезпеченості виявляється нижче, ніж у сім'ях, які виховують здорових 
дітей. Це пов'язано з рядом причин: вимушеним не участю матерів у суспільному 
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виробництві, оформленням скороченого робочого дня, витратами на придбання 
дорогих медикаментів, оплату консультантів та ін. 

3. Проблеми виховання, навчання та догляду за хворою дитиною (підготовка 
дитини до школи та допомогу в його навчанні, особливо при навчанні на дому, 
здійснення цілеспрямованої роботи із соціальної адаптації дитини - формуванню 
навичок самообслуговування, пересування, розвитку самостійності та ін.). 

4. Соціально-професійні проблеми сім'ї (труднощі або неможливість для батьків 
дитини-інваліда підвищити свій професійний освітній рівень, вимушені перерви в 
роботі в період лікування дитини; зміна характеру роботи з урахуванням інтересів 
дитини, формування укладу життя сім'ї та ін.). 

5. Психологічні проблеми (переживання сім'ї у зв'язку із захворюванням дитини 
і тривогою за його долю, труднощі в спілкуванні з дитиною, напруга у взаєминах 
батьків через необхідність вирішення проблем по догляду, лікування, навчання й 
виховання тяжкохворої дитини та ін.)  

Сімейне виховання дітей з обмеженими можливостями - один з найважливіших 
факторів їх реабілітації та соціальної адаптації. Спільні зусилля сім'ї, медичних 
установ, освітньої системи, соціальної служби забезпечують залучення дитини з 
обмеженими можливостями до активної діяльності, виявлення його здібностей і вибір 
доступною професії.  

Роль сім'ї в розвитку і вихованні дитини-інваліда повинна полягати в 
максимальному розширенні соціальних контактів. Не можна, щоб життя дитини було 
обмеженим замкненим колом своєї родини, він повинен ходити в гості, грати зі 
здоровими однолітками, брати участь у дитячих святах. Час, який дитина проводить 
всім'ї, має бути чітко спланованим, не можна заповнювати його одними розвагами, 
повсякденною побутовою працєю. Батьки повинні бути навчені організації різних, 
особливо розвиваючих, ігор, так як в ході гри розвиваються інтелектуальні, а в 
спортивних іграх і фізичні можливості дитини, формується здатність до спілкування, 
збагачується соціальний досвід. 

Висновки 
Узагальнюючи можна підкреслити наступне. 
Сім'я є найважливішою формою організації життя людей, яка має 

фундаментальне значення як для індивіда, особистості, так і для суспільства. Сім'я 
розглядається як простір (організований в структуру) всередині якого задовольняються 
специфічні потреби людей [1;6]. Сімейна криза характеризується порушенням 
гомеостатичних процесів, що призводять до фрустрації звичних способів 
функціонування сім'ї і неможливості впоратися з новою ситуацією, використовуючи 
старі моделі поведінки [5]. 

Сім'я, в якій народилася дитина з тяжкими порушеннями розвитку, перебуває в 
умовах психотравматичної ситуації. Народження хворої дитини може бути 
деструктивним фактором, який порушує звичне функціонування сім'ї і в кінцевому 
підсумку призводить до трансформації її структури [4;6;5]. Сім'я з «особливою» 
дитиною перетворюється в проблемну в тому випадку, коли хвороба стає єдиним 
стабілізатором, що зберігає шлюб. Внутрішні реальні проблеми членів сім'ї будуть 
маскуватися перебільшеною турботою про дитину [2;6;3]; 

Сімейне виховання дітей з обмеженими можливостями - один з найважливіших 
факторів їх реабілітації та соціальної адаптації. Спільні зусилля сім'ї, медичних 
установ, освітньої системи, соціальної служби забезпечують залучення дитини з 
обмеженими можливостями до активної діяльності, виявлення її здібностей. 
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АННОТАЦИЯ 
 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СЕМЕЙНЫХ КРИЗИСОВ НЕПРИЯТИЯ ДЕТСКОЙ 
ИНВАЛИДНОСТИ 

 
В статье осуществлен теоретический анализ понятия семьи, семейного кризиса и детско-

родительских отношений. Выделены основные подходы в психологии к определению сущности 
семейного кризиса. Семейный кризис неприятия детской инвалидности рассматривается в контексте 
ненормативных семейных кризисов. В статье рассмотрены психологические особенности семейных 
кризисов неприятия детской инвалидности и особенности родительского отношения к детям с 
особыми потребностями. Проанализированы изменения, которые происходят в семье после рождения 
ребенка с ограниченными возможностями, и проблемы, которые сопровождают семью в процессе 
воспитания ребенка-инвалида. 

Ключевые слова: семья, семейный кризис, детско-родительские отношения, родительское 
отношение. 

SUMMARY 
 

PSYCHOLOGICAL FEATURES OF FAMILY CRISIS OF REJECTION CHILD DISABILITY 
 

The theoretical analysis of the concept of the family, family crisis and child parental relationship have 
been performed in the article. The main approaches in psychology to determine the essence of family crisis have 
been highlighted. The family crisis of the rejection child disability is considered in the context of non-normative 
family crises. Psychological features of family crises of rejection child disability and features parental attitude 
to children with special needs have been considered in the article. The changes that occur in the family after 
birth of baby with disabilities and the problems which accompany the family in the process of bringing-up 
disabled child have been analyzed. 

Keywords: family, family crisis, child-parental relationship, parental attitude. 
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УДК 338.48 
 

ІНФОРМАЦІЙНА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ В СФЕРІ ТУРИСТИЧНОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ 

 
ЛУЖАНСЬКА Т.Ю., СТЕГНЕЙ В.В., СОЛЯНИК Я.Ю. 

Мукачівський державний університет 
 

У статті розглядається питання ролі інформаційної політики держави у процесі розвитку 
туристичної діяльності. Досліджуються різні аспекти інформаційної політики держави, включаючи 
виявлення формату і методології дослідження в умовах глобалізації засобів масової комунікації. 

Акцентується увага на  інформаційному статусі держави;  інформаційній політиці держави як 
галузі соціальної інформатики; основних завданнях інформаційних процесів в туризмі; причинах 
необхідності формування дієвої державної інформаційної туристичної політики; заходах, спрямованих 
на формуванні позитивного туристичного іміджу України; оцінці інформаційно-комунікативних 
платформ розвитку туристичної діяльності; державних програмах забезпечення позитивного 
міжнародного іміджу України. 

Ключові слова: інформаційна політика держави, інформаційний статус держави,  туристична 
інформаційна політика, позитивний туристичний імідж України. 

 
Актуальність теми дослідження 
В умовах глобалізації суспільства шляхом глобальної інформатизації практично 

всіх сфер життєдіяльності цивілізації, проблеми трансформації таких феноменів і 
понять як інформація, інформаційне суспільство, глобалізація, інформаційна політика 
держави набувають загальносвітового значення. Інформація сьогодні стала рушійною 
силою суспільства. Постіндустріальні країни по-іншому ставляться до інформації, 
розуміючи, що будь-яка дипломатична, економічна, військова дія обов'язково має 
інформаційні та психологічні наслідки. 

Особливої уваги на сьогодні заслуговує сфера туризму, що є однією з найбільш 
перспективних, динамічних і прибуткових галузей світового господарства, в повній 
мірі акумулює наявний природно-рекреаційний потенціал, професійне використання 
якого створює можливості для отримання значних доходів. Велике значення в даному 
напрямку має активна політика держави щодо підтримки та розбудови туристичної 
сфери, розвитку туристичної інфраструктури, створення умов для підвищення 
привабливості регіонів для іноземних і внутрішніх туристів, підвищення якості 
туристичних послуг, забезпечення їх комплексності.  

Відповідно до зазначених проблем науково-методологічне забезпечення 
управління стратегічними ризиками і прогнозування набуває нового актуального 
завдання - репрезентації майбутнього, яке не можна інтерпретувати як звичайне 
продовження минулого, оскільки це майбутнє набуватиме принципово інших форм і 
структур. У цьому контексті реалізація стратегічних і тактичних завдань держави може 
бути досягнута тільки шляхом формування й функціонування системи інформаційної 
політики держави, яка повинна враховувати функціонування всіх - політичної, 
економічної й соціальної підсистем держави як єдиного організму. 

Різні аспекти інформаційної політики держави, включаючи виявлення формату і 
методології дослідження в умовах глобалізації засобів масової комунікації, 
розглядалися у наукових працях вітчизняних та закордонних дослідників: 

– в Україні дослідженню зазначених проблем присвячені роботи В. Горбуліна, 
О. Бодрука, В. Домарьова, О. Зернецької, О. Картунова, Є. Макаренко, О. Мелещенка, 
М. Ожевана, Б. Парахонського, Г. Перепелиці, Г. Почепцова, О. Сосніна, А. 
Чічановського, В. Шкляра й інших; 

– у західній науці – роботи Н. Вінера, М. Маклюена, Д. Робертсона, Б. Баді, П. 
Бурдьє, Л. фон Берталанфі, М. Месарович, Д. Гудбі, К. Шенона, Д. Істона, П. Сорокіна, 
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Г. Алмонда, К. Дойча, І. Масуди, А. Бентлі, І. Валерстайна, С. Хантінгтона, Э. Тофлера, 
Д. Бела, Дж. Гелбрейта, Р. Боудіша, Дж. Ная й У. Оуэнса, Т. Парсонса, Р.-Ж. 
Шварценберга та інших.  

Незважаючи на наявність досить великої кількості наукових досліджень, сфера 
державного регулювання й досі не є достатньо ефективною. Більшість діючих програм 
розвитку туризму носять декларативний характер, що зазначає більшість науковців, 
містять загальну інформацію про стан галузі, основні проблеми, наявний ресурсний 
потенціал, що може бути використаний з метою їх вирішення, сукупність запланованих 
заходів. Однак, негативним фактом є відсутність визначення джерел отримання 
ресурсів для здійснення запланованих заходів, критеріїв для перевірки стану їх 
виконання, а також відповідальних осіб.  

Об’єкти та  методи досліджень 
Об’єкт дослідження − процеси оцінювання інформаційної політики держави в 

сфері туристичної діяльності. 
Предмет дослідження − сукупність теоретико-методологічних та прикладних 

засад оцінювання інформаційної політики держави в сфері туристичної діяльності.  
Теоретико-методологічною основою дослідження є сукупність принципів, 

прийомів і методів наукового пізнання в сфері інформаційної політики держави, а 
також наукові положення і сучасні здобутки теорії щодо оцінювання основних 
складових інформаційної політики держави в сфері туристичної діяльності.  

При написанні статті використовувалися такі методи дослідження: монографічний, 
статистичний, дослідницький,  абстрактно-логічний та інші.  

Постановка задачі 
Основним завданням даної статті є: визначення основних завдань 

інформаційних процесів в туризмі; інформаційної політики держави в сфері туризму; 
аналіз складових забезпечення позитивного туристичного іміджу України; оцінка 
основних програм та проектів підтримки інформаційної політики України в сфері 
туризму.  

Результати та їх обговорення  
Глобалізація зробила роль інформації ще більш важливою. Сьогоднішня 

економіка, політика, туризм повністю залежать від зовнішніх чинників. Інформаційний 
статус держави, її представлення в світовому інформаційному просторі є часткою її 
політичної чи економічної ваги в світі. Немає держав, статус яких в інформаційній 
площині, суттєво відрізнявся би від статусу в інших площинах. Але це не є випадковим 
процесом, сильна держава займається своїми іміджевими процесами на рівні з іншими. 

Сьогодні для дослідження природи і стану інформаційного суспільства як 
системи, яка складається з інформаційних процесів і технологій, суспільної свідомості, 
журналістики, системи засобів масової комунікації, застосовують інформаційний 
підхід. В основу інформаційного підходу формування й управління системою 
інформаційної політики держави покладена парадигма рефлексивного й мотиваційного 
аналізу інформаційних процесів, яка базується на фундаментальних положеннях 
соціальної інформатики: масових інформаційних відносинах у форматі суб’єкт-
об’єктної й суб’єкт-суб’єктної взаємодії. 

Всі країни захищають себе і свій імідж, вкладаючи в це серйозні фінансові, 
матеріальні, інформаційні ресурси. Вони будують власний імідж за конкретними 
пріоритетами. Великобританія, наприклад, вкладає кошти в інформаційну підтримку 
розвитку туризму та залучення до країни іноземних студентів. 

Основне завдання інформаційних процесів в туризмі - керування 
інформаційними процесами на будь-якому рівні за допомогою їх якісної й кількісної 
зміни в результаті застосування адекватних методів організації та керування, що 
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забезпечують єдність науки, техніки, виробництва й споживання, тобто задоволення 
суспільних потреб в інформаційному продукті [4]. 

Крім цього одним з найважливіших завдань інформаційного менеджменту є 
формування середовища, яке б відтворювало й здійснювало цілеспрямований пошук, 
підготовку й реалізацію нововведень у сфері інформаційної політики.  

Інформаційна політика аналізує організацію інформаційного простору, типи 
споживання інформаційного продукту на певній території, інформаційні уподобання 
населення. Її також цікавить використання інформаційного ресурсу для різних 
суспільних цілей [1]. 

У контексті розуміння інформаційної політики держави як галузі соціальної 
інформатики, значною проблемою стає питання про державне регулювання й 
формування продержавницького світогляду суспільства.  У європейських 
університетах значна увага приділяється так званим «інформаційним» спеціальностям і 
наукам, які використовують «методологічний апарат системології – системного 
підходу ноосферного етапу розвитку науки». Тому що, саме «системологічний підхід 
до національних інтересів держави є головною умовою відродження країни й 
забезпечення її безпеки». 

Туристична інформаційна політика держави є  системою методів, мір і заходів 
соціально-економічного, правового, зовнішньополітичного, культурного та іншого 
характеру, яка здійснюється парламентами, урядами, державами і приватними 
організаціями, асоціаціями, закладами з метою створення умов для розвитку 
туристської індустрії, раціонального використання туристичних ресурсів, підвищення 
ефективності функціонування системи туризму [5]. 

Туристична інформаційна політика: 
1) формується і реалізується на різних рівнях: державному, регіональному, 

окремого підприємства; 
2) носить всі характерні риси її загальної політики, однак має і певні специфічні 

фактори, під впливом яких вона формується: 
- природні умови країни (клімат, географічне розміщення, рельєф, флора, 

фауна), що впливають на туристичну політику в залежності від їх наявності чи 
відсутності, раціонального чи нераціонального використання в цілях туризму; 

- транспортні умови, що визначають доступність об’єктів туристичного 
інтересу; 

- соціальні, економічні і правові умови розвитку туризму. 
Туристична інформаційна політика передбачає : 
- забезпечення права на відпочинок; 
- формування основних політичних принципів і напрямів необхідного втручання 

держави в туристичну сферу; 
- участь держави в залученні інвестицій в розвиток туризму; 
- контроль за розвитком туристичної діяльності, заснований на концепції 

планомірного розвитку і визначення національних пріоритетів; 
- розвиток інфраструктури як основа будь-якої соціально-економічної 

діяльності, в т.ч. туризму [5]. 
Причини необхідності формування дієвої державної інформаційної 

туристичної політики: 
- масовість туристичних подорожей; 
- залучення багатьох країн і регіонів до туристичного бізнесу; 
- загострення конкурентної боротьби на міжнародному туристичному ринку; 
- збільшення кількості галузей, організацій та підприємств, зайнятих у сфері 

туризму; 
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- посилення економічної, соціальної, культурної, політичної ролі туризму в 
національному й міжнародних масштабах тощо [4]. 

У творчому процесі оцінки інформаційної політики існує велика кількість 
різних методів пошуку нової ідеї, а саме: метод проб і помилок, мозковий штурм, 
метод контрольних питань, морфологічний аналіз, метод фокальних об'єктів, 
синектика, стратегія семиразового пошуку, метод спрямованого мислення, метод 
використання бібліотеки евристичних прийомів, метод системної евристики, метод 
комплексного вирішення проблем, метод східчастого підходу до вирішення завдання, 
метод матриць відкриття, інтегральний метод «Метра» та інші. 

В Україні діє низка спеціальних законів щодо регулювання тих чи інших 
аспектів інформаційної діяльності. Міністе́рство інформаці́йної полі́тики 
Украї́ни (МІП) - урядова установа створена 02 грудня 2014 року.  відповідно до 
постанови Верховної Ради про формування нового складу Кабінету Міністрів України. 
14 січня 2015 року Кабінет Міністрів України прийняв Постанову «Питання діяльності 
Міністерства інформаційної політики України», якою утворив Міністерство та 
затвердив Положення про нього. У Міністерстві три основних департаменти: 
стратегії інформаційної політики і безпеки; інформаційних загроз; комунікації між 
міністерствами.  

Інформаційно-комунікативна платформа «Міжнародна інформаційна мережа 
«Україна Плюс» передбачає створення мережі комунікативних платформ у всьому 
світі та об'єднання в єдину віртуальну мережу регіональних медіа-клубів та інших 
громадських медіа-об'єднань України. Метою проекту є виробництво, поширення та 
обмін інформацією у форматі інформаційно-комунікативних мостів. Задум реалізується 
у формі дискусійних панелей (інформаційних мостів), які розміщуються на платформах 
в Києві, в містах-партнерах проекту, між якими налагоджено Інтернет-, теле- і 
радіокомунікації, необхідні для одночасної участі в дискусії європейських та 
українських журналістів, дипломатів, політиків, державних діячів та лідерів 
громадської думки. Також модель передбачає створення всеукраїнської мережі 
активних платформ у всіх регіонах України на базі регіональних прес-клубів, медіа-
об’єднань, культурно-просвітницьких організацій. Проект є мультимедійним і 
передбачає в його структурі Інтернет-видання, стрім-канали, продакш-центри, які 
створюватимуть медіа-продукт для його поширення власним агентством [7]. 

  Крім участі в наукових дискусіях стосовно ролі і місця торговельних 
інтеграційних мега-блоків у світовій економіці, слід також забезпечити отримання 
інформації стосовно питань порядку денного торговельних блоків, на базі якої можна 
оцінити їхній вплив на економіку України та проводити заходи, спрямовані на 
мінімізацію потенційного негативного впливу. 

Розвиток міжнародного туристичного співробітництва є першочерговим 
напрямком діяльності Державної служби туризму і курортів України. 
Передбачається системна робота щодо розвитку міжнародних туристичних зв’язків на 
двосторонньому та багатосторонньому рівнях, а також забезпечення 
євроінтеграційного напряму співробітництва, інтеграції України у європейську 
спільноту, ефективного використання туристичних ресурсів, просування національного 
турпродукту на світовому ринку, розбудови транскордонної інфраструктурної мережі, 
забезпечення зайнятості, розвитку національної економіки та культури [9]. 

Україна бере активну участь у проектах ЦЄІ “Стратегічний туристичний 
маркетинг”, “Мережа центрів туристичної інформації в країнах ЦЄІ”, “Розвиток 
сільського туризму в країнах ЦЄІ”, «Розвиток культурного туризму в країнах ЦЄІ», є 
учасником міжнародного проекту ЮНВТО-ЮНЕСКО “Туризм по Великому 
Шовковому шляху”. 
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Поглиблюється Євроінтеграційний напрямок України, насамперед, з 
урахуванням завдань адаптації туристичного законодавства України до відповідних 
Директив і стандартів ЄС; лібералізації прикордонних і митних формальностей для 
туристів, які здійснюють подорожі між Україною та державами-членами ЄС, що є для 
України генеруючими туристичними ринками; приведення якості туристичних послуг 
до міжнародних стандартів, гармонізації системи стандартизації та сертифікації 
підприємств туристичної та курортної сфери, що надають послуги розміщення та 
харчування в Україні, з нормами ЄС; залучення фінансової та технічної допомоги з 
боку ЄС у туристичну та курортну галузь України щодо реалізації пріоритетних 
проектів розвитку туризму, розбудови інфраструктури туризму впродовж 
транспортних коридорів, а також популяризації позитивного туристичного іміджу 
України на європейському ринку [9].   

Передумовою подальшого розвитку туризму в Україні відповідно до тенденцій 
світового туристичного ринку є залучення до міжнародної законодавчої та нормативно-
правової бази туризму, передових надбань найбільш розвинутих туристичних держав 
світу, впровадження стандартів якості туристичного обслуговування, прогресивних 
технологій, передових систем і методів підготовки та підвищення кваліфікації кадрів, 
використання можливостей світового інформаційного простору, наукових досліджень, 
досвіду державного регулювання та стимулювання галузі туризму, практики створення 
організаційно-фінансових засад функціонування  туристичної індустрії. 

За безпосереднього сприяння колишньої Державної туристичної адміністрації 
України 18 жовтня 2005 р. Україна стала членом Європейської туристичної комісії 
(ЄТК). Головною метою ЄТК є створення спільного поля європейського туризму через 
проведення відповідної політики та діяльності, насамперед рекламно-інформаційної, з 
просування інтегрованого іміджу та корпоративного турпродукту об'єднаної Європи на 
світовому ринку. Ця подія стала важливим кроком на шляху входження України до 
організаційних структур ЄС, що має стратегічне значення з огляду на можливості 
використання механізмів ЄС, у тому числі фінансових, для підвищення ефективності 
національної туристичної галузі, просування українського турпродукту на 
європейському ринку, впливу на туристичні потоки з точки зору їх спрямування на 
розвиток в`їзного туризму в Україну, реалізації євроінтеграційного курсу України  [8].  

Держтуризмкурортів постійно вносить пропозиції з питань розширення переліку 
країн, з якими встановлюється безвізовий режим в’їзду їх громадян до України, за 
рахунок включення до нього у перспективі країн, які не становлять небезпеки для 
України з точки зору нелегальної міграції. Також Держтуризмкурортів постійно 
працює щодо забезпечення права українських громадян на вільні подорожі та свободу 
пересувань, вільного доступу до турпродукту іноземних країн відповідно до 
документів ООН щодо туризму, зокрема Загальної декларації прав людини, Хартії 
туризму, рішень Гаазької конференції, Глобального етичного кодексу туризму.  

Всеукраїнська громадська організація - Туристична Асоціація України - 
створена в квітні 1998 році на підставі законів України "Про туризм" і "Про об'єднання 
громадян". Засновниками цього професійного об`єднання є трудові колективи 
провідних підприємств туристичної галузі нашої держави. Головна мета Асоціації - 
об'єднання зусиль працівників туристичної та суміжних галузей для спільних дій по 
захисту своїх законних прав, задоволенню професійних і соціальних інтересів, 
сприяння розвитку туризму в Україні.  

Проблема забезпечення позитивного сприйняття України у світі посідає 
одне з центральних місць у зовнішньополітичній діяльності держави. З початку 
становлення незалежної України її міжнародний імідж значною мірою зумовлював 
просування нагальних зовнішньополітичних завдань української держави: її 
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міжнародного визнання світовим співтовариством, закріплення її статусу в 
міжнародних організаціях та режимах, забезпечення міжнародної підтримки 
проведенню економічних реформ в Україні. 

В умовах становлення української державності відсутність належної інформації 
про Україну як у широкої світової громадськості, так і в політичної еліти більшості 
держав світу вимагали від її владних структур приділити особливу увагу проблемі 
формування та закріплення міжнародного іміджу України. В основних напрямах 
зовнішньої політики України її важливою складовою була визначена функція 
"проведення активної інформаційно-аналітичної роботи, спрямованої на роз'яснення 
своєї внутрішньої і зовнішньої політики, формування прихильного ставлення до 
України в парламентських, урядових і неурядових колах" інших держав. 

Заходи, спрямовані на формування позитивного іміджу, охоплюють: 
- безпосереднє централізоване розповсюдження фактичної, статистичної та 

довідкової інформації про Україну; 
- організацію поїздок представників іноземних держав (співробітників наукових 

та парламентських структур, неурядових організацій), міжнародних організацій, 
іноземних ЗМІ; 

- встановлення постійних контактів із впливовими політиками, політологами, 
представниками ЗМІ в країнах світу тощо [8]. 

Сприяє формуванню позитивного іміджу України й українська діаспора. 
Залучення її інформаційного, інтелектуального, культурного та фінансового потенціалу 
підвищує ефективність таких заходів, а політичний та суспільний вплив, якого в деяких 
державах набули представники української діаспори, виступає самостійним фактором 
формування позитивного іміджу України. 

На сьогодні міжнародне співробітництво в інформаційній сфері здійснюється на 
підставі низки міжнародних договорів. Міжурядові та міжвідомчі угоди в 
інформаційній сфері укладено з понад 30 країнами світу. 

Інформаційній присутності України в світі, формуванню позитивного іміджу і 
забезпеченню національних інтересів держави сприяють також впровадження та 
розвиток інтернет-мовлення, прискорена розбудова інтернет-вузлів, зокрема на Азію, 
Океанію та Австралію, технічне до оснащення наявних потужностей, подальше 
впровадження комп'ютерних та інформаційних технологій. 

Останнім часом в Україні почали здійснюватися кроки, спрямовані на 
наближення  національної системи стандартизації до правил та принципів, на основі 
яких побудована система стандартизації в ЄС. Зокрема, відповідно до Розпорядження 
Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2014 р. № 1163-р (виданого на виконання 
абзацу другого пункту 6 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Закону 
України «Про стандартизацію») визначено, що з січня 2015 р. функції національного 
органу стандартизації виконує державне підприємство «Український науково-
дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та 
якості» (ДП «УкрНДНЦ). Це підприємство належить до сфери управління Міністерства 
економічного розвитку і торгівлі України і є провідною науковою установою у сфері 
стандартизації з 1991 року (підприємство реорганізовувалось і змінювало назву), 
володіє необхідною науково-технічною базою і практичним досвідом у цій сфері. 
Сьогодні це підприємство поміж іншого здійснює експертизу проектів національних 
стандартів, видання та розповсюдження національних стандартів і є розробником 
основоположних стандартів національної системи стандартизації. 

На сьогодні фонд національних стандартів налічує 27,5 тис. документів, в тому 
числі 7436 національних стандартів, гармонізованих з міжнародними та європейськими 
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стандартами. У 2014 році прийнято 30 національних стандартів, з них 27 національних 
стандартів, гармонізованих з міжнародними та європейськими стандартами  [ 9 ]. 

Концепція "Широкої Європи", тобто розширення єдиного європейського 
простору на схід, включаючи передусім Україну, передбачає невід'ємною частиною 
єврологістику, створення єдиної Європейської транспортно-логістичної системи, яка 
через мережу міжнародних транспортних коридорів і логістичних центрів 
пов'язуватиметься з транспортно-логістичними системами Азії та інших континентів і 
частин світу, що нині формуються. Україна, маючи надзвичайно вигідне транзитне 
становище та розвинуту транспортно-логістичну інфраструктуру, повинна зайняти в 
цій системі чільне місце. 

У проектах єврологістики важливе місце належить Україні, що пов'язано з її 
надзвичайно вигідним транзитним положенням. Про це свідчить найвищий серед країн 
Європи транзитний рейтинг (3,75 балів - розрахунки британського інституту Rendell). 
Визначають такі напрями участі України в Європейській транспортно-логістичній 
інтеграції: 

1) пан'європейські транспортні коридори ПЄК (англ. - РВС); 
2) трансконтинентальні транспортні коридори (ТКТК) (англ. - TCTC); 
3) пан'європейські транспортні зони; 
4) міжнародні логістичні термінали (або центри) (МЛТ) (англ. - ILT). 
Через територію України проходять чотири ПЄК (№ 3, 5, 7, 9); чотири TKKT 

(ЕАТК "TRACEKA", "Європа - Азія", "Балтика - Чорне море", Чорноморське 
транспортне кільце); Україна належить до Чорноморської пан'європейської 
транспортної зони (Black Sea РЕТгА ), що виокремлена як пріоритетна в ЄС. На 
інтеграцію України в Європейську транспортно-логістичну систему, визначену як 
стратегічний напрям розвитку держави, зорієнтовані такі державні документи: 
"Програма створення і функціонування національної мережі МТК в Україні" (1998), 
"Комплексна програма утвердження України як транзитної держави у 2001- 2010 
роках" (2001), "Концепція розвитку транспортно-дорожнього комплексу України на 
середньостроковий період і до 2020 року" (2001) "План дій Україна - Європейський 
Союз, Політика сусідства" (2005), а також "Програма формування мережі логістичних 
центрів у системі міжнародних транспортних коридорів України", що нині 
розробляється [ 9 ].  

Перспективні напрями та проекти подальшої розбудови Пан'європейської 
транспортно-логістичної інтеграції обов'язково враховують Україну як важливу 
європейську державу. Як країна з одним із найбільших у світі природно-ресурсним, 
транзитним і рекреаційним потенціалом, Україна має вигідно їх використовувати, 
розвиваючи як транспортно-логістичний, так і туристично-логістичний напрями 
інтеграції в європейські та світові господарські структури. 

Державна програма забезпечення позитивного міжнародного іміджу 
України до 2020 року визначає такі його характеристики: 

-  країна з багатою, унікальною культурою та історичною спадщиною; 
-  країна з демократичним ладом; 
- країна з розвиненою високотехнологічною індустріальною базою; 
-  надійний і передбачуваний партнер. 
Формування такого іміджу потребує посилення інформаційно-

пропагандистської діяльності органів виконавчої влади. 
Перевагою Програми є спрямованість на “вироблення єдиного комплексного 

підходу до формування та здійснення інформаційно-пропагандистської політики 
держави, яка б охоплювала різноманітні сторони її життя. Державна іміджева політика 
повинна забезпечити узгоджені дії органів державної влади та громадських організацій 
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на цьому напрямі на основі використання економічного, інтелектуального та 
культурного потенціалу українського суспільства” [ 9 ]. 

Стратегія сталого розвитку "Україна - 2020" (далі - Стратегія) визначає 
мету, вектори руху, дорожню карту, першочергові пріоритети та індикатори належних 
оборонних, соціально-економічних, організаційних, політико-правових умов 
становлення та розвитку України. Метою Стратегії є впровадження в Україні 
європейських стандартів життя та вихід України на провідні позиції у світі. Схвалено 
Указом Президента України від 12 січня 2015 року № 5/2015.  

Задля цього рух уперед здійснюватиметься за такими векторами: 
- вектор розвитку - це забезпечення сталого розвитку держави, проведення 

структурних реформ та, як наслідок, підвищення стандартів життя. Україна має стати 
державою з сильною економікою та з передовими інноваціями. Для цього, передусім, 
необхідно відновити макроекономічну стабільність, забезпечити стійке зростання 
економіки екологічно невиснажливим способом, створити сприятливі умови для 
ведення господарської діяльності та прозору податкову систему; 

- вектор безпеки - це забезпечення гарантій безпеки держави, бізнесу та 
громадян, захищеності інвестицій і приватної власності. Україна має стати державою, 
що здатна захистити свої кордони та забезпечити мир не тільки на своїй території, а й у 
європейському регіоні. Визначальною основою безпеки має також стати забезпечення 
чесного і неупередженого правосуддя, невідкладне проведення очищення влади на всіх 
рівнях та забезпечення впровадження ефективних механізмів протидії корупції. 
Особливу увагу потрібно приділити безпеці життя та здоров'я людини, що неможливо 
без ефективної медицини, захищеності соціально вразливих верств населення, 
безпечного стану довкілля і доступу до якісної питної води, безпечних харчових 
продуктів та промислових товарів; 

- вектор відповідальності - це забезпечення гарантій, що кожен громадянин, 
незалежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, 
етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних або 
інших ознак, матиме доступ до високоякісної освіти, системи охорони здоров'я та 
інших послуг в державному та приватному секторах. Територіальні громади 
самостійно вирішуватимуть питання місцевого значення, свого добробуту і нестимуть 
відповідальність за розвиток всієї країни; 

- вектор гордості - це забезпечення взаємної поваги та толерантності в 
суспільстві, гордості за власну державу, її історію, культуру, науку, спорт. Україна 
повинна зайняти гідне місце серед провідних держав світу, створити належні умови 
життя і праці для виховання власних талантів, а також залучення найкращих світових 
спеціалістів різних галузей [ 9 ]. 

Програма популяризації України у світі та просування інтересів України у 
світовому інформаційному просторі. Головна мета - формування довіри до України, 
спрямування її позиціонування у світі на користь політичним та економічним інтересам 
України, а також на зміцнення її національної безпеки і відновлення територіальної 
цілісності. Ключове завдання - формування позитивного іміджу України як 
європейської, демократичної, конкурентоздатної держави із сприятливим бізнес-
кліматом, зі своїм унікальним місцем у світовому розподілі праці та інтегрованої у 
глобальні ланцюги створення доданої вартості. 

Програма фокусуватиметься на забезпеченні: 
- підсилення інституційної спроможності для здійснення міжнародних 

стратегічних комунікацій; 
- синергії зусиль органів влади, бізнесу та громадянського суспільства для 

просування України у світі; 
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- збільшення та оптимізації присутності України на міжнародних заходах та 
майданчиках; присутності у міжнародному академічному, культурному та 
громадському середовищі; 

- комунікації щодо успіху реформ та перетворень, що здійснюються в Україні; 
- формування і просування бренд-меседжів про Україну: Україна - країна 

свободи і гідності; Україна - країна, що реформується, незважаючи на виклики; 
Україна - хаб для інвестицій; Україна - країна високих технологій та інновацій; Україна 
- країна, приваблива для туризму; Україна - країна із визначними культурними та 
історичними традиціями; 

- регулярного відкритого діалогу із спільнотою світових лідерів думки, 
експертів та медіа, які висвітлюють або коментують українську тематику; 

- формування сталих ефективних комунікацій з українською діаспорою та 
використання її потенціалу. 

Основною проблемою, що стримує процеси розвитку сфери туризму України, є 
недостатній рівень її фінансування і підтримки з боку держави. Саме тому мають бути 
розроблені прозорі механізми створення спеціалізованих цільових фондів, що можуть 
бути використані з метою фінансування сфери туризму за рахунок субсидування і 
дотування окремих суб’єктів. Їх формування має відбуватися за рахунок створення 
сприятливих умов для залучення коштів господарюючих суб’єктів туристичної сфери, 
а також інвестицій, як в межах країни, так і з-за кордону. 

Висновки 
1) Останні роки продемонстрували чітку залежність процесів стабілізації 

дестабілізації сучасних держав від того чи іншого функціонування їх інформаційних 
інфраструктур. Йдеться вже не просто про інформаційну цивілізацію, в яку вступили 
розвинуті держави, а про постінформаційну. 

2) Інформаційна політика держави аналізує організацію інформаційного 
простору, типи споживання інформаційного продукту на певній території, 
інформаційні уподобання населення. Її також цікавить використання інформаційного 
ресурсу для різних суспільних цілей. Відповідно, ключовим аспектом предмета 
інформаційної політики є дослідження структури й закономірностей розвитку 
інформаційних процесів у соціальному середовищі. 

3) Здійснення національної інформаційної політики в контексті 
євроінтеграційної стратегії України та наближення до європейських стандартів у сфері 
інформації та комунікації зумовлює динаміку змін в інформаційній сфері держави, 
стимулює позитивні зрушення у використанні нових комунікаційних послуг, впливає 
на вдосконалення інформаційного законодавства, сприяє розвитку суспільного 
телерадіомовлення та національного сегмента мережі Інтернет, забезпечує поступове 
поліпшення фінансового становища ЗМІК та примноження культурного і медійного 
розмаїття України 

4) Важливим в інформаційному туристичному просторі України формування і 
просування бренд-меседжів про Україну: Україна - країна свободи і гідності; Україна - 
країна, що реформується, незважаючи на виклики; Україна - хаб для інвестицій; 
Україна - країна високих технологій та інновацій; Україна - країна, приваблива для 
туризму; Україна - країна із визначними культурними та історичними традиціями. 
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АННОТАЦИЯ 
 

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА В СФЕРЕ ТУРИСТИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 
В статье рассматривается вопрос о роли информационной политики государства в процессе 

развития туристической деятельности. Исследуются различные аспекты информационной политики 
государства, включая выявление формата и методологии исследования в условиях глобализации средств 
массовой коммуникации. 

Акцентируется внимание на информационном статусе государства; информационной 
политике государства как отрасли социальной информатики; основных задачах информационных 
процессов в туризме; причинах необходимости формирования действенной государственной 
информационной туристической политики; мероприятиях, направленных на формирование 
положительного туристического имиджа Украины; оценке информационно-коммуникативных 
платформ развития туристической деятельности; государственных программах обеспечения 
позитивного международного имиджа Украины. 

Ключевые слова: информационная  политика  государства, туристическая информационная 
политика, положительный туристический имидж Украины. 

 
SUMMARY 

 
INFORMATIONAL STATE POLICY IN TOURISM FIELD 

 
The article deals with the role of information state policy in the development of tourism. The different 

aspects of information policy have been researched including the identification of format and methodology in 
the context of globalization of the mass communication. 

The attention is focused on the information status; information policy of the state as the field of social 
science; information processes main tasks in tourism; reasons for the need to develop effective tourism policy of 
the state information; activities aimed at promoting a positive tourist image of Ukraine; assessment of 
informational and communicative platforms of development of tourism; government programs providing 
positive international image of Ukraine. 

Keywords: information policy, information status, tourist information 
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УДК 338.23 : 336.743 (477) 
 

ВАЛЮТНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ: РЕАЛІЇ ТА КОНЦЕПТУАЛЬНІ 
НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ 

 
ЛИЗАНЕЦЬ А.Г., КІЗЛЯК С.П. 
Мукачівський державний університет 

 
У статті досліджено сутність, складові та форми реалізації валютної політики в Україні, 

здійснено аналіз етапів і чинників її формування, а також визначено пріоритети розвитку в сучасних 
умовах господарювання. Аналізуючи, систематизуючи і узагальнюючи наукові праці багатьох учених, 
було сформульоване власне розуміння «валютної політики» держави. У результаті дослідження було 
виділено декілька етапів формування та реалізації вітчизняної валютної політики. Визначено основні 
тенденції розвитку і  трансформації валютної політики, здійснено аналіз чинників впливу на неї, з 
одного боку, та її безпосереднього впливу на економіку країни, з іншого. Обґрунтовано необхідність 
подальшого удосконалення методів валютного регулювання економіки України. Зазначено необхідність 
переходу до  режиму інфляційного таргетування, потребу  подальшого удосконалення валютного 
законодавства, врівноваження попиту та пропозиції іноземної валюти на валютному ринку України, 
поглиблення інтеграції між органами валютного регулювання, розроблення стратегії та тактики 
політики дедоларизації, підвищення якості валютного нагляду та валютного контролю. 

Ключові слова: валютна політика, валютний курс, інфляція, валютне регулювання, режим 
інфляційного таргетування. 

 
Економічні, політичні та соціальні виклики, яких зазнає Україна, викликають 

ризики та невизначеність щодо майбутнього національної економіки. Необхідність 
подолання фінансової нестабільності і постійного інфляційного тиску, а також 
збереження євроінтеграційного напряму розвитку, актуалізують питання 
удосконалення валютної політики України.  

Євроінтеграційний напрям розвитку економічної системи України, а особливо 
завдання, які випливають у зв’язку з підписанням Угоди між Україною та ЄС щодо 
асоціації та створення зони вільної торгівлі, також вимагають здійснення заходів, 
спрямованих на забезпечення відповідності системи валютного регулювання 
досягнутому рівню розвитку вітчизняної ринкової економіки. 

Об’єкти та методи дослідження. Вивченню теоретичних і методологічних 
основ, практичних аспектів реалізації валютної політики як складової грошово-
кредитної політики країни присвячено наукові праці відомих зарубіжних науковців:   
М. Голдстайна, Д. Діллона,  Дж. М. Кейнса, Х. Колера, П. Кругмана та ін. Вагомий 
внесок у розробку ефективних механізмів регулювання валютної політики держави 
внесли такі вітчизняні науковці як О. Барановський, Я. Белінська,  А. Гальчинський,   
В. Геєць, О. Дзюблюк, Ф. Журавка, С. Кораблін, М.І. Крупка, М.І. Кульчицький,         
В. Міщенко, А.Г. Наговіцин, О. Щербакова, та інші. Незважаючи на наявність 
суттєвого вітчизняного та міжнародного наукового доробку у дослідженні валютної 
політики, на сьогодні потребує подальшого удосконалення процес регулювання 
валютної політики в умовах економічної та політичної кризи. 

Постановка завдання. Метою статті є дослідження сутності, складових та форм 
реалізації валютної політики в Україні, аналіз етапів і чинників її формування, а також 
визначення пріоритетів розвитку в контексті євроінтеграційних процесів. 

Результати та їх обговорення.  
Валютна політика як одна з головних форм регулювання зовнішньоекономічних 

відносин набуває важливого значення у практичній реалізації державного впливу на 
перебіг усіх господарських процесів з метою реалізації стратегії економічного розвитку 
ринкового механізму в Україні.  

Сутність валютної політики неоднозначно трактується різними науковцями. У 
таблиці 1 подано різні варіанти розуміння цього поняття. 
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Таблиця 1 
Варіанти трактування поняття «валютна політика» 

О.Н. Горбунова 
[10]. 

Валютна політика – це сукупність заходів, що 
здійснюються у сфері міжнародних економічних відносин 
відповідно до поточних та стратегічних цілей економічної 
політики країни. 

А.Г. Наговіцин  
[6, с. 10]. 

Валютна політика – сукупність усіх заходів, що 
здійснюються державою і центральним банком у сфері 
валютних відносин та грошового обігу. 

О.В. Дзюблюк  
[4, с. 24]. 

Валютна політика – це розробка й практична реалізація 
державою засобів впливу на ті економічні відносини 

суб’єктів ринку, які стосуються їхніх операцій з валютою.  

Я. Белінська  
[1]. 

Валютна політика – сукупність економічних, 
юридичних і організаційних форм і методів у сфері валютних 
відносин, що здійснюються державою та міжнародними 
валютно-фінансовими організаціями. 

Олена Щербакова 
[11]. 

Валютна політика – сукупність заходів, які 
здійснюються державою у сфері валютних відносин відповідно 
до цілей загальної економічної політики країни. 

 
У Господарському кодексі України [9] валютну політику визначено як 

«політику, що спрямована на встановлення та підтримання паритетного курсу 
національної валюти щодо іноземних валют, а також на стимулювання зростання 
державних валютних резервів та їх ефективне використання». З огляду на це, валютна 
політика України є особливою складовою грошово-кредитної політики України. 

Узагальнюючи  відповідні визначення, можна зробити висновок, що валютна 
політика є комплексом економічних, юридичних, організаційних, правових, 
адміністративних та інших заходів, методів та інструментів, які здійснюються 
державою у сфері валютно-фінансових і кредитних відносин відповідно до поточних та 
стратегічних цілей загальної економічної політики держави. 

Об’єктами валютної політики виступають валютний курс, платіжний баланс, 
грошовий обіг, зовнішньо-економічна діяльність, операції суб’єктів господарювання з 
іноземною валютою. 

Стратегічними цілями валютної політики є забезпечення стабільного 
економічного зростання, стримування зростання рівня безробіття й інфляції, 
підтримання рівноваги платіжного балансу. 

До основних тактичних цілей належать: забезпечення курсової стабільності, 
регламентація міжнародних розрахунків і кредитування, оперативне регулювання 
валютного ринку, контроль за здійсненням валютних операцій. 

Механізм реалізації валютної політики представляє собою систему елементів, 
форм та засобів, які використовуються суб’єктами валютної політики з метою впливу 
на валютний ринок країни. 

Основні форми валютної політики включають: 
1) валютно-курсову політику, яка має на меті регулювання валютного курсу 

відповідно до встановленого режиму валютного курсу та монетарного режиму; 
2) політику управління золотовалютними резервами, основною задачею якої є 

забезпечення стабільності на валютному ринку та міжнародної валютної ліквідності; 
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3) політику регулювання платіжного балансу, яка шляхом підтримки активного 
сальдо платіжного балансу має забезпечувати зовнішньоекономічну рівновагу країни 
[5]. 

Деякі науковці до складу форм реалізації валютної політики ще відносять 
дисконтну та девізну валютну політику [3, с. 11]. 

Інструментарій валютної політики включає облікову ставку, золотовалютні 
резерви, операції за міжнародними торговельними розрахунками, а також усі 
інструменти валютно-курсової політики. 

До інструментів валютно-курсової політики належать: девальвація, ревальвація, 
валютні інтервенції, режим курсоутворення, валютне регулювання і контроль, ступінь 
конвертованості валюти. 

Головним суб’єктом здійснення валютної політики в Україні виступає 
Національний банк (НБУ). Пріоритетним завданням валютної політики НБУ є 
забезпечення фінансової стабільності економіки, яка включає стабільність національної 
валюти, У цьому розумінні валютне регулювання тісно переплітається із 
макроекономічними інструментами, які покликані мінімізувати валютні ризики 
банківських установ, збільшуючи їх стійкість, та протидіяти виникненню валютної 
кризи  чи інших проявів системних ризиків. 

Організаційні засади реалізації валютної політики в Україні були закладені з 
початком формування вітчизняної банківської системи і знайшли своє відображення у 
Законі України «Про банки і банківську діяльність» від 20 березня 1991 р. 
Ефективність механізму валютної політики істотно залежить від обраної монетарної 
стратегії.   

Особливості реалізації валютної політики України можна умовно поділити на 
декілька основних етапів: 

І етап  (1991-1993 рр.) – «зародження» – сформовані базові, інституційні 
основи проведення валютної політики незалежної України. Початок функціонування 
валютного ринку відображає створення у вересні 1992 р. валютної біржі при НБУ, 
засновниками якої стали понад 40 комерційних банків. У липні 1993 р. вона була 
реорганізована в Українську міжбанківську валютну біржу (УМВБ). Національний 
банк визначив умови і порядок торгів іноземною валютою, відповідно до якого на 
валютній біржі визначався курс українського карбованця відносно тих валют, за якими 
проводилися торги.  Проте головним напрямом регулятивного впливу Національного 
банку України була не валютна, а грошово-кредитна політика, спрямована на активне 
кредитування уряду та реального сектору економіки з метою поповнення оборотних 
коштів у підприємств.  

Початком формування нормативно-правових засад реалізації валютної політики 
стало прийняття 19 лютого 1993 р. Декрету Кабінету Міністрів України «Про систему 
валютного регулювання і валютного контролю». Його основні завдання полягали у 
формуванні юридичних основ регламентації валютних відносин у країні, встановленні 
порядку здійснення операцій із валютними цінностями, ліквідації паралельного обігу 
національної та іноземної валюти, створенні умов для залучення в країну валютних 
коштів та скорочення імпортованої інфляції.  

Другий етап (1994-1996 рр.) – «становлення» – характеризується початком 
лібералізації операцій на валютному ринку та відносної стабілізації обмінного курсу 
українського карбованця. Основною характерною ознакою цього етапу був початок 
фінансової стабілізації економіки, на що була спрямована антиінфляційна грошово-
кредитна політика Національного банку України. 

У сфері валютної політики Національний банк України взяв курс на 
лібералізацію і децентралізацію валютного ринку, початок якому поклав Указ 
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Президента України «Про вдосконалення валютного регулювання» від 22 серпня 1994 
р., згідно з яким було відновлено торги іноземною валютою на Українській 
міжбанківській валютній біржі. Ліберальна спрямованість валютної політики 
Національного банку в цей період передбачала здійснення таких послідовних заходів: 
початок реалізації завдання щодо зближення та уніфікації офіційного та ринкового 
валютних курсів українського карбованця до іноземних валют; розширення переліку 
валют, з якими дозволено здійснювати операції на валютній біржі;  встановлення 
обмінного курсу національної валюти як паритету між попитом і пропозицією за 
результатами торгів на УМВБ;  проведення валютних інтервенцій для підтримання 
стабільного курсу карбованця;  активне формування офіційних золотовалютних 
резервів країни. 

Стабілізація макроекономічної ситуації в Україні у 1996 р. стала реальною 
передумовою для проведення грошової реформи, яку було здійснено шляхом зміни 
масштабу цін і запровадження національної валюти - гривні замість тимчасової 
грошової одиниці - українського карбованця. 

Третій етап (1997-1999 рр.) – «адаптаційний» - відображає процес реалізації 
валютної політики за умов сформованої національної грошової і банківської систем.  

Основними характерними ознаками розвитку національної економіки на цьому 
етапі були такі: 

•  суттєве сповільнення темпів економічного спаду і поступовий перехід до 
зростання обсягів виробництва в окремих галузях; 

•  зниження комерційними банками процентних ставок за своїми операціями 
та розширення обсягів кредитних вкладень у господарство; 

•  кризові явища на світовому фінансовому ринку у 1997-1998 рр.; 
•  приплив валютних надходжень з-за кордону. 
Унаслідок цього у січні-серпні 1997 р. мав місце значний приплив валютних 

коштів на внутрішній ринок, що зумовлювало надмірну пропозицію доларів США і 
тиск на гривню в бік її ревальвації. Тому Національний банк України з метою не 
допустити дестабілізації кон’юнктури валютного ринку в цей період проводив девізну 
політику шляхом викупу надлишку пропозиції іноземної валюти на ринку.  

Четвертий етап (2000 - 2007 рр.) – «економічної стабільності» - відображає 
процес реалізації валютної політики за умов досягнення національним господарством 
економічного зростання, макроекономічної стабілізації, зниження темпів інфляції, 
активізації зовнішньоторговельної діяльності і зростання активного сальдо платіжного 
балансу. Спрямованість валютної політики у цей період набула ознак поступової 
відмови від жорсткого адміністративного регулювання валютних відносин та переходу 
до більш ліберальних умов функціонування внутрішнього валютного ринку. 

Так, Постановою № 127 Національний банк України запровадив «Правила 
здійснення операцій на міжбанківському валютному ринку України» (1999 р.), які 
значно лібералізували організацію валютних відносин та надали комерційним банкам 
ширші можливості щодо купівлі-продажу іноземних валют як для власних потреб, так і 
за дорученням своїх клієнтів. Разом із лібералізацією валютних відносин НБУ вживав 
заходи щодо забезпечення дієвого контролю і недопущення спекулятивних операцій на 
ринку. Такими заходами були: здійснення валютних операцій лише у режимі реального 
часу; введення для уповноважених банків обов’язкового підтвердження через власну 
електронну пошту угод щодо купівлі-продажу іноземної валюти на міжбанківському 
ринку тощо.  

Упродовж 2000-2004 рр. дії НБУ були спрямовані на пом’якшення існуючої 
системи валютного регулювання і валютного контролю та проведення політики 
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плаваючого обмінного курсу зі збереженням незначних коливальних тенденцій у бік 
ревальвації або девальвації. 

Якщо розглядати процес реалізації валютної політики Національного банку 
України на даних чотирьох етапах, то можна зробити висновок, що найбільш дієвими її 
інструментами, здатними ефективно впливати на організацію валютних відносин, були 
передусім політика валютних обмежень, управління режимом валютного курсу, а 
також девізна політика. Саме ці інструменти забезпечили вплив валютної політики 
НБУ на стан зовнішньої торгівлі, курс національної валюти, міжнародний рух 
капіталів, обсяги торгів і динаміку кон’юнктури на внутрішньому валютному ринку. 

П’ятий етап (2008 - 2009 рр.) – «економічної кризи» - не лише українська 
економіка, а й економіка країн світу опинилася в умовах тривалої фінансово-
економічної кризи. Зниження курсу національної валюти (до кінця 2009 р. середній 
валютний курс гривні щодо американського долара становив 798,50 грн. за 100 доларів 
США) призвело до того, що НБУ проводив масові від’ємні валютні інтервенції, які 
значно скоротили золотовалютні резерви НБУ. Загальна сума проведеної девізної 
політики НБУ у 2009 р. була в розмірі -10 432,1 млн. дол. США, що позначилося на 
міжнародних резервах, які зменшилися на 16 %, до 26,5 млрд. дол. США. 

Шостий етап (2010 - 2013 рр.) – «посткризовий» - економічне зростання 
України відновилось, чому сприяв підвищений зовнішній попит на вітчизняну 
продукцію. Рушієм зростання була промисловість, де досягнуто позитивних 
результатів у всіх видах діяльності. Зростання реальної заробітної плати населення 
стимулювало внутрішній споживчий попит, що сприяло нарощуванню обсягів 
роздрібного обігу. Збільшення доходів Зведеного бюджету України відбувалось 
швидшими темпами, ніж зростання економіки, його забезпечувало посилення 
податкового тиску на суб’єктів економічної діяльності. Зростання видатків було 
помірним і не чинило значного тиску на інфляцію. 

Сьомий етап (з 2014 р.) - «другий кризовий» - новий 2014 рік валютний ринок 
розпочав стабільно (курс гривні «стабільно штучно утримувався» на рівні 8,16 грн.). 
Першою ознакою проблеми стало зростання обсягів торгів з іноземною валютою на 
безготівковому сегменті валютного ринку. Січень, що завжди характеризувався 
найменшою діловою активністю з усіх місяців року, показав піковий результат: обсяг 
торгів з безготівковою іноземною валютою становив рекордні 89702,8 млн. дол. США. 
Найбільш вірогідною причиною цього явища стало виведення за кордон своїх капіталів 
політиками, що на той час були при владі. Страх, у випадку зміни керівництва держави, 
втратити найбільш ліквідну частину свого майна, став мотивом переведення коштів у 
іноземні банки. 

Підтвердженням цієї гіпотези є різкий спад обсягу операцій із безготівковою 
іноземною валютою на міжбанківському валютному ринку після зміни влади. 

Наслідком зростання торгів іноземною валютою на міжбанку стало різке 
підвищення попиту на іноземну валюту. Це, у свою чергу, сформувало девальваційний 
тиск на гривню, який, у подальшому, втримати уже не вдалося. 

Динаміка офіційного курсу гривні до долара США  у 2013-2015 роках 
відображена на рис. 1 [8]. 
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Рис. 1. Динаміка офіційного курсу гривні до долара США  (за 100 $)  у 2013-

2015 рр. 
У лютому 2014 р. офіційний курс гривні до долара США знизився на 25% і на 

28.02.2014 р. становив майже 10,00 грн. за 1 долар США.  У березні 2014 р. гривня 
підтримала спадну тенденцію, відтак її офіційний курс до долара США знизився ще на 
9,7%. Найбільше знецінення національної грошової одиниці спостерігається, згідно 
рис. 1, на 24.02.2015 р, коли за 1 долар давали понад 30 грн. Подальше підвищення 
курсу гривні є недостатньо суттєвим: у кінцевому рахунку відбулося обезцінення грн. 
більше ніж у 3 рази. 

Події на валютному ринку у 2014-2015 рр. умовно можна поділити на три 
відрізки: 

1) січень 2014 р.–26 лютого 2014 р. – утримання стабільного курсу гривні за 
будь-яку ціну та розтрата золотовалютного запасу країни без збереження стабільності 
гривні; 

2) 26 лютого 2014 р.–19 червня 2014 р. – зміна пріоритетів та перехід від 
курсової стабільності до збереження офіційних резервів; подальше підпорядкування 
валютного регулювання цій цілі; 

3) 19 червня 2014 р.–  до сьогоднішнього часу – здійснення подальших заходів 
щодо зміни курсу державного регулювання та стабілізації валютного ринку України. 

Вибір оптимального режиму валютного курсоутворення в Україні породжує 
багато дискусій. Одні вчені та практики критикують політику підтримки стабільності 
номінального обмінного курсу (змішаний режим), який існував в нашій державі 
протягом кількох останніх років, і виступають за впровадження його плаваючого 
режиму. Інші – проти будь-якого коливання обмінного курсу, яке, на їхню думку, може 
призвести до значних втрат в економіці. 

Зазначимо, що останніми роками дедалі більше держав світу переходить саме до 
гнучких валютних режимів (Бразилія, Ізраїль, Чилі та ін.). Це пояснюють тим, що в 
умовах глобалізації країни з негнучкими валютно-курсовими режимами наражаються 
на ризики, пов’язані з мінливістю потоків капіталу. 

Старе керівництво Нацбанку намагалося утримати стабільний курс за будь-яку 
ціну. Нове керівництво регулятора вирішило дозволити курсу гривні «поплавати». 
Ключовими рішеннями НБУ у 2014 році стали: обмеження на видачу іноземної валюти 
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з рахунків (не більше 15000,00 грн. в день по еквіваленту в усіх валютах); обмеження 
на продаж іноземної валюти одній особі в одній банківській установі сумою 15 000,00 
грн.; скорочення строків розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів зі 180 
до 90 календарних днів; заборона на здійснення операцій з купівлі-продажу іноземної 
валюти на міжбанківському валютному ринку без поставки валют. 

Високий рівень інфляції, нестабільний стан макроекономічного середовища, а 
також нагальна необхідність підвищити стійкість економіки до валютних і фінансових 
криз зумовили перехід України від таргетування обмінного курсу режиму інфляційного 
таргетування.  

Таргетування інфляції – це режим монетарної політики держави, що передбачає 
публічне проголошення офіційної інфляційної цілі, сприяє досягненню низького і 
стабільного рівня інфляції, створює сприятливі умови для запровадження вільного 
режиму валютного курсоутворення, а також забезпечує досягнення основної мети 
грошово-кредитної політики – стабільності національної грошової одиниці [3]. 

Доцільність переходу до керованого плавання в Україні пояснюють тим, що 
система плаваючих курсів зменшує ступінь втручання політичних чинників у 
міжнародні торговельні відносини, а також є стійкішою до зовнішніх фінансово-
економічних шоків. В Україні цей перехід має бути плавним і поетапним. 

Перехід до режиму інфляційного таргетування в Україні, декларований НБУ в 
«Основних засадах грошово-кредитної політики України на 2015 р.» [7], поки що 
ускладнюється як високим рівнем бюджетного дефіциту, так і відсутністю 
незалежності центрального банку та гнучкості валютного курсу.  

Значна доларизація та боргове навантаження економіки, негативне сальдо 
зовнішньої торгівлі підвищують фінансову вразливість країни. У зв’язку з цим 
погоджуємось з думкою, що при зміні монетарного устрою в Україні дуже важливо 
враховувати в цільовій функції центрального банку окрім показників інфляції та 
економічного зростання, ще й валютний курс, залишаючи інфляційний пріоритет. 

Оскільки в сучасних умовах механізм реалізації валютної політики направлений 
на підтримання фінансової стабільності, він має базуватися на керованості реального 
валютного курсу та здатності протистояти зовнішнім та внутрішнім шокам. Цей 
критерій, на нашу думку, є ключовим у оцінюванні результативності валютної 
політики НБУ з точки зору впливу на фінансову стабільність економіки. 

Стратегія грошово-кредитної політики в середньостроковій перспективі 
повинна і надалі базуватися на застосуванні режиму інфляційного таргетування. В 
цьому напрямку повинні удосконалюватися інституційні основи діяльності 
Національного банку, основні зусилля доцільно концентрувати на посиленні його 
незалежності (у тому числі в частині самостійного визначення інфляційних цілей та 
використання під час здійснення політики власних прогнозних розрахунків), 
підвищення фінансової автономії (зокрема в частині припинення практики авансового 
перерахування частини прибутку до державного бюджету), реформи управління (в 
тому числі посилення ролі Ради Національного банку) та організаційної структури 
НБУ. Для досягнення прогресу в зазначених питаннях повинні бути ініційовані 
відповідні зміни до законодавства України. 

Реалізацію монетарного режиму інфляційного таргетування доцільно 
здійснювати при дотриманні таких основних принципів: 

⎯ безумовної пріоритетності цілі щодо цінової стабільності та 
підпорядкування їй усіх інших цілей і завдань грошово-кредитної політики; 

⎯ тактичної гнучкості та орієнтації на досягнення середньострокових цілей;  



Науковий вісник Мукачівського державного університету 
Економічні науки 

 

Журнал наукових праць №19(14)’2015 
 

121

⎯ використання режиму гнучкого обмінного курсу, який передбачає 
визначення вартості гривні до іноземних валют на основі співвідношення ринкового 
попиту та пропозиції;  

⎯ прозорості діяльності Національного банку.  
Впровадження відповідних заходів, на нашу думку, сприятиме зміненню 

економіки країни, стабілізації її грошової одиниці та поступовому виходу з фінансової 
кризи. 

Висновки 
Проведений аналіз засвідчує, що валютна політика України потребує 

радикальної зміни для виконання стимулюючої ролі у розвитку національної 
економіки. Виникає нагальна потреба у розробці впровадженні нової концепції 
валютного контролю, валютного регулювання та валютного прогнозування розвитку 
валютного ринку України. 

Сучасні напрями державної валютної політики повинні спрямовуватися на 
удосконалення валютного законодавства, врівноваження попиту та пропозиції 
іноземної валюти на валютному ринку України, поглиблення інтеграції між органами 
валютного регулювання, розроблення стратегії та тактики політики дедоларизації, 
підвищення якості валютного нагляду та валютного контролю, ефективне регулювання 
проведення банками валютних операцій.  
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АННОТАЦИЯ 
 

ВАЛЮТНАЯ ПОЛИТИКА УКРАИНЫ: РЕАЛИИ И КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
РАЗВИТИЯ 

 
В статье исследованы сущность, составляющие и формы реализации валютной политики в 

Украине, осуществлен анализ этапов и факторов ее формирования, а также определены приоритеты 
развития в современных условиях хозяйствования. Анализируя, систематизируя и обобщая научные 
труды многих ученых, было сформулировано собственное понимание «валютной политики» 
государства. В результате исследования было выделено несколько этапов формирования и реализации 
отечественной валютной политики. Определены основные тенденции развития и трансформации 
валютной политики, осуществлен анализ факторов влияния на нее, с одной стороны, и ее 
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непосредственного влияния на экономику страны, с другой. Обоснована необходимость дальнейшего 
совершенствования методов валютного регулирования экономики Украины. Определена необходимость 
перехода к режиму инфляционного таргетирования, необходимость дальнейшего совершенствования 
валютного законодательства, уравновешивания спроса и предложения иностранной валюты на 
валютном рынке Украины, углубление интеграции между органами валютного регулирования, 
разработка стратегии и тактики политики дедолларизации, повышения качества валютного надзора и 
валютного контроля. 

Ключевые слова: валютная политика, валютный курс, инфляция, валютное регулирование, 
режим инфляционного таргетирования. 

 
SUMMARY 

 
THE MONETARY POLICY OF UKRAINE: REALITIES AND CONCEPTUAL DIRECTIONS OF 

DEVELOPMENT 
 

The essence, elements and forms of implementation of monetary policy in Ukraine have been 
researched in the article, the analysis of factors and stages of its formation has been performed and the 
priorities of development  in the current economic conditions has been defined. The own understanding of 
"currency policy" of the state has been formulated in the article analyzing, summarizing and systematizing 
research work of many scientists. As a result research has allocated several stages of formulation and 
implementation of domestic monetary policy. The main trends of development and transformation of monetary 
policy have been defined, the analysis of the factors of influence the one hand, and its direct impact on the 
economy, on the other have been investigated. The necessity of further improvement of methods of currency 
regulation of economy of Ukraine has been justified. The need to move to inflation targeting, the necessity of 
further improvement of the currency legislation, balancing supply and demand of foreign currency on the 
foreign exchange market of Ukraine, deeper integration between the bodies of currency regulation, development 
of strategy and tactics of de-dollarization policy, improving the quality of supervision and currency exchange 
controls have been indicated. 

Keywords: monetary policy, exchange rate, inflation, currency regulation, inflation targeting regime. 
 
 
 
 

УДК 338.48 
 
КОМПЛЕКСНИЙ АНАЛІЗ СТАНУ ТА ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ ТУРИСТИЧНОЇ 

МІСЦЕВОСТІ 
 

МАХЛИНЕЦЬ С.С., БУКОВЕЦЬКА Н.В., ДЕРКАЧ В.Ю. 
Мукачівський державний університет 

 
У статті розглядається питання комплексного вивчення території для розвитку туристичної 

діяльності. Акцентується увага на оцінці природно-ресурсного стану туристичної місцевості; 
створення кадастрів рекреаційних ресурсів; основних типах оцінки рекреаційних ресурсів; методах 
дослідження туристичної місцевості з позицій охорони довкілля. 

Оцінка природно-ресурсного стану, включає перш за все оцінку природно-кліматичних умов 
місцевості, дослідження екологічного стану озеленених територій, дослідження стану повітряного 
басейну, дослідження стану геологічного середовища, що може бути основою функціонального 
використання територій . 

Ключові слова: природно-ресурсний стан місцевості, комплексні характеристики  стану 
місцевості, пофакторні характеристики стану місцевості, кабінетні дослідження, польові 
дослідження, кадастр рекреаційних ресурсів, рекреаційне навантаження, якість довкілля, інтегральний 
показник екологічного стану регіону.  

 
Актуальність теми дослідження 
Збалансований розвиток туристичної сфери потребує комплексного вивчення 

території та обґрунтування впливу на суспільно-екологічне середовище під час її 
функціонування, питань охорони довкілля та визначення передумов, що сприятимуть 
розвитку туристичної сфери на певній території. 
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Для розробки стратегії раціонального використання туристичної місцевості, а 
також визначення екологічної ємкості території необхідна оцінка якості оточуючого 
середовища, його сприятливості та безпечності для людини. Питання оцінки 
ефективності управління охороною навколишнього середовища і формування системи 
природоохоронних заходів не можуть бути ефективно вирішені лише на рівні розгляду 
формальних показників, він вимагає проведення різносторонньої оцінки стану 
території. 

Комплексне дослідження стану туристичної місцевості є важливим елементом 
аналізу території, визначає територіальні та природні ресурси, питання охорони 
довкілля для розвитку основних видів рекреаційного використання території. 
Комплексна оцінка території спрямована на визначення інтегрального потенціалу 
туристичної місцевості, його можливостей та обмежень щодо подальшого розвитку 
продуктивних сил. Вона спрямована на аналіз усіх видів господарської діяльності, 
схеми їх розміщення відповідно до територіальних внутрішньорайонних 
(регіональних) відмінностей з урахуванням усіх природних та соціально-економічних 
характеристик району. Комплексна оцінка території необхідна для обґрунтування 
суспільної ефективності її розвитку, економічного зростання, покращання життя 
населення та стану довкілля. Сьогодення визначає необхідність урахування 
екологічної, зокрема, медико-екологічної ситуації, техногенного пресингу на природу 
тощо. 

У сучасній науці є розроблені різноманітні підходи до оцінки суспільно-
екологічного стану території для розвитку туристичної діяльності. Реалізація їх 
здійснюється на основі застосування певних критеріальних систем, що є структурними 
елементами оціночного процесу.  

Багров Н.В., Боков В.А., Луцишин П.В. пропонують використовувати 
екологічний, економічний, соціологічний, виробничий види підходів до оцінки 
рекреаційної території та її комплексної структури, що дозволяє охарактеризувати стан 
природних ресурсів відносно сфер їх використання. Лисовський С.А., Стеченко Д.М. 
вважають необхідним застосування сукупної оцінки природних ресурсів території, 
оскільки це дозволить комплексно оцінити всі компоненти природно-ресурсного стану 
території, призначення використання яких, у більшості випадків, передбачає 
задоволення різноманітних потреб соціально-еколого-економічних процесів в 
суспільстві 

Вивченням санаторно-курортної місцевості займаються вчені, серед них О.О. 
Любіцева, В.І. Мацола, М.Й. Рутинський, Н.В. Фоменко та інші. Вони приділяють 
велику увагу дослідженню санаторно-курортного освоєння й аспектам еколого-
економічного освоєння місцевості, природно-ресурсному потенціалу геопросторової 
організації санаторно-курортної сфери та питанням охорони довкілля тощо. 

Об’єкти та  методи досліджень 
Об’єкт дослідження − процеси комплексного оцінювання стану та охорони 

довкілля туристичної місцевості. 
Предмет дослідження − сукупність принципів, прийомів і методів наукового 

пізнання в сфері оцінки туристичної місцевості, а також наукові положення і сучасні 
здобутки в сфері туризму щодо комплексного оцінювання стану та охорони довкілля 
туристичної місцевості.  

При написанні статті використовувалися такі методи дослідження: аналітичний; 
статистичний, дослідницький,  програмно-цільовий та інші.  

Постановка задачі 
Метою статті є дослідження комплексного аналізу стану місцевості для 

розвитку туристичної діяльності, а також питань охорони довкілля. У ході дослідження 
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перед нами стояли такі завдання: дослідити природно-кліматичні умови туристичної 
місцевості, створення кадастрів рекреаційних ресурсів, проаналізувати основні методи 
комплексного дослідження туристичної місцевості, питання рекреаційного 
навантаження, оцінка інвентаризаційної характеристики природного середовища, 
інтегральної моделі якості довкілля. 

Результати та їх обговорення 
Оцінка природно-ресурсного стану включає перш за все оцінку природно-

кліматичних умов місцевості. Аналіз кліматичних умов починають з визначення 
приналежності території до того чи іншого кліматичного району. Районування, що 
виконане біометеорологічним методом, дозволяє визначити ступінь сприятливості 
природно-кліматичних умов для розселення і виявити будівельні вимоги до 
архітектурно-планувальних рішень в районах з різними кліматичними умовами. Це 
районування виконується на основі: пофакторного аналізу просторового розподілу 
провідних кліматичних характеристик (радіаційний, температурний, вітровий режими, 
атмосферні явища); оцінки кліматичних умов повторності фізико-гігієнічних класів 
погод; аналізу сполучень метеорологічних елементів, що визначають умови 
розсіювання шкідливих домішок в атмосферному повітрі (потенціал забруднення 
атмосфери); ландшафтного зонування. 

Як правило, кліматичні дані місцевості представляються у вигляді будівельно-
кліматичного паспорту об’єкту проектування. До його складу входять: архітектурний 
аналіз клімату; інженерно-кліматичні розрахунки окремих чинників клімату; 
архітектурний аналіз мікроклімату. «Загальними даними» паспорту (паспорт 
представляється в уніфікованій формі) є: кліматичний підрайон, до якого належить 
дана місцевість; його загальні географічні умови: наявність сейсмічності, просадкових 
ґрунтів, вічної мерзлоти (це визначається згідно з СНиП). 

До пофакторних характеристик належать: сонячна радіація (прихід на 
горизонтальну та вертикальну поверхні, тривалість опромінення, ультрафіолетова 
радіація); температура повітря (середня, екстремальна, амплітуда, розрахункова: доби, 
п’ятиденки, опалювального періоду і найбільш холодного періоду); вітер (напрям, 
швидкість); вологість (відносна, абсолютна); опади (суми, середні екстремальні; 
сніговий покрив).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.1. Аналіз природно-ресурсного стану території 

Оцінка природно-ресурсного стану місцевості 

Аналіз кліматичних умов 

Радіаційний режим 

Тепловий режим 

Аераційний режим 

Оцінка забруднення 
повітряного басейну 

Оцінка стану геологічного 
середовища 

Вітровий режим 

Режим зволоження 

Оцінка шумового режиму 
території 

Оцінка електромагнітного поля 

Оцінка озеленення території 

Оцінка стану водних об’єктів



Науковий вісник Мукачівського державного університету 
Економічні науки 

 

Журнал наукових праць №19(14)’2015 
 

125

Дослідження стану повітряного басейну. Оцінка стану повітряного басейну, 
перш за все, враховує визначення потенційної небезпеки його забруднення залежно від 
природно-кліматичних чинників конкретної території, що визначають здатність 
атмосфери розсіювати та адсорбувати шкідливі домішки. Це залежить від характеру 
турбулентного обміну та швидкості вітру, наявності туманів, рельєфу місцевості та 
інших чинників. Несприятливий характер розсіювання шкідливих речовин 
спостерігається, зокрема, при виникненні температурних інверсій. 

Значне підвищення рівня забруднення повітряного басейну, як правило, 
спостерігається при застої повітря (поєднання слабких вітрів з приземними інверсіями 
температури) і штилях (низькі швидкості вітру в градації від 0 до 1 м/с). Такі 
метеорологічні умови властиві, наприклад, районам гірських долин, де є накопичення 
більш щільного і холодного повітря в приземному шарі, часто спостерігається висока 
стійкість стану повітряних мас. У випадку розташування в долинах промислових 
підприємств з шкідливими викидами, створюються небезпечні умови забруднення 
атмосфери. Позитивну роль в очищенні атмосфери відіграє інтенсивне перемішування 
повітряних мас, яке може відбуватися на фоні підвищених швидкостей вітру та інших 
чинників, а також опади, що забезпечують вимивання домішок з атмосфери. 

Дослідження стану геологічного середовища. Інженерно-геологічні процеси, 
зазвичай, привернені до ділянки будівництва чи охоплюють території в безпосередній 
близькості до неї. Під їхнім впливом формуються інженерно-геологічні умови. Під 
інженерно-геологічними умовами розуміється геологічна будова та гірські породи, 
рельєф, гідрогеологічні умови, геологічні процеси (враховуючи інженерно-геологічні). 

Інженерними службами складаються інженерно-геологічні, гідрогеологічні, 
геоморфологічні, мерзлотні карти та ін. в масштабі 1:25000. На схемах-картах 
виділяються території з різним ступенем підлягання процесам ерозії, карстоутворення, 
селеутворення тощо. При цьому беруться до уваги допустимі навантаження на ґрунти 
підвалин споруд, глибина залягання ґрунтових вод від поверхні, вірогідність 
затоплювання, інтенсивність зсувних процесів, закарстованість тощо. Потім 
досліджується можливість зміни геологічних умов, їх характер (за ступенем 
сприятливості чи несприятливості), швидкість розвитку геологічних процесів при 
антропогенному впливі в ході господарського функціонування території. 

Одним з основних завдань аналізу й оцінки інженерно-геологічних умов 
місцевості є визначення характеру і ступеня порушення територій з точки зору їх 
найбільш раціонального відновлення і використання для рекреаційних цілей і 
поліпшення довкілля. 

 
 

 
 
 

Рис. 2. Типи інженерно-геологічних умов порушення територій 
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Результати вивчення стану порушених територій можуть бути основою 
функціонального використання територій. 

При санітарно-гігієнічній оцінці ґрунту розглядається його хімічне і 
бактеріологічне забруднення, а також у деяких випадках порушення ґрунтового 
покриву. Результатом оцінки може бути схема районування території за ступенем 
забрудненості ґрунту з виділенням ділянок найбільш небезпечних ареалів забруднення. 
Також виділяються зони впливу ґрунтового покриву на рослинність і матеріально-
технічні об’єкти міста, в окремих випадках - на поверхневі й ґрунтові води. Основною 
причиною біологічного забруднення ґрунту є невдосконалені звалища, місця 
захоронення (полігони) побутових відходів. Санітарна оцінка цього чинника 
забруднення ґрунту передбачає визначення норм накопичення відходів і категорії 
їхньої токсичності, а також характеристики їхнього збирання та видалення 
(місцеположення на території), знешкодження, переробки. 

Результатами дослідження санітарно-гігієнічного стану водних об’єктів є 
характеристика: 

- основних джерел забруднення водних об’єктів (промисловість, житлово-
комунальне господарство, водний транспорт, сільське господарство, рекреація); 

- сучасного використання водних об’єктів (для господарсько-питних цілей, 
купання, спорту і відпочинку населення, технічного водопостачання, зрошення 
сільськогосподарських культур, водозабезпечення тваринницьких комплексів, 
рибальства і риборозведення, судноплавства, виробки електроенергії). Ці відомості 
необхідні для вибору критеріїв оцінки якості води; 

- гідрологічних і гідродинамічних показників водного об’єкту (витрати води, 
середні значення ширини, глибини в окремих створах, швидкості течії), опис приток та 
їхніх потужностей (на тій ділянці водного об’єкту, що вивчається); 

- основних джерел живлення водотоків і водоймищ (підземні води, 
поверхневий стік, атмосферні опади, болота). 

Дослідження екологічного стану озеленених територій включають декілька 
груп. Пріоритетність тієї чи іншої функції визначається залежно від призначення і ролі 
озеленених територій у межах міста та за його межами. Ці критерії взаємопов’язані. 
Функціональні критерії визначають рекреаційні якості озеленених територій 
(відпочинок населення, організація спорту та ін.), просторову організацію території, 
формування ландшафту [3]. 

Екологічні критерії дозволяють виявити роль озеленених територій в охороні 
природних комплексів. Екологічна оцінка озеленених територій передбачає: віднесення 
їх до різних груп та категорій захищеності (за унікальністю в дендрологічному та 
архітектурно-ландшафтному відношенні; за їхньою роллю в захисті середовища - 
захист ґрунту, регулювання водного балансу, кліматорегулюючі властивості тощо); 
відновлювальні роботи або заміну насаджень; цілеспрямоване удосконалення системи 
озеленення та її окремих елементів з точки зору підвищення екологічної ефективності 
озеленених територій. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Групи критеріїв оцінки озеленених місцевостей 
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Територію, придатну для санаторно-курортної сфери перш за все слід 
розглядати з позиції природокористування, яку, беручи до уваги методологію 
природокористування, необхідно аналізувати як єдність таких процесів: організація 
рекреації населення за допомогою використання природних ресурсів і умов; 
передбачення змін навколишнього середовища враховуючи вплив рекреаційної 
діяльності; задоволення потреб населення в природних рекреаційних ресурсах і 
відновлення робочої сили. 

Створення кадастрів рекреаційних ресурсів на сьогодні є досить актуальним. 
Але стримуючим фактором виступає відсутність єдиної системи їх обліку, 
використання і оцінки, а також недостатньою вивченістю запасів деяких родовищ 
рекреаційних ресурсів. Кількісна і якісна оцінка природних ресурсів ще не є достатньо 
вивченою, тому що при оцінці потрібно враховувати різні фактори. Варто врахувати, 
що в залежності від рівня ієрархії досліджуваних рекреаційних територій можуть 
змінюватися цілі і фактори оцінки. Наприклад, оцінка окремого рекреаційного ресурсу 
(джерела мінеральних вод, місцевості придатної для кліматолікування та ін.) повинна 
включати не лише кількісні характеристики, а й рівень сприятливого впливу певного 
рекреаційного ресурсу на рекреанта. 

Для того, щоб визначити придатність території для розвитку певного типу 
санаторно-курортного закладу, необхідно провести дослідження території і визначити 
до якого типу вона відноситься. 

Для того, щоб комплексно дослідити придатність території для розвитку 
санаторно-курортної сфери, необхідно врахувати такі методи дослідження: 

- метод індексу випереджаючих показників - зміни величин цих показників 
передують певним змінам в економіці; 

- метод нормативного планування - поетапне планування сукупних 
взаємопов’язаних елементів, що сприятимуть забезпеченню мети; 

- метод моделювання – розробка моделі управління, являє собою 
формалізовані співвідношення, які описують основні взаємопов’язані елементи, що 
створюють економічну систему. 

Дослідження території санаторно-курортного комплексу здійснюється методами 
кабінетних та польових досліджень. Для кабінетних досліджень використовують 
спеціальні довідники у санаторно-курортній сфері, наукова та публіцистична 
література, прас-листи та інформація з Інтернету. Результатами цих досліджень 
виступають: динаміка та специфіка різних економічних параметрів, характеристики 
визначених сегментів ринку. При дослідженні санаторно-курортної сфери великою 
проблемою виступає закритість інформації про заклади та технологію організації та 
надання лікувально-профілактичних послуг. Більшість закладів сфери туризму надають 
тільки загальну інформацію про підприємство та наявні в нього послуги. Метою 
польових досліджень, зазвичай, виступають: одержання статистичних даних з 
асортименту послуг, дистрибуції, обсягів реалізації, конкурентного середовища, 
цінового діапазону та подальше опрацювання цих даних з метою виявлення тенденції 
розвитку ринку санаторно-курортних послуг [7]. 

Збільшення рекреаційних потреб сучасного суспільства обумовлює необхідність 
вирішення багатьох питань пов’язаних з визначенням окремих характеристик 
природно-рекреаційного потенціалу та регламентованого екологічно збалансованого 
природокористування, що безумовно сприятиме задоволенню рекреаційного попиту. 
Такі характеристики включають рекреаційне навантаження на природні ресурси. 

Рекреаційне навантаження - показник суспільного впливу (вплив рекреантів, 
транспортних засобів, будівництва рекреаційних споруд) на природні ЛК. Рекреаційне 
навантаження поділяють на: 
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- допустиме (оптимально та гранично допустимі) - створюються зміни 
зворотного характеру, ландшафтні комплекси втрачають певні взаємозв’язки 
(наприклад, збіднення видового складу травостою та зрідження деревостану і 
підросту), при цьому можливе часткове самовідновлення; 

- деструкційне (критичне та катастрофічне) - спостерігаються незворотні зміни 
ландшафтних комплексыв, корінна ломка ландшафтної просторово-часової структури. 

Перевищення максимально допустимих рекреаційних навантажень є проявом 
однієї з форм антропогенізації природного середовища та призводять до рекреаційної 
дегресії, негативно впливають на природні ландшафтні комплекси. Визначення міри 
рекреаційних навантажень на ландшафтні комплекси обумовлюють прийняття певних 
геокологічних принципів для територій природно-заповідного фонду, вони включають: 

- в процесі рекреаційного природокористування збереження ландшафтної 
різноманітності; 

- проведення всеохоплюючих профілактичних заходів; 
- гармонізація взаємодії суспільства та природи; 
- раціональне природокористування за умови рівномірного територіального 

роззосередження рекреантів. 
При дослідженні рекреаційних навантажень необхідно врахувати сезонну 

циклічність функціонування природно-заповідних установ, які безпосередньо пов’язані 
з відповідними змінами потоків відпочиваючих, характером їх діяльності, 
диференційованою стійкістю ЛК та їх компонентів до антропогенного впливу. 
Необхідно також, врахувати добовий ритм використання даної рекреаційної території. 

Початковий рівень визначення міри рекреаційного навантаження на природні 
ландшафтні комплекси враховує інвентаризаційну характеристику (оцінку) 
природного середовища конкретної території за його окремими складовими 
(природними компонентами та (або) їх територіальними поєднаннями ландшафтними 
комплексами. Покомпонентний аналіз починається з ведучого компонента – 
літогенного, який у своєму складі включає літологічну будову території з наявним 
відповідним рельєфом і визначає характеристику компонентів. Разом з літогенним 
компонентом аналізується атмогенний, що являє собою приземний шар повітря з 
особливими погодними і кліматичними умовами. Наступними аналітичними 
компонентами в значенні меншої ландшафтоутворюючої функції виступають 
гідрогенний, едафогенний (грунт) і біогенний. Останній виступає таким, який 
найбільше піддається екзогенним впливам і, зокрема, рекреаційним. Вищим за нього, 
враховуючи компонентну градацію, є протидія цим впливам, що збільшується до 
найбільш «консервативного» - літогенного. Найбільшої негативної шкоди 
нерегульована рекреаційна діяльність завдає через витоптування, збір рослин, 
випалювання (у місцях розпалення вогнищ), механічне пошкодження деревостану, 
забруднення окремих територій тощо [2]. 

На даний час немає чітко визначених норм рекреаційного навантаження на 
природні ландшафтні комплекси. Такі норми ґрунтуються на необхідності збереження 
ресурсовідновних властивостей ландшафтних комплексів та вони не враховують всіх 
властивостей, наявність ланцюгових реакцій та причинно-наслідкових зв’язків у 
ландшафтних комплексах. Застосовують ряд методик визначення рекреаційного 
навантаження на територію. На жаль, в Україні діє тільки одна норма такого характеру: 
«Державні будівельні норми України 360-92 «Містобудування. Планування і забудова 
міських і сільських поселень». 

Важливим елементом визначення величини рекреаційного навантаження є 
регламентація перебування та відвідання рекреаційних природно-заповідних територій. 
Для визначення допустимого рекреаційного навантаження береться до уваги кількість 
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рекреантів, при врахуванні часу їх перебування не відбуватиметься суттєвих змін в 
природно-ландшафтній структурі. В такому випадку рослинність виступає головним 
індикатором визначення допустимого рекреаційного навантаження на ландшафтні 
комплекси. Для кожного типового лісового ландшафтного комплексу є спеціальна 
методика визначення рекреаційного навантаження. 

Рекреаційне навантаження можна виразити через кількість людей (людино-днів) 
на одиниці площі або рекреаційному об’єкті за певний проміжок часу (зазвичай за день 
або рік) в залежності від виду рекреації. Визначення рекреаційного навантаження 
потребує застосування таких параметрів: 

− одночасна кількість відпочиваючих (об’єднаних одним мотивом відпочинку) 
на одинці площі за обліковий період – Р (люд./га); 

− сумарний час кожного виду відпочинку на одиниці площі за обліковий період 
- (год./га); 

− тривалість облікового періоду в годинах – Т (1рік – 8760 годин). 
Ці показник можна виразити у формулі: 

і= ТР                                        (1) 
Застосовують вибіркові методи величин рекреаційного навантаження – 

моментні  та хронометричні. Використовують також розрахункові методи, розроблені 
для конкретних соціальних і природних умов на основі емпірично встановлених п’яти 
стадій рекреаційних дигресій. 

Визначення середньорічного рекреаційного навантаження на облікових ділянках 
проводиться за формулою: 

Pcp=365–P1P1nf1nfД                (2) 
де Рср - середньорічне рекреаційне навантаження, люд./га; 
Р1,...,Рn - середні за звітний період одночасні рекреаційні навантаження в різні 

пори року в неробочі та робочі дні з комфортною і дискомфортною погодою, люд./га; 
f1,...,fД - середні багаторічні кількості неробочих і робочих днів з комфортною і 

дискомфортною погодою в різні пори року, дні. 
Визначення рекреаційної місткості природної території відбувається, як сума 

допустимих рекреаційних навантажень для кожної групи типологічних ландшафтних 
комплексів і визначає чисельність відпочиваючих, що можуть перебувати на території 
ландшафтного комплексу без нанесення шкоди протягом певного часу. 

Допустимі рекреаційні навантаження залежать від індивідуально-типологічної 
якості ландшафтного комплексу і змінюються в широких межах рекреаційної 
діяльності. Наприклад, навантаження, які стосуються рекреаційних лісів 
диференціюються в залежності від їх бонітету. Для лісових ЛК II бонітету показники 
рекреаційного навантаження зменшуються на 10 - 15%, III - на 15-25%, IV - на 20-25%. 
Також допускається зниження норм навантажень при крутизні (стрімкості) рельєфу з 
використанням понижуючих коефіцієнтів: при крутизні 10 - 20% - 0,8; 20 - 30% - 0,6; 
30 - 50% – 0,4; більше 50% - 0,2. 

З метою оптимізації режиму рекреаційного використання природно-заповідних 
територій, здійснюється контроль рекреаційних навантажень спеціальними органами та 
службами охорони, шляхом регулювання періодичності і тривалості видів рекреаційної 
діяльності та за допомогою інших супутніх організаційно-господарських заходів. 

Визначення цінності природного середовища для розвитку санаторно-курортної 
сфери дасть можливість оцінити ефект від якісного природного середовища. Повна 
економічна цінність якісного природного середовища включає: 

−  цінність від прямої фактичної експлуатації екологічних благ (наприклад, 
використання первісних куточків природи в рекреаційній діяльності); 
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−  цінність від непрямої експлуатації (наприклад, доходи від оздоровлення під 
впливом природного середовища на організм людини, а також у результаті 
задоволення естетичних ті інших схожих потреб людини); 

−  цінність існування, що визначається не майбутніми доходами від 
використання якісного природного середовища, а самим фактом існування чистого, 
первісного та різноманітного природного довкілля; 

  - цінність викладеної альтернативи, що пов’язана з збереженням можливості 
використання природних благ у майбутньому і відповідно отримувати за це доходи, яка 
проявляється через готовність споживачів заплатити за якісне довкілля та його 
збереження для майбутніх поколінь  [8]. 

Якісне довкілля для має велике значення: окрім додаткового прибутку, 
скорочуються витрати на оздоровлення працівників, які постраждали під час 
виконання роботи. 

Величина доходу від використання якісного природного середовища залежить 
від величини витрат на його покращення чи запобігання його погіршенню. Такі 
витрати залежать від: 

− місця знаходження підприємства (кліматичних умов, віддаленість від 
об’єктів забруднення); 

− наявності об’єктів екологічної інфраструктури (підприємства з охорони та 
відновлення природи). 

Клімат створює сприятливі умови не тільки для відпочинку, але і для організації 
санаторно-курортних підприємств, зокрема. Сприятливість кліматичних умов визначає 
привабливість території, а відповідно і прибутковість, адже менш привабливі території 
приноситимуть менше прибутку, і навпаки. 

Віддаленість від об’єктів забруднення велике значення має для територій, де є 
осередки лікувальних джерел (озокерит та мінеральні води). 

Для визначення повної економічної цінності якісних природних умов, як 
фактора формування рекреаційної привабливості території доцільним буде врахувати 
ефект від запобігання втрат викликаних погіршенням здоров’я працівників. Через те, 
що фактично виміряти цей ефект неможливо, його можна вважати соціальним ефектом, 
що також важливо в ході планування розвитку санаторно-курортної діяльності в межах 
окремої території. 

Якість природного довкілля залежить від цілої низки факторів. Для того щоб 
визначити спектр чинників та ступінь впливу кожного з них на можливість підвищення 
якості довкілля, потрібно розробити методику конвертації (переведення) великої 
кількості окремих показників до одного або невеликої кількості узагальнених 
показників. Таким показником може бути інтегральний показник оцінювання 
привабливості санаторно-курортної території щодо якості. 

Інтегральна модель повинна спиратись на діючу систему статистики і бути 
придатною для практичного застосування. Її перевагою є можливість формування 
моделі, що характеризує систему в цілому з врахуванням взаємозв’язку та 
взаємозалежності її складових. 

Інтегральна модель оцінки якості довкілля ґрунтується на порівнянні не з 
фактичним (минулим) станом, а з ідеальним – індикативно встановленим. Це дає 
можливість оцінити вплив факторів – на скільки вони знизили якість довкілля у 
порівнянні з ідеальною. 

Оцінюючи привабливість території слід застосовувати такий набір екологічних 
показників: 

−  показники якості води (кількість скинутих нормативно-очищених вод); 
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−  показники атмосферного повітря (щільність викидів шкідливих речовин в 
атмосферне повітря на 1 км2; 

−  витрати на охорону навколишнього середовища (інвестиції в основний 
капітал та охорону довкілля та раціональне використання природних ресурсів; поточні 
витрати на охорону і раціональне використання природних ресурсів).  

Показники «кількості скинутих нормативно-очищених вод» та «щільності 
викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря» відображають стан водних ресурсів 
та атмосферного повітря, оскільки забруднення з атмосфери через деякий час 
потрапить у гідросферу. 

Для оцінювання якості довкілля лише в комплексі з іншими показниками можна 
використовувати показники «інвестицій в основний капітал на охорону довкілля та 
раціональне використання природних ресурсів» та «поточні витрати на охорону та 
використання природних ресурсів» (тільки для розрахунку інтегрального показника 
якості атмосферного повітря можна визначити чи незначні інвестиції в основний 
капітал на охорон довкілля свідчать про його високу якість). Наприклад, про високу 
якість довкілля можуть свідчити великі витрати на охорону довкілля та низькі 
показники викидів в атмосферне повітря [ 5]. 

При формування моделі оцінки рекреаційної привабливості території щодо 
якості довкілля потрібно визначити значення показників, якими оцінюють чинники 
висхідної ознаки – привабливої території.  

Враховуючи те, що використовувані показники оцінювання кожного чинника 
інтегрального показника привабливості території, представлені різновимірними 
даними, доцільним буде перевести кожен фактичний показник у нормалізований, який 
буде відносною безмірною величиною і нівелюватиме різницю в одиницях 
вимірювання. Потрібно також враховувати такі чинники, що характеризують якість 
довкілля серед яких: зростання значень яких її підвищують та зростання значень яких 
негативно впливає на екологічний стан регіону. 

Для чинників, кількісне зростання яких позитивно впливає на якість довкілля 
регіону, відносний (нормалізований) показник чинника, що формує туристичну 
привабливість території, можна визначити за формулою: 

                      kN
ij =Pij ,                                                 (3) 

                              Pij max 
де, kN

ij – і-й нормалізований показник j-го регіону; 
Pij – і-й показник (фактичний) j-го регіону; 
Pij max – максимальний (еталонний) і-й показник. 
Для чинників, кількісне зростання яких негативно впливає на якість довкілля 

регіону, відносний (нормалізований) показник фактора, який формує туристичну 
привабливість території визначається за формулою: 

                        kN
ij =Pimin ,                                            (4) 

                                Pij     
де, Pimin – мінімальний (еталонний) і-й показник. 
Результати розрахунків інтегральних показників дадуть можливість визначити 

привабливість регіону щодо якісного довкілля. Висока якість навколишнього 
природного середовища місцевості є конкурентною перевагою, яку необхідно 
використовувати для розвитку санаторно-курортної сфери в їх межах. Результати 
розрахунків із запропонованих методичних рекомендацій, які отримані на базі 
фактичних статистичних даних, не відображають специфічних екологічних проблем, 
що стоять перед окремими регіонами та гірськими районами зокрема. До 
найважливіших з них можна віднести нераціональне використання природно-
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ресурсного потенціалу, недостатня підтримка та фінансування з боку органів влади 
процесів збереження якісного природного середовища. 

Висновки 
Комплексна оцінка стану туристичної місцевості проводиться на основі аналізу: 

природних факторів, ресурсно-сировинного потенціалу, екологічного стану 
природного середовища, транспортної забезпеченості території, планувальних умов, 
системи розселення, ступеня господарського освоєння території. 
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АННОТАЦИЯ 
 

КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ И ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ТУРИСТИЧЕСКОЙ 
МЕСТНОСТИ 

 
В статье рассматривается вопрос комплексного изучения территории для развития 

туристической деятельности. Акцентируется внимание на оценке природно-ресурсного состояния 
туристической местности; создания кадастров рекреационных ресурсов; основных типах оценки 
рекреационных ресурсов; методах исследования туристической местности с позиций охраны 
окружающей среды.  

Дается оценка природно-ресурсного состояния, включая прежде всего оценку природно-
климатических условий местности, проводятся исследования экологического состояния озелененных 
территорий, исследование состояния воздушного бассейна, исследования состояния геологической 
среды, которая может быть основой функционального использования территорий. 

Ключевые слова: природно-ресурсное состояние местности, комплексные характеристики 
состояния местности, пофакторные характеристики состояния местности, кабинетные 
исследования, полевые исследования, кадастр рекреационных ресурсов, рекреационная нагрузка, 
качество окружающей среды, интегральный показатель экологического состояния региона. 

 
SUMMARY 

 
COMPLEX ANALYSIS OF CONDITIONS AND PROTENCTION OF TOURISM LOCALITY 

 
Article deals with the problems of complex study of the territory for the development of tourism activity. 

The emphasis is on the evaluation of natural resources of the locality; formation of recreational resources 
cadastre; principal evaluation types of recreational resources; examination methods of tourism area under the 
principles of environmental protection. 

Assessment of the natural and resource state  including primarily an assessment of the natural and 
climatic conditions of the area, a study of the ecological state of green areas, study of air pollution, study of the 
geological environment that could be the basis of the functional usage of territories. 

Keywords: the natural and resource state of area; complex characteristics of the state of area; staged 
characteristics of the locality conditions; laboratory analysis; field study; recreational resources cadastre; 
recreational potential; environmental quality; integrated indicator of  the ecological state of region. 
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УДК 657 
 

ПРИНЦИПИ, ЕТАПИ ТА МОДЕЛІ ОРГАНІЗАЦІЇ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ 
НА ПІДПРИЄМСТВІ 

 
ЛІБА Н.С., ГОЛОВАЧКО В.М., НАЗАРЕНКО Є.Є. 

Мукачівський державний університет 
 

В даній статті висвітлено основні етапи пов’язані з впровадженням та організацією системи 
управлінського обліку на підприємстві, а також основні принципи та моделі його побудови. 

Система управлінського обліку виходить за рамки бухгалтерського обліку та охоплює елементи 
планування, контролю, аналізу, оцінки. 

Організація управлінського обліку на підприємстві передбачає формування системи збору, 
обробки та підготовки інформації для керівництва з метою прийняття ними на її основі управлінських 
рішень, тим самим він направляє дії апарату управління. 

Важливою характеристикою управлінського обліку є відсутність його регламентування 
нормативно-законодавчими актами, тобто відсутні концептуальні підходи та методологічні розробки із 
організації управлінського обліку, з іншого боку це надає змогу керівникам підприємства самим обирати 
підходи, принципи та моделі побудови системи управлінського обліку залежно від виду діяльності, 
величини підприємства та його цілей. 

Ключові слова: управлінський облік,інтегрована модель управлінського обліку, автономна модель 
управлінського обліку, центр відповідальності, центр затрат, центр доходу, центр прибутку, центр 
інвестицій. 

 
Постановка проблеми. Забезпечення успіху підприємства та його збереження 

на довготривалий період можливе за умов цілеспрямованого розвитку та 
зосередженості на стратегічних пріоритетах і конкурентних перевагах. В сучасних 
умовах однією з конкурентних переваг бізнесу, яка потенційно може впливати на 
ефективність діяльності підприємства, є використання в процесі управління дієвої 
системи управлінського обліку. 

Сучасні методи керівництва вимагають детальної організації обліку на 
підприємстві. З кожним днем збільшується кількість керівників підприємств, які 
перестають сумніватися в необхідності вести облік, відмінний від бухгалтерського, 
який практично повністю зосереджений на задоволенні потреб зовнішніх користувачів 
інформації. Управлінський же облік, призначений для надання достовірної і повної 
інформації, яка необхідна для прийняття правильних та ефективних управлінських 
рішень самого підприємства. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Вагомий внесок у дослідження 
питань теорії і практики, організації та розвитку управлінського обліку належить 
вченим: І.А. Білоусовій, С.Ф. Голову [2], М.В. Кужельному, Д.В. Максименко,         
Л.В. Нападовській [6], М.Г. Чумаченку, М.А. Вахрушиній, К. Друрі, А.Д. Шеремету, 
І.Д. Фаріон [7]. 

Формування цілей статті. Метою даної статті є розкриття основних етапів 
пов’язаних з впровадженням системи управлінського обліку на підприємство, а також 
основних принципів та моделей його побудови. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Однією з важливих проблем 
функціонування підприємств в сучасних умовах є налагодження системного контролю 
за витратами як основного засобу досягнення належної ефективності діяльності. 
Вирішенню цієї проблеми має сприяти управлінський облік. 

Управлінський облік являє собою систему збору та аналізу даних про 
фінансово-господарську діяльність компанії, яка орієнтована на потреби вищого 
керівництва і власників. Результати цього обліку призначені тільки для внутрішнього 
користування, томущо більшість даних управлінського обліку є комерційною 
таємницею, оскільки вони відображають стратегію і тактику підприємства в умовах 
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конкуренції. Тому, саме менеджери підприємства є користувачами управлінської 
інформації. 

Сутність управлінського обліку, його призначення можна передати 
визначенням: «виробництво» інформації для здійснення ефективного управління. 

Управлінський облік – це система планування, контролю та координації. Він є 
невід'ємною частиною менеджменту, в тому числі фінансового. Ця розгалужена та 
багаторівнева система включає в себе стратегію, механізм та інструментарій. Система 
управлінського обліку пристосовується як до малого підприємства, так і до великої 
корпорації, управлінська інформація, таким чином, збільшується (у міру розвитку 
організації) за обсягом, імовірнісним характером настання багатьох майбутніх подій, 
масовістю основних інформаційних потоків і регулярністю їх обробки. 

Управлінський облік можна охарактеризувати як інтегруючу систему 
підготовки ключової інформації і забезпечення нею різних рівнів управління з ціллю 
ефективного планування, контролю і покращання якості приймаючих рішень. В 
системі управлінського обліку, крім того, здійснюється оцінка прийнятих рішень на 
різних рівнях управління з точки зору відповідності загальній стратегії підприємства. 

Кожна компанія розробляє систему управлінського обліку, виходячи із власних 
потреб і специфіки роботи. 

Для ефективного ведення управлінського обліку потрібно: 
1) забезпечити фахівців усією необхідною інформацією, у тому числі 

конфіденційною, оскільки при неповному володінні інформацією управлінський облік 
не зможе відповідати критеріям точності, повноти та актуальності; 

2) розробити специфічну для кожного підприємства методологію. Така 
методологія повинна включати параметри управлінського обліку (напрями, статті 
доходів і витрат, розподіл витрат) формати звітності, процедури отримання інформації. 
При розробці методології потрібно пам’ятати, що в управлінському обліку економічна 
суть операції вища від її юридичної форми [3]. 

Серед загальних принципів організації управлінського обліку виділяють такі: 
- задоволення потреб персоналу різних рівнів управління в необхідній для 

прийняття рішень інформації; 
- обґрунтованість витрат стосовно кожного виробничого підрозділу, де 

виникають відносини типу «витрати - обсяг діяльності - прибуток»; 
- узагальнення інформації за центрами виникнення витрат, відповідальності; 
- контроль за обсягами виробництва, витратами та прибутком кожного 

підрозділу [8]. 
Підприємство може самостійно розробляти систему і форми 

внутрішньогосподарського управлінського обліку, звітності і контролю господарських 
операцій. Отже, неможливо визначити чіткий порядок організації управлінського 
обліку на кожне підприємство, однак можна визначити низку факторів, які впливають 
на його побудову, а також визначити загальні принципи організації обліку для 
управлінських потреб [2]. 

Організація управлінського обліку на підприємстві складається з трьох етапів: 
методологічного, технічного та організаційного. 

На першому, методологічному етапі обирають модель управлінського обліку. 
Відділ підприємства, що відповідає за організацію управлінського обліку і 

розробляє його модель, має встановити ступінь взаємозв’язку фінансового та 
управлінського обліку. При цьому управлінський облік можна вести автономно на 
спеціально розроблених рахунках або з використанням інших позначень господарських 
операцій. Є й інший модельний варіант, що передбачає використання єдиного плану 
рахунків для ведення управлінського та фінансового обліку. 
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Модель управлінського обліку комплексна за своєю характеристикою. Відділ 
організації управлінського обліку підприємства визначає методику формування 
собівартості продукції. У процесі встановлення методики формування собівартості 
продукції вибирають варіант обліку витрат. 

Модель управлінського обліку обирають під об’єкт обліку. Об’єктом обліку 
може бути окремий виріб чи їх група, послуга, маркетинговий, адміністративний чи 
виробничий відділ, будь-який інший функціональний відділ, канали збуту продукції, 
робіт, послуг, постачання матеріальних цінностей, виділені на підприємстві центри 
відповідальності тощо. 

Під вибрану облікову модель розробляють облікову політику. При цьому 
встановлюють порядок визнання та перелік витрат, методи їх оцінки, методи розподілу 
прямих і непрямих витрат, перелік статей калькулювання і механізм калькулювання 
собівартості продукції; порядок визнання доходу, структуру доходу, методи 
розрахунку прибутку та критерії визначення оптимальності господарської діяльності. 
На методологічному етапі вибирають методику управлінського аналізу, а саме 
встановлюють систему аналітичних показників, механізму їх розрахунку, нормативні 
значення. 

На другому технічному етапі визначають склад регістрів аналітичного обліку, 
форми внутрішньої звітності, встановлюють напрямки руху інформації, всередині 
підприємства. 

Щодо регістрів аналітичного обліку то в управлінському обліку можуть бути 
використані відомості, що формуються при веденні фінансового обліку. Якщо ж 
завдання управлінського обліку на конкретному підприємстві не може бути виконано 
при використанні звичних регістрів бухгалтерського обліку, то методологічний відділ 
розробляє оригінальні регістри аналітичного обліку. Форми внутрішньої звітності 
мають забезпечувати потреби управлінського персоналу різних рівнів управління 
підприємством. 

Вибрана модель управлінського обліку, і форми внутрішньої звітності дають 
змогу визначити напрямки руху обліково-аналітичної інформації на підприємстві. 
Визначення таких напрямків є надзвичайно важливим аспектом організації 
управлінського обліку на підприємстві. При цьому, слід враховувати доцільність 
кожного руху, адже це все – витрати підприємства. 

Таким чином на перших двох етапах організаційна робота з приводу 
формування моделі управлінського обліку на підприємстві завершено. 

На третьому етапі – організаційному, відбувається розподіл обов’язків між 
працівниками в системі управлінського обліку. Такі обов’язки доцільно закріпити в 
посадових інструкціях і обов’язково ознайомити з ними весь обліково-аналітичний 
персонал, якому доручену функцію ведення управлінського обліку[4]. 

Враховуючи вітчизняний і зарубіжний досвід, потрібно відзначити, що 
управлінський облік не має постійної базової моделі. Як правило, модель 
управлінського обліку слід визначати обсягом управлінської інформації, який напряму 
залежить від мети, критеріїв і засобів її досягнення. 

За ступенем взаємозв’язку фінансового та управлінського обліку розрізняють 
інтегровану та автономну модель управлінського обліку [6]. 

Інтегрована модель обліку – це система, яка об’єднує фінансовий і 
управлінський облік, на основі прямого та зворотного зв’язку на рахунках 
бухгалтерського обліку. На основі аналітичних даних бухгалтерського обліку 
додатково складають внутрішню звітність, інформація якої дає змогу організувати 
систему контролю за витратами та прибутками. 
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Автономна модель обліку – це система відокремленого ведення фінансового та 
управлінського обліку. За цієї системи окремо збирають інформацію для складання 
зовнішньої (фінансової) та внутрішньої (управлінської) звітності. Зв'язок між двома 
видами обліку здійснюють за допомогою контрольних рахунків. 

За ступенем нормування витрат виділяють моделі обліку фактичних і 
нормативних витрат в управлінському обліку. 

Модель обліку фактичних витрат полягає у формуванні фактичної собівартості 
продукції, витрат, доходів, прибутку, від реалізації продукції за даними первинних 
документів. Таким чином дана модель передбачає очікування документального 
підтвердження всіх фактів господарської діяльності, а потім розрахунок фактичних 
показників для прийняття управлінських рішень. 

Модель обліку стандартних витрат охоплює розроблення нормативів витрат: на 
придбання і використання матеріалів, основних засобів, витрат на оплату праці, 
накладних виробничих і невиробничих витрат. За даними встановлених нормативів 
складають нормативну калькуляцію собівартості продукції, послуг, яку порівнюють із 
фактичною, здійснюють розрахунок і аналіз відхилень фактичних витрат від 
нормативних. 

За повнотою ведення витрат до собівартості виділяють облік повних і часткових 
витрат в управлінському обліку. 

Модель обліку повних витрат передбачає включення в собівартість продукції 
всіх прямих і непрямих (для відповідного розподілу) витрат. 

Модель обліку часткових витрат передбачає включення у собівартість продукції 
тільки змінних витрат [5]. 

Кожне підприємство має право самостійно вибирати власну модель 
управлінського обліку, яка може комплексно об’єднати в собі ознаки згаданих вище. 

В основі організації аналітичного обліку – виділення центрів відповідальності, 
тобто певної ділянки господарської діяльності, що, з точки зору керівництва 
підприємства має першочергове значення і суттєво впливає на результати 
господарської діяльності. Центр відповідальності – це сегмент діяльності підприємства, 
в якому встановлено персональну відповідальність керівника за показники діяльності 
які він має контролювати. 

Відомо чотири можливих центри відповідальності, які базуються на характері та 
ступені відповідальності за прийняття рішень доручених управлінцям. Це центри – 
затрат, доходу, прибутку та інвестицій. 

Центр затрат – це місце розташування виробництва або послуги, затрати на які 
можуть бути встановлені. 

Центр затрат – це «частина підприємства», витрати стосовно якої можуть бути 
визначені, а потім віднесені на одиницю витрат. Така частина може бути представлена 
як відділом у цілому, так і його підрозділом. У центрі затрат відповідальність 
управлінця обмежена контролем за витратами. Звіт про діяльність відображає витрати, 
що контролюють, пов’язані з роботою підрозділу за певний період часу. Витрати, за які 
управлінець несе пряму відповідальність фіксують у звіті про діяльність даного 
підрозділу. Персонал, який здійснює керівництво центром затрат, оцінює здібності 
такого центру виконати окреслені завдання при прийнятних (допустимих) нормах 
витрат. Щоб визначити яку суму витрат вважають прийнятною, зазвичай беруть до 
уваги витрати минулого періоду. Визначення витрат стосовно кожного центру важливо 
для: розрахунку відношення витрат на одиницю роботи; планування майбутніх витрат; 
тобто порівняння фактичних витрат із запланованими. 

Структурні підрозділи організації, діяльність яких пов’язана насамперед із 
продажем продукції, можна розглядати як центри доходу. У цьому випадку діяльність 
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оцінюють із точки зору отриманих доходів і прямих затрат. Як правило, доходи і 
витрати порівнюють із раніше визначеними або такими, що вже були. 

Центр прибутку – це центр затрат, на який можна віднести прибуток. 
Паралельно до центрів прибутку можна виділити центри рентабельності. Центри 
рентабельності використовують для децентралізації відповідальності за прибуток, є 
різновидом центрів відповідальності на виробництвах, які випускають однорідну 
продукцію. Основне у виділенні центрів рентабельності – визначення прибутку 
(зіставлення доходів і витрат), що отримав кожний центр відповідальності, та 
зіставлення його із витратами. 

Центр інвестицій – це напрямок діяльності підприємства, де менеджери, як 
правило, відповідальні за дохід від продажів і за затрати, а також за прийняття 
інвестиційних рішень, таким чином впливають на розмір інвестицій [7]. 

В Україні управлінський облік не є регламентований нормативно-
законодавчими актами. На відміну від України, за кордоном відомі положення та 
дослідження в яких висвітлено основні концептуальні підходи до організації 
управлінського обліку. Те, що немає власних методологічних розробок із 
управлінського обліку часто змушує вітчизняних теоретиків і практиків користуватися 
зарубіжними методиками. 

Тому, вирішення питань пов’язаних з впровадженням та організацією 
управлінського обліку на підприємства необхідно здійснювати і на рівні держави, хоча 
управлінський облік і є виключним питанням керівництва підприємства, вона б 
допомагала у формуванні єдиної методологічної бази управлінського обліку, яка 
повинна бути тісно пов’язана з процесами вдосконалення корпоративного управління, 
формування «прошарку» кваліфікованих професіоналів у сфері управлінського 
обліку[1]. 

Що стосується впровадження системи управлінського обліку, то для успішного 
здійснення цього процесу необхідні три основні складові: 

1) спеціальні ресурси для реалізації цієї задачі: якщо підприємство зважилося на 
виконання поставленої задачі, йому знадобляться як грошові витрати, так і витрати 
часу; 

2) фахівці: керівництву слід усвідомлювати, що для постановки управлінського 
обліку йому слід наймати спеціалістів, у яких є такий досвід, а також залучати власних 
фахівців; 

3) участь у процесі постановки: часто керівництво вважає, що не слід 
втручатися у ту сферу, де є власні спеціалісти. Проте, на це можна поглянути з іншого 
боку: як консультант чи фахівець будуть знати без активної участі керівництва про те, 
яку інформацію вони хотіли б бачити, щоб мати змогу приймати правильні 
управлінські рішення. 

Висновки 
Організація дієвої системи управління діяльністю підприємства, завдяки 

впровадженню управлінського обліку, є важливим кроком, що дає змогу оперативно 
формувати інформацію про всі процеси які відбуваються на підприємстві, з метою 
задоволення потреб менеджерів різних рівнів для використання її в процесі управління 
та для прийняття відповідних рішень. Організація управлінського обліку на 
підприємстві в три етапи дає можливість чітко визначити його об’єкти (окремий виріб, 
чи їх група, окремий відділ підприємства, центр відповідальності) та методи обліку, 
склад та форми звітності і розподіл обов’язків пов’язаних з збиранням та аналізом 
даних управлінського обліку та досягнення узгодженості в них окремих видів 
діяльності підприємства. 

 



Науковий вісник Мукачівського державного університету 
Економічні науки 

 

Журнал наукових праць №19(14)’2015 
 

138

ЛІТЕРАТУРА 
1. Гарус П. В. Значення управлінського обліку на підприємстві. / П. В. Гарус // Науковий 

вісник. - 2013. - №1. – с. 1-2. 
2. Голов С. Ф. Управлінський облік. Підручник. / С. Ф. Голов. – К.: Лібра, 2008. – 704 с. 
3. Довжик О. О. Роль управлінського обліку та проблеми його впровадження на 

підприємствах. / О. О. Довжик // Вісник. Серія: Економіка. – 2014. - №2. – с. 174 – 179. 
4. Кобилянська Г. С. Актуальні аспекти впровадження управлінського обліку на 

підприємствах України. // Г. С. Кобилянська, А. М. Вікулова // Економіка. – 2011. - № 130. – с. 45-47. 
5. Матвійчук М. З. Теоретичні аспекти функціонування управлінського обліку на 

підприємстві. / М. З. Матвійчук // Інноваційна економіка. – 2013. - №6 (44). – с. 299 – 305. 
6. Нападовська Л. В. Управлінський облік [Текст]: Навч. посібник для студентів вищих навч. 

закладів. // Л. В. Нападовська, С. Я. Король, О. І. Мазіна. – К.: КНТЕУ, 2008. – 299 с. 
7. Фаріон І. Д. Управлінський облік [текст]: підруч. // І. Д. Фаріон, Т. М. Писаренко. – К.: 

Центр учбової літератури, 2012. – 792 с. 
8. Чернелевський Л. М. Управлінський облік: значення та проблеми організації. // Л. М. 

Чернелевський, Е. Є. Кульчицький // Вісник Хмельницького національного університету. – 2009. - №6 
Том 3. – с. 179-182. 

АННОТАЦИЯ 
 

ПРИНЦИПЫ, ЭТАПЫ И МОДЕЛИ ОРГАНИЗАЦИИ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА НА 
ПРЕДПРИЯТИИ 

 
Целью данной статьи является определение основных этапов связанных с внедрением и 

организацией системы управленческого учета на предприятии, а также основных принципов и моделей 
его построения. 

Система управленческого учета выходит за границы бухгалтерского учета и охватывает 
элементы планирования, контроля, анализа, оценки. 

Организация управленческого учета на предприятии предусматривает формирование системы 
сбора, обработки и подготовки информации для руководства с целью принятия, на ее основе 
управленческих решений, тем самым направляются действия аппарата управления. 

Важной характеристикой управленческого учета является отсутствие его регламентирования 
нормативно-законодательными актами, то есть отсутствуют концептуальные подходы и 
методологические разработки по организации управленческого учета; с другой стороны, это дает 
возможность руководителям предприятия самим выбирать подходы, принципы и модели построения 
системы управленческого учета в зависимости от вида деятельности, величины предприятия и его 
целей. 

Ключевые слова: управленческий учет, интегрированная модель управленческого учета, 
автономная модель управленческого учета, центр ответственности, центр затрат, центр дохода, 
центр прибыли, центр инвестиций. 

 
SUMMARY 

 
PRINCIPLES  STAGES AND MODELS OF ORGANIZATION OF MANAGEMENT ACCOUNTING 

IN THE ENTERPRISE 
 

The article deal with the main stages associated with the implementation and organization of 
management accounting in the enterprise, as well as the basic principles and models of its construction. 

Management accounting system goes beyond accounting and includes elements of planning, 
monitoring, analysis and evaluation. 

The organization of management accounting in the enterprise involves the formation of a system for 
collecting, processing and preparation of information for management to adopt them on the basis of 
management decisions, thus it directs the actions of management personnel. 

An important characteristic of management accounting is the absence of the regulation of normative 
acts, the absence of conceptual approaches and methodological development of the organization of management 
accounting, on the other hand it allows managers of the company to choose the approaches, principles and 
models of construction management accounting system, depending on the type of activity, size the company and 
its goals. 

Keywords: management accounting, integrated model of management accounting, autonomous model 
of management accounting, center of responsibility, cost center, center revenue, profit center, investment center. 
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УДК 657 
 

СИСТЕМА УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ ЗА ЦЕНТРАМИ 
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 

 
МАКСИМЕНКО Д.В., ГОЛОВАЧКО В.М., ПАВЛОВСЬКА Ю.Ю. 

Мукачівський державний університет 
 

В даній статті висвітлено систему управлінського обліку на підприємстві, а також 
особливості функціонування центрів відповідальності. 

Складність і велика кількість господарських операцій, які здійснюються на сучасному 
підприємстві, не дають можливості менеджерам вищого рівня безпосередньо контролювати ці 
операції. В таких умовах виникає необхідність розділити організацію на окремі сегменти або підрозділи 
й дозволити менеджерам, які відповідають за ці структури, діяти самостійно, надаючи їм більший 
ступінь незалежності через делегування певних повноважень.  

Метою статті є висвітлення проблем та подальший розвиток управлінського обліку і аналіз 
діяльності центрів відповідальності на підприємстві. 

Практичне значення одержаних результатів дослідження полягає у науковій обґрунтованості 
та прикладній спрямованості теоретичних положень, підходів та рекомендацій, викладених у роботі, 
використання яких поліпшить процес управлінського обліку і аналізу діяльності центрів 
відповідальності на підприємстві.  Отримані результати дослідження, скеровані на підвищення 
достовірності, оперативності і аналітичності управлінського обліку за центрами відповідальності. 

Ключові слова: витрати, центри відповідальності, управлінський облік, диверсифікація 
виробництва, облік прямих витрат, облік непрямих витрат, центр інвестицій, розподіл витрат, центри 
ненормованих витрат. 

 
Постанова проблеми. Система управлінського обліку служить інтересам 

ефективного управління, тому рішення про доцільність її ведення керівник організації 
ухвалює виходячи з того, як він оцінює витрати і вигоди від її функціонування. 
Система управлінського обліку є ефективною, якщо вона дозволяє полегшити 
досягнення цілей організації з найменшими витратами на створення і функціонування 
самої системи.  

Постановка управлінського обліку є внутрішньою справою самої організації. На 
відміну від фінансового обліку, ведення управлінського обліку не є обов’язковим для 
організації. Неспроможність виживання підприємства в сучасних умовах без 
стратегічного менеджменту загальновизнана. Стратегічна спрямованість менеджменту 
вимагає відповідної системи управлінського обліку, а саме відображення в 
управлінському обліку не лише фінансових і традиційно вимірюваних немонетарних 
показників, а й показників, спроможних дати випереджальну інформацію про 
діяльність підприємства в стратегічному аспекті і найголовніше – про взаємовідносини 
підприємства з конкурентним середовищем – інформації, не менш важливої для 
керівництва підприємством в умовах ринкової економіки, ніж власні, “внутрішні”, 
показники його діяльності. Особливо важливою є як сьогоднішня, так і прогнозована 
інформація про суб'єктів ринку – діючих і потенційних клієнтів, постачальників, 
інвесторів, про тенденції купівельного попиту для підприємств торгівлі. При побудові 
сучасної облікової системи слід орієнтуватись не лише на фактори мікросередовища, 
інформація щодо наявності, достовірності та актуалізації кількісних оцінок яких 
отримана у системі внутрішнього аудиту, але й на зовнішні фактори макросередовища, 
відповідно. Вказаний підхід можливий на базі поєднання концепції стратегічного 
обліку із напрямком внутрішнього аудиту який передбачає отримання інформації щодо 
зовнішнього середовища функціонування підприємства-перевізника, та є запорукою 
прийняття ефективних управлінських рішень у системі оперативного та стратегічного 
управління.  
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням використання центрів 
відповідальності в управлінському обліку підприємств України присвячено багато 
робіт вчених і управлінців – практиків, серед яких вітчизняні вчені С. Андрос, О. 
Ачкасова, В. Зінченко, П. Іващенко, М. Кизим, О. Максимець, К. Редченко, С. 
Обуховський, Ф.Ф. Бутинець, Г.Г. Кірейцев, В.Б. Моссаковський, М.Ф. Огійчук, В.Я. 
Плаксієнко, Ч.Т. Хорнгрен, Дж. Фостер, В.П. Ярмоленко. Проблеми та шляхи їхнього 
вирішення, пов’язані з розвитком управлінського обліку на сучасних підприємствах, 
відбиваються в працях таких учених, як А.Д. Шеремет, К. Друрі, О.Д. Каверіна, Ю.В. 
Лисенко, Є.Д. Анісімов та інші.  

Мета статті . Метою цієї статті є висвітлення основних теоретично-методичних 
аспектів розробки управлінського обліку і аналізу центрів відповідальності на 
підприємстві та виявлення передумов його успішного впровадження. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Причиною існуючого важкого 
стану окремих вітчизняних підприємств і економіки в цілому значною мірою є 
проблеми в управлінні. У сучасних кризових умовах ефективний розвиток економіки 
потребує впровадження на підприємствах адекватного менеджменту, який би 
відповідав ринковим умовам. Складність і велика кількість господарських операцій, які 
здійснюються на сучасному підприємстві, не дають можливості безпосереднього 
контролю за цими операціями. У таких умовах виникає необхідність розділити 
організацію на окремі сегменти або підрозділи й дозволити призначеним особам діяти 
самостійно, надаючи їм ступінь незалежності через делегування певних повноважень. 
Децентралізація управління – система, яка дозволяє керівникам структурних 
підрозділів самостійно приймати та виконувати рішення, що відносяться до сфери їх 
відповідальності. Цей процес прямо пов'язаний із створенням центрів відповідальності 
– сфер діяльності, в межах яких встановлено персональну відповідальність менеджера 
за показники діяльності, які йому підконтрольні.  

У системі обліку за центрами відповідальності створюється насамперед 
інформація про витрати виробництва, що підлягають групуванню за видами продукції, 
місцями виникнення витрат тощо. Згідно з чинним законодавством, адміністрація сама 
вирішує як класифікувати затрати, на скільки деталізувати місця їх виникнення та як їх 
пов'язати з центрами відповідальності. Проблему розподілу витрат і доходів між 
окремими підрозділам (центрами відповідальності) вирішують шляхом встановлення 
взаємозв'язку витрат і доходів з роботою конкретних відповідальних осіб. 
Інструментом для цього буде система управлінського обліку, яка спрямована на 
забезпечення інформацією та об'єднує всю послідовність операцій щодо прийняття 
управлінських рішень – планування і прогнозування.[5, с.-573] 

Створення та функціонування системи обліку за центрами відповідальності 
передбачає: визначення загальної мети діяльності підприємства та його проміжних 
завдань; визначення центрів відповідальності; розподіл сфери повноважень і 
відповідальності менеджерів кожного центра; складання бюджету для кожного центру 
відповідальності; визначення періодичності і форми подання звітів; контроль за 
виконанням бюджетів; аналіз причин відхилень та оцінка діяльності центрів; 
стимулювання за досягнення в роботі та внесок в загальний результат діяльності. 

Організаційно-адміністратину структуру центрів відповідальності необхідно 
затвердити Положенням, що визначає: основні напрями діяльності центрів; вертикаль 
організаційно-адміністративної підпорядкованості; склад організаційних ланок центрів 
відповідальності і функції, закріплені за ними щодо забезпечення виконання завдань; 
порядок контролю за виконанням працівниками та центром в цілому покладених 
функцій та доведених завдань. Для покращення роботи центрів відповідальності і їх 
взаємозв’язків слід передбачити участь управлінського персоналу в розробці бюджетів, 



Науковий вісник Мукачівського державного університету 
Економічні науки 

 

Журнал наукових праць №19(14)’2015 
 

141

внутрішніх форм звітності, в процесах складання графіків документообігу[4,с-37]. 
Виділення центрів відповідальності доцільно передусім для підприємств, які проводять 
диверсикацію виробництва, на етапах реорганізації статутної діяльності, при реалізації 
інноваційної діяльності тощо [4, с-44]. 

Основу обліку відповідальності становить принцип контрольованості, що 
означає включення в сферу відповідальності менеджера конкретного центру 
відповідальності тільки тих ділянок діяльності, на які він може реально вплинути. Цей 
принцип може бути забезпечений шляхом усунення зі звіту неконтрольованих статей і 
уточнення сфери, за яку відповідає менеджер, або обчислення впливу 
неконтрольованих ділянок, щоб у звітах показати різницю між контрольованими й 
неконтрольованими статтями. Управлінський облік пов’язує процес управління з 
обліковими процесами. В основі методу АВС лежить припущення, що «діяльність 
споживає ресурси, а продукція споживає діяльність», облік витрат за видами діяльності 
передбачає, що продукція, яку виробляє підприємство, споживає діяльність (виробничі 
ресурси, операції), а вже діяльність споживає конкретні ресурси. Мета обліку полягає в 
тому, щоб виміряти результат кожного центру відповідальності, а саме накопичення 
витрат і доходів для кожного центру відповідальності, так щоб відхилення від цільової 
продуктивності (зазвичай бюджету) були пов’язані з людиною, яка несе 
відповідальність за центром відповідальності. Метою аналізу витрат із центрами 
відповідальності є узагальнення наявних даних про витрати і доходи по кожному з 
центрів відповідальності з метою віднесення отриманих відхилень фактичних даних від 
кошторисних на конкретну особу. Центр доходів – структурний підрозділ (або група 
підрозділів), що відповідає за отримання доходу і володіє необхідними ресурсами і 
повноваженнями, що впливають на збільшення доходів в рамках свого підрозділу. 
Планування в центрі доходів здійснюється шляхом встановлення цільових показників з 
реалізації. У галузях, де частка повернень продукції значна, використовують цільові 
установки з чистої вартості реалізації (реалізація за вирахуванням повернень). 

Планування виручки здійснює сам центр доходів, оскільки володіє всією 
необхідною для цього інформацією: даними про продажі минулих періодів (у розрізі 
продуктів, каналів збуту, регіонів, споживачів тощо), прогнозом ринку збуту, 
галузевими та макроекономічними прогнозами, впливом сезонності. Центр витрат – 
керівник центру витрат несе відповідальність за витрати структурного підрозділу. 
Розрізняють два види центрів витрат: - центр нормованих витрат; - центр 
ненормованих витрат. Прикладом центру нормованих витрат є виробничі структурні 
підрозділи (цехи основного і допоміжного виробництва). У центрі нормованих витрат 
може бути встановлено нормативне співвідношення входу і виходу, тобто для кожної 
одиниці випуску визначається необхідна кількість матеріалів і робіт чи послуг. У 
виробничих підрозділах таке співвідношення задається технологічними нормативами 
витрати матеріалу та виконання робіт для виробництва однієї одиниці продукції. 
Планування в центрі нормованих витрат починається з планування випуску в 
натуральному вираженні. На підставі планового обсягу виробництва і нормативних 
коефіцієнтів визначають планову кількість споживаних ресурсів. Планові витрати 
центру розраховують як кількість ресурсів помножену на їх ціну. Більша частина 
витрат центру нормованих витрат змінюються пропорційно випуску. У центрі 
ненормованих витрат, витрати є постійними щодо випуску та основна частина витрат у 
цих підрозділах становлять витрати на персонал. Центри ненормованих витрат – це 
більшість структурних підрозділів, що виконують адміністративні, представницькі, 
фінансові, юридичні функції, а також займаються маркетингом, дослідженнями і 
розробками. Планування в центрах ненормованих витрат здійснюється на підставі 
даних минулих періодів з поправкою на інфляцію, сезонність, зміну обсягу робіт тощо. 
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Центр прибутку є таким структурним підрозділом, від якого більшою мірою залежать 
елементи, що визначають прибуток, обсяг продажів, продажні ціни, змінні та постійні 
витрати. Результати його діяльності оцінюються за показником прибутку, 
відповідальність за яку покладається на даний центр. Контрольовані доходи центру 
відповідальності залежать від обсягу та характеру операцій, контрольованих центром. 
Вони не можуть обмежитися тільки доходами від продажу, а включають виручку: 
основного виробництва; торговельну; допоміжного виробництва; обслуговуючих 
виробництв і господарств; від орендних операцій та поступки прав на інтелектуальну 
власність тощо. Центр інвестицій – компанія або підрозділ компанії; центр фінансової 
відповідальності, що відповідає за ефективне використання інвестицій і отримання 
прибутку та володіє необхідними ресурсами і повноваженнями, що впливають на 
прибутковість й окупність інвестицій, збільшення доходів і зменшення витрат в рамках 
свого підрозділу. Основними інструментами децентралізації організації на складові з 
метою закріплення відповідальності є: - організаційна структура, в т. ч. неформальна, 
якщо офіційна структура не відповідає реальному розподілу повноважень і 
відповідальності; - виробнича структура; - бізнес-процеси організації (якщо вони не 
описані, то при формуванні фінансової структури можна не витрачати час на їх опис); - 
технологічна схема в організаціях зі складним виробництвом; - частка витрат (доходів) 
виділяється центру відповідальності у сукупних показниках організації.  

Висновки 
З вище сказаного, можна зробити такий висновок: впровадження системи обліку 

за центрами відповідальності дозволяє розв’язати значну кількість проблем, що 
виникають у керівництва підприємства, а саме створює умови для формування 
необхідної звітності за потребами менеджерів всіх рівнів управління, а також збільшує 
обґрунтованість управлінських рішень, що приймають на кожному із рівнів. Побудова 
управлінського обліку за центрами відповідальності дозволяє пов’язати діяльність 
конкретних осіб з відповідальністю за результати роботи підрозділу. Отже, можна 
визначити декілька напрямів стратегії підприємства:  

• стратегія якості, яка включає бюджет витрат та контроль за його 
виконанням, розширення центрів відповідальності, розвиток маркетингових 
комунікацій, зміна в організації управління виробництвом та запровадження 
обов’язкового щомісячного балансу;  

• стратегія удосконалення виробництва та скорочення витрат: оптимізація 
структури виробництва та структури витрат; посилення контролю за процесом 
постачання, виробництва і реалізації продукції; запровадження змістовної системи 
внутрішньої звітності, вибір форми розрахунків з покупцями тощо. 
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АННОТАЦИЯ 

 
СИСТЕМА УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА ПО ЦЕНТРАМ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

 
В данной статье рассмотрены система управленческого учета на предприятии, а также 

особенности функционирования центров ответственности. 
Сложность и большое количество хозяйственных операций, осуществляемых на предприятии, 

не дают возможности менеджерам высшего уровня непосредственно контролировать эти операции . 
В таких условиях возникает необходимость разделить организацию на отдельные сегменты или 
подразделения и позволить менеджерам, которые отвечают за эти структуры, действовать 
самостоятельно, предоставляя им большую степень независимости через делегирование определенных 
полномочий. 

Целью статьи является освещение проблем и дальнейшее развитие управленческого учета, 
анализ деятельности центров ответственности на предприятии . 

Практическое значение полученных результатов исследования заключается в научной 
обоснованности и прикладной направленности теоретических положений, подходов и рекомендаций, 
изложенных в работе, использование которых улучшит процесс управленческого учета и анализа 
деятельности центров ответственности на предприятии. Полученные результаты исследования  
направлены на повышение достоверности, оперативности и аналитичности управленческого учета по 
центрам ответственности. 

Ключевые слова:  расходы, центры ответственности, управленческий учет, диверсификация 
производства, учет прямых затрат, учет косвенных затрат, центр инвестиций, распределение  

 
SUMMARY 

 
SYSTEM OF MANAGEMENT ACCOUNTING FOR THE CENTERS OF RESPONSIBILITY  

 
The system of management accounting in the enterprise and peculiarities of the functioning of 

responsibility centers have been highlighted in the article.  
The complexity and huge number of business transactions that occur in the modern enterprise, do not 

allow top managers  to control directly these operations. In such circumstances it is necessary to divide the 
company into separate segments or divisions and allow managers to be responsible to these structures operate 
independently  giving them a greater degree of independence through the delegation of certain powers. 

The aim of the article is to highlight the problems and further development of management accounting 
and analyze activity of  the centers of responsibility at the enterprise. 

The practical significance of the results of the study is the scientific justification and applied 
orientation of theoretical positions approaches and recommendations set out in the work, the use of which will 
improve the process of management accounting and analysis of the centers of responsibility in the company. The 
results of research are aimed at improving the reliability  efficiency and analyticity of  management accounting 
for the centers of responsibility . 

Keywords: the centers of responsibility, management accounting, diversification of production, account 
of direct costs and indirect costs, center of investment, distribution costs,  centers of  irregular expenditure. 
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УДК 336 
 

ОЦІНКА ДОХОДІВ І ВИДАТКІВ ЗВЕДЕНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ 
 

ГЛАДИНЕЦЬ Н.Ю., КОРЧИНСЬКА А.В. 
Мукачівський державний університет 

 
На сучасному етапі одним із важливих інструментів бюджетного регулювання соціально-

економічних процесів у державі є  бюджетне планування. Від досконалості цього процесу залежить 
якість формування дохідної частини бюджету та ефективність використання видатків, а також 
рівень його виконання. Проблемою є наповнення дохідної частини Зведеного бюджету, оскільки саме 
бюджет виступає одним з основних інструментів реалізації соціально-економічної політики держави. 
Саме тому вкрай необхідно зосередити увагу на пошуку та обґрунтуванні можливих шляхів вирішення 
проблем виконання Зведеного бюджету для забезпечення ефективності його використання. 

Метою даного  дослідження є оцінка доходів і видатків Зведеного бюджету України, 
окреслення проблем формування бюджетів України та шляхів їх вирішення. 

Методи дослідження. Для вирішення поставлених завдань у процесі дослідження використано 
методи теоретичного узагальнення та системного аналізу, що дозволило узагальнити та виокремити 
існуючі проблеми при формування бюджетів всіх рівнів та окреслити можливі шляхи їх вирішення. 
Використання економіко-статистичних методів, зокрема структурного аналізу та аналізу рядів 
динаміки, дало можливість здійснити оцінку формування дохідної та видаткової частини Зведеного 
бюджету України. Це дозволило дослідити існуючі тенденції залучення і перерозподілу бюджетних 
коштів, а також обґрунтувати пріоритетні напрями залучення фінансових ресурсів держави та їх 
використання. 

Результати дослідження. Здійснено оцінку доходів і видатків Зведеного бюджету України, 
зокрема проаналізовано джерела формування дохідної та видаткової частини Зведеного бюджету. 
Досліджено особливості формування та використання Зведеного бюджету України. Визначено 
статті, які складають найвагомішу частку у структурі доходів Зведеного бюджету України. 
Проаналізовано динаміку та особливості формування загального та спеціального фонду видаткової 
частини Зведеного бюджету України. Здійснено постатейний аналіз структури видатків Зведеного 
бюджету України. Проаналізовано показники виконання Зведеного бюджету за доходами та 
видатками. Окреслено проблеми формування Зведеного бюджету України та запропоновано шляхи їх 
вирішення. 

Наукова новизна результатів дослідження визначається обґрунтованими пропозиціями щодо 
вирішення проблем виконання Зведеного бюджету. 

Практична значущість результатів дослідження. Реалізація запропонованих заходів 
сприятиме підвищенню рівня збалансованості і прозорості бюджету, ефективності витрачання 
бюджетних коштів, забезпечення якісного виконання бюджетів усіх рівнів, здійснення дієвого 
фінансового контролю з боку держави, а отже формування ефективної національної економіки.  

Ключові слова: Зведений бюджет України, Державний бюджет, місцеві бюджети, доходи 
Зведеного бюджету України, видатки Зведеного бюджету України, виконання бюджету. 

 
Успіх структурних реформ, спрямованих на відновлення  економічного 

зростання та модернізацію економіки держави обумовлюється ефективністю 
механізмів бюджетної політики держави. На сучасному етапі одним із важливих 
інструментів бюджетного регулювання соціально-економічних процесів у державі є  
бюджетне планування. Від досконалості цього процесу залежить якість формування 
дохідної частини бюджету та ефективність використання видатків, а також рівень 
їх виконання. Проблемою є наповнення дохідної частини Зведеного бюджету, оскільки 
саме бюджет виступає одним з основних інструментів реалізації соціально-економічної 
політики держави. Саме тому вкрай необхідно зосередити увагу на пошуку та 
обґрунтуванні можливих шляхів вирішення проблем виконання Зведеного бюджету 
для забезпечення ефективності його використання. 

Об'єкти та методи дослідження. Вагомі теоретичні напрацювання з даної 
проблематики можемо побачити в дослідженнях вітчизняних науковців, серед яких 
слід відзначити В.Гейця, В. Глущенка, І. Чугунова, С. Юрія, І. Луніна, В. Опаріна, Ю. 
Пасічника. Незважаючи на існуючі доробки, залишається необхідність подальшого 
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дослідження даної проблематики в умовах децентралізації. Зокрема, потребують 
підвищеної уваги розроблення організаційно-економічного механізму регулювання та 
перерозподілу надходжень і видатків Зведеного бюджету, що зумовлює необхідність 
подальших досліджень у даному напрямку. 

Теоретичною та методичною основою дослідження стали основні положення 
сучасної економічної науки, наукові праці українських вчених, фахівців-практиків з 
проблем регулювання надходжень і видатків зведеного бюджету. Інформаційною 
базою дослідження є законодавчі акти України, що регулюють мобілізацію надходжень 
у вигляді дохідної частини та перерозподіл коштів шляхом здійснення видатків 
бюджетів, статистичні дані Державної служби статистики України тощо.  

Постановка завдання. Метою даного  дослідження є оцінка доходів і видатків 
Зведеного бюджету України, окреслення проблем формування бюджетів України та 
шляхів їх вирішення. 

Результати та їх обговорення. Для реалізації своїх функцій держава акумулює  
та перерозподіляє фінансові ресурси, тобто формує свої доходи та здійснює видатки, 
які у сукупності становлять бюджет країни.   

Зведений бюджет України – сукупність усіх бюджетів, що входять до 
складу фінансово-бюджетної системи України. Принципи побудови бюджетної 
системи регулюються бюджетним законодавством і залежать насамперед від її 
адміністративно-територіального поділу. Взаємовідносини між різними складовими 
бюджетної системи визначаються рівнем розвитку демократичних засад у державі [1]. 

Основним джерелом доходів держави є валовий внутрішній продукт, який і 
виступає об`єктом перерозподільних відносин. Органи державної влади 
використовують лише  частину валового внутрішнього продукту, яка переходить у 
вигляді податків, зборів і платежів [2]. Саме ця частина валового внутрішнього 
продукту і складає державні доходи, якими можуть розпоряджатися органи державної 
влади. Доходи Зведеного бюджету – це доходи всіх бюджетів держави. Дослідження 
проблем формування дохідної частини Зведеного бюджету України викликає інтерес, 
насамперед тому, що саме бюджет характеризує рівень економічного розвитку країни, і 
завдяки правильній реалізації бюджетного процесу забезпечується економічна і 
соціальна стабільність, створюється належний життєвий рівень населення. Через 
Зведений бюджет органи державної виконавчої влади здійснюють реалізацію 
державної внутрішньої і зовнішньої політики, державне регулювання і стимулювання 
економіки, фінансування соціальної політики з врахуванням довгострокових інтересів 
країни. Збільшення асигнувань із Зведеного бюджету сприяє зростанню сукупного 
попиту в економіці і, відповідно, збільшенню випуску продукції і зайнятості. 

Проаналізуємо структуру доходів Зведеного бюджету України за 2012–2014 
роки (табл. 1). 

Таблиця 1.  
Структура доходів Зведеного бюджету України у 2012–2014 роках 

Показники 
2012 рік 2013 рік 2014 рік 

Млн. грн Частка,% Млн. грн Частка,
% Млн. грн Частка,

% 
Загальний фонд 369671,2 82,97 374 995,3 84,69 382658,1 83,90 
Спеціальний фонд 75854,0 17,03 67 793,3 15,31 73409,2 16,10 
Всього 445524,3 100 442788,7 100 456067,3 100 

* Розраховано за даними [3]. 
Як бачимо за даними таблиці 1, впродовж 2014 року обсяг доходів Зведеного 

бюджету зріс порівняно з 2013 роком на 13278,6 млн. грн. Більшу частину доходів 
Зведеного бюджету становив загальний фонд, частка якого у 2012 році складала 
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369671,2 млн. грн (82,97% дохідної частини Зведеного бюджету), у 2013 році – 
374 995,3 млн. грн (84,69% дохідної частини Зведеного бюджету), а у 2014 році – 
382658,1 млн. грн (83,90% дохідної частини Зведеного бюджету) . 

Розглянемо детальніше формування дохідної частини Зведеного бюджету 
України, структуру якої наведено у табл. 2. 

Таблиця 2.  
Структура доходів Зведеного бюджету України у 2012–2014 роках 

Показники 

2012 рік 2013 рік 2014 рік 

Млн. грн. Частка, 
% Млн. грн 

Частк
а,      
% 

Млн. грн Частк
а,% 

Податок та збір на доходи фізичних осіб 68 092,4 15,28 72151,1 16,29 75202,9 16,49 
Податок на прибуток підприємств 55793,0 12,52 54993,8 12,41 40201,5 8,81 
Податок на додану вартість (збір) 184 785,8 41,48 181716,9 41,04 189240,5 41,49 
Відшкодування ПДВ -45 959,0 10,32 -53447,6 12,07 -50216,3 11,01 
Акцизний податок з вироблених в Україні 
підакцизних товарів (продукції), 
включаючи особливий податок на операції 
з відчуження цінних паперів 

 
28 661,0 

 
6,43 

 
27721,1 

 
6,26 

 
28244,2 

 
6,19 

Акцизний податок з ввезених на митну 
територію України підакцизних товарів 
(продукції) 

 
– 

 
– 

 
8946,8 

 
2,02 

 
16855,4 

 

 
3,70 

Плата за користування надрами 14 208,0 3,19 14225,3 3,21 19620,4 4,30 
Плата за землю 12 581,7 2,82 12802,9 2,89 12083,9 2,65 
Ввізне мито 12 985,8 2,91 13264,6 2,99 12388,6 2,72 
Кошти, що перераховуються Національним 
банком України відповідно до ЗУ «Про 
НБУ» 

 
23 600,0 

 
5,30 

 
28308,2 

 
6,39 

 
22807,3 

 
5,00 

Власні надходження бюджетних установ 34 194,8 7,68 37903,0 8,56 31672,0 6,94 
Всього 445524,3 100 442788,7 100 456067,3 100 

* Розраховано за даними [3]. 
 
Таким чином, як бачимо за даними таблиці 2, обсяг доходів Зведеного бюджету 

України  у 2012 році складав 445524,3  млн. грн, у 2013 році 442788,7 млн. грн, що на 
0,61% менше ніж у 2012 році, а у 2014 році становив 456067,3 тис. грн, що на 2,91% 
більше, ніж у 2013 році. 

У структурі доходів Зведеного бюджету України найвагомішу частину 
складають надходження від податку на додану вартість, значення якого з 2012 р. по 
2014 р. збільшилось на 2,41% та за підсумками 2014 року склало 4454,7 млн. грн.  

Спасів Н.Я. зазначає, що основним напрямком забезпечення зростання 
надходжень до державного бюджету є ефективна фіскальна політика в контексті 
формування податкових та неподаткових надходжень бюджету. Зарубіжна практика 
свідчить, що кожна країна має власну модель фіскальної політики, але саме відносини 
між центральними та місцевими органами влади в процесі формування відповідних 
бюджетів безпосередньо віддзеркалюють, наскільки правовою є країна та які є основні 
процеси фіскального регулювання її фінансової бази [4]. 

Підвищення доходів місцевих бюджетів необхідно здійснювати через 
перерозподіл доходів між державним і місцевими бюджетами та збільшення доходів, 
що не враховуються при розрахунках міжбюджетних трансфертів. 

Визначальну роль у процесах трансформаційної перебудови економіки держави 
відіграють видатки бюджету, які забезпечують фінансування соціальної сфери, різних 
галузей народного господарства, сприяють розвитку міжнародних відносин та 
визначають пріоритетні напрями фінансової політики. Структура видатків Державного 
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бюджету України визначає ефективність впливу держави на економічний розвиток та є 
індикатором пріоритетності певної функції держави [5]. 

Державні видатки – сукупність фінансових відносин з приводу використання 
державних фондів грошових ресурсів із метою фінансування соціально-економічного 
розвитку держави [4]. 

Аналіз динаміки видаткової частини Зведеного бюджету України у 2012-2014 
рр. дозволяє зробити наступні висновки. Так, упродовж аналізованого періоду 
спостерігалося несуттєве зростання видатків Зведеного бюджету (табл.3). 

Таблиця 3. 
 Структура видатків Зведеного бюджету України у 2012–2014 роках 

Показники 
2012 рік 2013 рік 2014 рік 

Млн. грн Частка, 
% Млн. грн Частка, 

% Млн. грн Частка,% 

Загальний фонд 417599,7 87,80 442636,6 87,50 457326,5 87,42 
Спеціальний фонд 74854,9 15,20 63 207,1 12,50 65799,2 12,58 
Всього 492 454,7 100 505 843,8 100 523 125,7 100 

* Розраховано за даними [3]. 
 
Більшу частину загальної суми видатків Зведеного бюджету становить 

Загальний фонд, який у 2012 році складав 417599,7 млн. грн (87,80% видаткової 
частини Зведеного бюджету), у 2013 році він становив 442636,6 млн. грн (87,50%), а у 
2014 році – 457326,5 млн. грн (87,42%). 

З даних, наведених у табл. 4 видно, що обсяги видатків Зведеного бюджету з 
кожним роком зростали. У 2012 році їх обсяг складав 492 454,7 млн. грн, у 2013 році 
505843,8 млн. грн, а у 2014 році 523125,7 млн. грн, що на 30671,0 млн. грн. або на 
5,86% більше, ніж у 2012 році.  

Таблиця 4.  
Структура видатків Зведеного бюджету України у 2012–2014 роках 

Показники 
2012 рік 2013 рік 2014 рік 

Млн. грн Частка, 
% Млн. грн Частка, 

% Млн. грн Частка,
% 

Загальнодержавні функції (без 
обслуговування боргу) 29 398,8 5,97 28530,1 5,64 27411,3 5,24 

Обслуговування боргу 25 191,4 5,12 33172,1 6,56 49434,6 9,45 
Оборона 14 486,9 2,94 14844,4 2,93 27365,5 5,23 
Громадський порядок,безпека та 
судова влада 36 681,2 7,45 39409,2 7,79 44864,6 8,58 

Економічна діяльність 52 397,2 10,64 50757,8 10,03 43637,6 8,34 
Охорона навколишнього природного 
середовища 5 297,9 1,08 5594,2 1,11 3481,7 

 0,67 

Житлово-комунальне господарство 5 616,8 1,14 7704,7 1,52 17808,5 3,40 
Охорона здоров’я 58 453,9 11,87 61568,8 12,17 57150,1 10,92 
Духовний та фізичний розвиток 13 639,6 2,77 13661,2 2,70 13857,7 2,65 
Освіта 101 560,9 20,62 105538,7 20,86 100109,5 19,14 
Соціальний захист та соціальне 
забезпечення 125 306,9 25,45 145062,6 

 28,68 138004,7 26,38 

Всього 492 454,7 100 505843,8 100 523125,7 100 
* Розраховано за даними [3]. 
 
Постатейний аналіз структури видатків Зведеного бюджету України засвідчує, 

що найсуттєвішими статтями видатків є соціальний захист та соціальне забезпечення, 
освіта та охорона здоров’я. Структура видатків Зведеного бюджету України у 2012-
2014 рр. також наведена на  рис. 1, 2 та 3. 
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Рис. 1. Структура видатків Зведеного бюджету за 2012 рік (побудовано за 
даними [3]) 

 

 
Рис. 2. Структура видатків Зведеного бюджету за 2013 рік (побудовано за 

даними [3]) 
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Рис. 3. Структура видатків Зведеного бюджету за 2014 рік (побудовано за 

даними [3]) 
 
Як зазначено вище, найвагомішу частину видатків Зведеного бюджету займають 

видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення, а також на освіту. У 2012 році 
питома вага видатків на соціальний захист та соціальне забезпечення у загальній сумі  
видатків склала 125 306,9 млн. грн (25,45% видаткової частини Зведеного бюджету 
України), у 2013 році – 145062,6 млн. грн. (28,68% видаткової частини), а у 2014 році – 
138004,7 млн. грн. (26,38% видатків). Видатки на освіту у 2012 році склали 101560,9 
млн. грн (20,62% видаткової частини Зведеного бюджету України), у 2013 році 
105538,7 млн. грн (20,86% видаткової частини), а у 2014 році – 100109,5 млн. грн 
(19,14% видатків).  

Виконання Зведеного бюджету України – це виконання усіх бюджетів, що 
входять до складу бюджетної системи України. Виконати бюджет – це зібрати доходи, 
мінімальна сума яких встановлена в бюджетних законах [6]. 

Здійснимо аналіз відповідності обсягу фактичних надходжень плановим 
дохідної частини Зведеного бюджету, як у абсолютному, так і у відсотковому 
співвідношенні. Дані відображені у таблиці 5. 

Таблиця 5.  
Загальні показники виконання дохідної частини Зведеного бюджету 

України у 2012–2014  роках у розрізі складових, млн. грн 

Показники 

2012 рік 2013 рік 2014 рік 

План Факт 

% 
вик
она
ння 

+ , - План Факт 

% 
вик
она
ння 

+ , - План Факт 

% 
вик
она
ння 

 
+ , - 

Загальни
й фонд 404239,8 369671,2 91,45 -34568,6 394 581,8 374 995,3 95,04 -19586,5 407376,2 382658,1 93,93 -24718,1

Спеціаль
ний фонд 74780,0 75854,0 101,44 1074,0 76 070,5 67 793,3 89,12 -8277,2 74046,9 73409,2 99,14 -637,7 

Всього 479019,8 445524,3 93,01 -33495,5 470 652,3 442788,7 94,08 -27863,6 481423,1 456067,3 94,73 -25355,8

* Розраховано за даними [3]. 
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З таблиці 5 видно, що у 2012–2014 роках здійснювалося недовиконання плану 

дохідної частини Зведеного бюджету. Як у 2013 році, так і у 2014 році план було 
виконано на 94%. Якщо порівняти показники 2014 року і 2012 року, то у 2014 році 
планове значення даного показника склало  481423,1 млн. грн, фактичне 456067,3 млн. 
грн, а у 2012 році планове значення даного показника складало 479019,8 млн. грн, а 
фактичне 445524,3 млн. грн, план було виконано на 93%, що на 1% менше, ніж у 2014 
році. 

Проаналізуємо показники виконання Зведеного бюджету за видатками. 
Порівнюючи затверджені показники видаткової частини Зведеного бюджету з 
фактичними показниками за звітом відповідного бюджетного періоду, можемо 
помітити недовиконання планових значень як в цілому, так і в розрізі виконання 
загального і спеціального фонду (табл. 6). 

Таблиця 6.  
Загальні показники виконання видаткової частини Зведеного бюджету 

України у 2012–2014  роках у розрізі складових, млн. грн 

Показник
и 

2012 рік 2013 рік 2014 рік 

План Факт 

% 
вик
о-
нан
ня 

+ , - План Факт 

% 
вик
о-
нан
ня 

+ , - План Факт 

% 
вик
о-
нан
ня 

 
+ , - 

Загальни
й фонд 438081,6 417599,0 95,32 -20481,9 459 473,0 442636,6 96,34 -16836,4 496597,2 457326,5 92,09 -39270,7

Спеціаль
ний фонд 95042,5 74854,9 78,76 -20187,6 95031, 3 63 207,1 66,51 -31824,2 70885,9 65799,2 92,82 -5086,7

Всього 533124,2 492454,7 92,37 -40669,5 554 504,3 505843,8 91,22 -48660,5 567483,1 523125,7 93,00 -44357,4
* Розраховано за даними [3]. 
 
Порівняння показників виконання Зведеного бюджету України 2012-2014 років 

дозволило виявити відхилення запланованих значень від фактичних, зокрема у 2012 
році Зведений бюджет було виконано на 92%. Дещо зменшилося виконання Зведеного 
бюджету України у 2013 році (відсоток виконання склав 91,22%), проте вже у 2014 році  
бюджет було виконано на 93%.  

Отже, результати аналізу засвідчують недовиконання як дохідної, так і 
видаткової частини Зведеного бюджету упродовж досліджуваного періоду. 
Враховуючи особливості формування та використання Зведеного бюджету України 
можна відмітити, що в майбутньому необхідно більшу увагу приділити виконанню 
таких статей видатків, як загальнодержавні функції,  охорона навколишнього 
природного середовища, житлово-комунальне господарство тощо. 

Висновки 
Дослідження проблем управління державними фінансами, зокрема теорії та 

практики формування Зведеного бюджету, дозволило виокремити ряд основних 
проблем щодо наповнення Державного бюджету. Серед  найвагоміших можна 
виокремити, зокрема: 

- приватизацію великих підприємств держави, яка проводилася в нестабільній 
економіці, де стара політична і господарська еліти намагалися створити штучні 
псевдоринкові структури, зберігаючи та зміцнюючи тим самим свою колишню владу; 

- тінізацію економіки України в умовах фінансово-економічної кризи набула 
всеосяжного характеру й оцінюється окремими експертами в обсязі до 60% ВВП, який 
представляє на сучасному етапі реальну загрозу національній безпеці держави; 



Науковий вісник Мукачівського державного університету 
Економічні науки 

 

Журнал наукових праць №19(14)’2015 
 

151

- проблему дефіциту бюджету, який  виникає в результаті незбалансованості 
економіки, зниження доходів і різкого зростання видатків, викликаних 
безгосподарністю; 

- збільшення державного боргу; 
- неефективне формування доходів бюджету;  
- непрозорий розподіл і неефективне використання бюджетних коштів тощо. 
Вирішення проблем виконання Зведеного бюджету лежить у загальнодержавній 

площині та передбачає: 
- економне і ефективне використання бюджетних коштів установ і організацій, 

які фінансуються з бюджету; 
- зменшення витрат на фінансування управлінських структур; 
- залучення закордонних інвестицій; 
- створення жорсткого контролю за виплатою державних коштів; 
- мобілізація всіх доходів бюджетів; 
- удосконалення форм і методів фінансового контролю за виконанням перед 

бюджетом фінансових зобов’язань підприємствами, організаціями всіх форм власності; 
- використання бюджетних коштів лише на цілі передбачені законом, та 

усунення всіх порушень бюджетного законодавства; 
- виважене використання дефіциту бюджету. 
Реалізація даних заходів сприятиме підвищенню рівня збалансованості і 

прозорості бюджету, ефективності витрачання бюджетних коштів, забезпечення 
якісного виконання бюджетів усіх рівнів, здійснення дієвого фінансового контролю з 
боку держави, а отже формування ефективної національної економіки. 
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АННОТАЦИЯ 

 
ОЦЕНКА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ СВОДНОГО БЮДЖЕТА УКРАИНЫ 

 
На современном этапе одним из важных инструментов бюджетного регулирования социально-

экономических процессов в государстве является бюджетное планирование. От совершенства этого 
процесса зависит качество формирования доходной части бюджета и эффективности использования 
средств, а также уровень его выполнения. Проблемой является наполнение доходной части Сводного 
бюджета, поскольку именно бюджет выступает одним из основных инструментов реализации 
социально-экономической политики государства. Именно поэтому крайне необходимо сосредоточить 
внимание на поиске и обосновании возможных путей решения проблем, связанных с выполнением 
Сводного бюджета для обеспечения эффективности его использования. 

Целью данного исследования является оценка доходов и расходов Сводного бюджета Украины, 
определение проблем формирования бюджетов Украины и путей их решения. 

Методы исследования. Для решения поставленных задач в процессе исследования 
использованы методы теоретического обобщения и системного анализа, что позволило обобщить и 
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выделить существующие проблемы при формировании бюджетов всех уровней и очертить возможные 
пути их решения. Использование экономико-статистических методов, в частности структурного анализа 
и анализа рядов динамики, позволило осуществить оценку формирования доходной и расходной части 
Сводного бюджета Украины. Это дало возможность исследовать существующие тенденции привлечения 
и перераспределения бюджетных средств, а также обосновать приоритетные направления привлечения 
финансовых ресурсов государства и их использование. 

Результаты исследования. Осуществлена оценка доходов и расходов Сводного бюджета 
Украины, в частности проанализированы источники формирования доходной и расходной части 
Сводного бюджета. Исследованы особенности формирования и использования Сводного бюджета 
Украины. Определены статьи, которые составляют весомую долю в структуре доходов Сводного 
бюджета Украины. Проанализирована динамика и особенности формирования общего и специального 
фонда расходной части Сводного бюджета Украины. Осуществлен постатейный анализ структуры 
расходов Сводного бюджета Украины. Проанализированы показатели выполнения Сводного бюджета по 
доходам и расходам. Обозначены проблемы формирования Сводного бюджета Украины и предложены 
пути их решения. 

Научная новизна исследования определяется обоснованными предложениями по решению 
проблем выполнения Сводного бюджета. 

Практическая значимость результатов исследования. Реализация предложенных 
мероприятий будет способствовать повышению уровня сбалансированности и прозрачности бюджета, 
эффективности расходования бюджетных средств, обеспечению качественного выполнения бюджетов 
всех уровней, осуществлению действенного финансового контроля со стороны государства, а, 
следовательно, формированию эффективной национальной экономики. 

Ключевые слова: Сводный бюджет Украины, Государственный бюджет, местные бюджеты, 
доходы Сводного бюджета Украины, расходы Сводного бюджета Украины, выполнение бюджета. 

 
SUMMARY 

 
ASSESSMENT OF INCOME AND EXPENDITURE OF UKRAINE’S CONSOLIDATED BUDGET 

 
At present one of the important tools of fiscal adjustment social and economic processes in the country 

is budgeting. From the perfection of this process depends on the quality of formation of budget revenues and 
efficiency of expenditure and the level of its implementation. The problem is filling the revenue part of the 
consolidated budget, because the budget is one of the main instruments of implementation of social and 
economic policy of state. That is why it is imperative to focus on search and substantiating possible solutions of 
problems of                 Consolidated Budget performance for the efficiency of its use. 

The aim of this study is to estimate the revenues and expenditures of the consolidated budget of 
Ukraine, to identify problems and Ukraine budgeting solutions. 

Research methods. To achieve the objectives in the study used methods of theoretical generalization 
and system analysis, which allowed summarize and highlight existing problems in budgeting at all levels and to 
outline possible solutions. The use of economic and statistical methods, including structural analysis and time 
series analysis, made it possible to assess the revenue and expenditure of the consolidated budget of Ukraine. It 
is possible to explore current trends to attract and redistribution of budget funds and justify the priority areas of 
attracting financial resources of the state and their use. 

Research results. The estimation of revenues and expenditures of the consolidated budget of Ukraine 
has been investigated including analysis of sources of revenue and expenditure of the consolidated budget. The 
peculiarities of formation and use of the consolidated budget of Ukraine have been researched. The articles that 
make up the most substantial part of the structure of consolidated budget of Ukraine have been determined. 
Dynamics and characteristics of the formation of general and special fund  of expenditures of the consolidated 
budget of Ukraine have been analyzed. The itemized analysis of the structure of Consolidated Budget of Ukraine 
has been done. The indicators of performance of Consolidated Budget revenues and expenditures have been 
analyzed. Problems of  formation of Ukraine's budget and their solutions have been outlined and offered. 

Scientific novelty of research results is determined by reasonable proposals to solve the 
implementation of the consolidated budget. 

The practical significance of the study. The implementation of the proposed measures will contribute 
to the balance and budget transparency, effectiveness of budget spending, provide quality of budgets at all 
levels, the implementation of effective financial control by the state, and thus the formation of an effective 
national economy. 

Keywords: The Consolidated Budget of Ukraine, the State budget, local budgets, revenues of the 
Consolidated Budget of Ukraine expenditures of the Consolidated Budget of Ukraine, the implementation of the 
budget. 
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УДК 336.71 
 

КРЕДИТНА ПОЛІТИКА БАНКІВ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
КОНКУРЕНТНИХ ПОЗИЦІЙ НА РИНКУ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ 

 
ГЛАДИНЕЦЬ Н.Ю., ПЕТРИНА В.В. 

Мукачівський державний університет 
 

В умовах нестабільної економіки питання формування та ефективної реалізації кредитної 
політики українськими комерційними банками набуває особливого значення. Науково обґрунтована 
організація процесу банківського кредитування, формування оптимальної структури кредитного 
портфеля та ефективної кредитної політики є основою фінансової стабільності банківських установ 
та їх конкурентоспроможності на ринку банківських послуг. Проте, сучасні реалії вносять свої 
корективи у функціонування всієї кредитно-банківської системи країни в цілому та комерційних банків 
зокрема. Тому дане питання є надзвичайно актуальним. 

Мета полягає у оцінці основних елементів кредитної політики банків, як чинників забезпечення 
конкурентних позицій на ринку банківських послуг. 

Методи дослідження. Для вирішення поставлених завдань у процесі дослідження використано 
методи теоретичного узагальнення та системного аналізу, що дозволило дослідити сутність поняття 
«кредитна політика». З використанням економіко-математичних методів, зокрема структурного 
аналізу та аналізу рядів динаміки, здійснено оцінку кредитної політики банків на прикладі діючих 
банківських установ. Це дозволило дослідити існуючі тенденції розвитку кредитної діяльності та 
обґрунтувати пріоритети при формуванні кредитної політики окремими банківськими установами.   

Результати дослідження. Аналізуючи, систематизуючи і узагальнюючи наукові праці вчених, 
було розглянуто існуючі погляди щодо визначення поняття «кредитна політика банків». У статті 
проаналізовано окремі аспекти здійснення кредитної політики банків як інструменту забезпечення 
конкурентних позицій на ринку банківських послуг, визначено основні засади здійснення банківського 
кредитування, проведено аналіз динаміки кредитного портфеля окремих комерційних банків за 
ступенем ризику. Окреслено основні методи досягнення конкурентних позицій комерційних банків через 
ефективне управління кредитною політикою банку. 

Наукова новизна результатів дослідження визначається обґрунтованими пропозиціями щодо 
підвищення конкурентоспроможності комерційних банків шляхом ефективного управління кредитною 
діяльністю. 

Практична значущість результатів дослідження. Запропоновані заходи дозволять 
мінімізувати кредитні ризики та забезпечити ефективність реалізації кредитної політики 
банківськими установами.  

Ключові слова: комерційний банк, банківське кредитування, кредитні ризики, кредитна 
політика банків, управління кредитними операціями, кредитний портфель банку. 

 
Обсяги банківського кредитування за останні декілька років помітно зросли, 

однак кредитна діяльність банків й надалі не задовільняє потреби як юридичних, так і 
фізичних осіб у кредитних ресурсах. Для забезпечення ефективного збуту кредитних 
ресурсів банки розробляють власну внутрішню кредитну політику та впроваджують 
механізми та методи її реалізації. Науково обґрунтована організація процесу 
банківського кредитування, формування оптимальної структури кредитного портфеля 
та ефективної кредитної політики є основою фінансової стабільності банківських 
установ та їх конкурентоспроможності на ринку банківських послуг, що і визначає 
актуальність даної теми дослідження. 

Об'єкти та методи дослідження. Основні теоретичні положення та 
концептуальні засади розробки кредитної політики та її впливу на 
конкурентоспроможність банку містяться в роботах таких зарубіжних авторів, як О. 
Антипов, А. Ачкасов, Е. Долан, К. Кемпбелл, Р. Кемпбелл, А.Куліков, О.Лаврушин, К. 
Льюіс, Г. Панова, М. Пестель. Вітчизняні економісти також зробили значний внесок у 
дослідження даної проблеми. Серед них варто відмітити роботи М.Алексеєнка, Ф. 
Бутинця, О. Васюренка, В.Глущенка, О. Дзюблюка, Н. Костіної, М. Крупки, О. 
Кириченко, Б. Луціва, В. Міщенко, А. Мороза, С.Науменкової, М.Савлука. 
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В умовах нестабільної економіки питання формування та ефективної реалізації 
кредитної політики українськими комерційними банками набуває особливого значення. 
Її обґрунтоване проведення, яке базується на врахуванні усіх можливих кредитних 
ризиків, з одного боку, та нагальна необхідність залучення інвестицій в економіку, з 
іншого боку, загострюють цю проблему, перетворюючи її в одне з найважливіших 
теоретичних і практичних завдань, що потребує пошуку оптимальних шляхів його 
вирішення. Останнім часом зростає кількість науковців, які аналізують проблеми 
управління кредитною діяльністю банків, але сучасні реалії вносять свої корективи у 
функціонування всієї кредитно-банківської системи країни в цілому та комерційних 
банків зокрема. Тому, дане питання залишається надалі актуальним і потребує 
подальших розвідок.  

Постановка завдання. Метою даного дослідженння є оцінка основних 
елементів кредитної політики банків, як чинників забезпечення конкурентних позицій 
на ринку банківських послуг. 

Результати та їх обговорення. На сучасному етапі розвитку банківської 
системи поряд з глобалізацією фінансових ринків, зміною умов функціонування та 
розвитку зовнішніх ринків банківських послуг, внутрішньою фінансово-банківською 
кризою та підвищеними ризиками ведення банківського бізнесу гостро стоїть питання 
удосконалення системи сучасного менеджементу в банківській діяльності. Нагальним 
завданням є пошук найбільш оптимальних шляхів та адекватних управлінських рішень, 
які призведуть до підвищення якості управління кредитною діяльністю окремого 
банку, а також визначення підходів до формування та реалізації його кредитної 
політики, яка була б здатна впливати на забезпечення розвитку як окремих банківських 
установ, так і національної економіки в цілому. 

Формування та реалізація кредитної політики банківської установи досить 
складний процес. На сучасному етапі формування стратегій управління та реалізації 
кредитної політики пропонується здійснювати, виходячи із визначення самого поняття 
«кредитна політика банку».  

Деякі науковці розглядають кредитну політику з макроекономічної точки зору, 
що передбачає розробку науково-обґрунтованої концепції кредитних відносин, 
планування та реалізацію кредитних заходів, які спрямовані на захист інтересів 
суспільства. Серед науковців, які віддають перевагу підходу розгляду кредитної 
політики як явища макроекономічного характеру, можні відмітити Меркулову І.В. [1], 
Гуцала І.С. [2], Антіпова Н.А. [3], Смовженко Т.С. [4] та інших, які вбачають її як 
політику визначеного комерційного банку у сфері управління кредитною діяльністю. 
Згідно джерела [5], кредитна політика банку виступає складовою економічної політики 
держави та передбачає систему заходів, спрямованих на провадження діяльності з 
кредитування національного господарства, населення для вирішення соціально-
економічних проблем, задач, зміцнення грошового обороту країни. При формуванні 
такої концепції необхідною умовою є визначення сфери кредитних відносин та 
принципи кредитування, використання та гармонійного поєднання фінансових та 
кредитних методів, взаємозв’язок кредитування з грошовим оборотом; здійснення 
пошуку оптимального співвідношення економічних та організаційних методів [5]. 

При правильній організації банківського кредитування, розробленні ефективної 
та гнучкої системи управління кредитними операціями, стабільних відсоткових ставок 
є можливість забезпечення конкурентних переваг банку на ринку банківських послуг. 
Для цього розглянемо деякі кредитні продукти окремих банків (табл. 1). 
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Таблиця 1.  
Кредитні продукти банків* 

Назва банку Умови погашення 
кредиту 

Ставка 
річних 

процентів 

Термін 
користування 

Мінімальна/ 
максимальна 
сума кредиту 

Наявність 
довідки про 
доходи 

ПАТ «ВіЕс 
Банк» 

рівномірний 
(ануїтет) 14,99% 6-48 міс 50 тис.грн потрібно 

ПАТ«Авант-
Банк» 

щомісячно, 
аннуїтетними 
платежами 

–– 60-360 міс 75 тис.грн – 1 
млн грн потрібно 

ПАТ «Idea 
Bank» 

щомісячно, 
ануїтетними 
платежами 

–– 12-60 міс 1 тис.грн –100 
тис.грн 

не 
обов’язково 

* Складено за даними [6; 7; 8] 
 
З наведених даних можемо помітити, що ПАТ «Авант-Банк» надає своїм 

клієнтам кредити у більшій сумі, ніж інші банки. ПАТ «Idea Bank» взагалі не вимагає 
обов’язкової наявності довідки про доходи. Можна вважати, що даний банк довіряє 
своїм клієнтам. Помітно, що кожен банк по-різному веде свою кредитну політику, 
спираючись на кращі варіанти співпраці зі своїми клієнтами. 

У комерційних банках кредити становлять більше половини усіх активів, 
забезпечуючи при цьому дві третини усіх доходів. Кредитні операції безпосередньо 
впливають на усі чинники стабільності банку: капітал, ліквідність активів, доходність, 
прибутковість. Основні засади здійснення банківського кредитування становлять 
головний елемент кредитної політики, оскільки вони відбивають сутність і зміст 
кредиту та вимоги об'єктивних економічних законів стосовно сфери кредитування. 

Задля цього проаналізовано загальний обсяг наданих кредитів обраних банків 
(табл. 2 та рис. 1). 

Таблиця 2. 
Кредитний портфель банків* 

Банки 
Загальні кредити банків, млн грн 

2012 рік 2013 рік 2014 рік 
ПАТ «ВіЕс Банк» 1813 1518 1600 
ПАТ «Авант-Банк» 532 823 874 
ПАТ «Idea Bank» 1151 1628 2248 
* Складено за даними [9] 
 
З наведених даних помітно, що за підсумком 2012 року лідируюче місце у 

загальному обсязі наданих кредитів займав ПАТ «ВіЕс Банк». Найнижчі показники 
були у «Авант-Банк». Позиції ПАТ «Idea Bank» з кожним роком зміцнювалися і на 
кінець 2014 року даний банк зайняв лідируюче місце серед обраних банків.  

З метою визначення пріоритетів при формуванні кредитного портфеля потрібно 
дослідити також пріоритети у наданні кредитів за видами економічної діяльності 
різними банками (табл.3).  

Можемо помітити, що обрані комерційні банки віддають перевагу 
кредитуванню саме фізичних осіб. Так, станом на 01.01.2015 р. у кредитному портфелі 
ПАТ «ВіЕс Банк» кредитування фізичних осіб становило 44% від усіх наданих 
кредитів порівняно з 34,3% у попередньому аналогічному періоді. Значну частку у 
кредитному портфелі становлять кредити, надані компаніям, що надають послуги. На 
01.01.2014 р. даний показник становив 386867 тис.грн або 18,6% від загальної суми  
наданих кредитів. Хоча на 01.01.2015 р. даний показник зменшився на 1,2%, у 
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абсолютних показниках відбулося зростання. Щодо ПАТ «Idea Bank», то, починаючи з 
01.01.2014 р., даний банк почав здійснювати кредитування підприємств переробної 
промисловості (обсяг наданих кредитів за підсумками 2013 р. становив 464 тис.грн. і 
впродовж 2014 року дана тенденція збереглася). Можемо зробити висновок, що кожен 
банк здійснює аналіз кредитного портфеля за видами наданих кредитів та визначає 
пріоритетні напрями кредитування з урахуванням загальних засад розвитку економіки, 
банківської політики тощо. 

 
Рис. 1. Динаміка загального обсягу наданих кредитів 

(побудовано за даними [9]) 
 
Здійснення банківських операцій є досить ризиковою справою, особливо якщо 

це стосується кредитної політики установи. Стосовно активних операцій, то вони є 
одними з найбільш ризикованих із усіх банківських операцій. Кредитний ризик будь-
якого банку представляє собою можливе падіння прибутку і навіть втрата частини 
акціонерного капіталу в результаті неспроможності позичальника погашати й 
обслуговувати борг (виплачувати проценти). 

Таблиця 3. 
Структура кредитного портфелю банків за видами економічної  

діяльності, тис. грн 

Назва 

ПАТ «ВіЕс Банк», 
станом на 

ПАТ «Idea Bank», 
станом на 

01.01. 
2013 р. 

01.01. 
2014 р. 

01.01. 
2015 р. 

01.01. 
2013 р. 

01.01. 
2014 р. 

01.01. 
2015 р. 

Фізичні особи 862646 712157 1083155 1714957 2619830 2747303 
Торгівля 380469 455725 351790 52593 86277 42782 
Сільське господарство 31150 162581 151704 5920 129 129 
Хімічна промисловість –– 23142 7445 –– –– –– 
Машинобудування –– 86563 121790 –– –– –– 
Переробна промисловість –– –– –– –– 464 464 
Послуги 310208 386867 428324 –– –– 16400 
Усього кредитів клієнтів 
без резервів 1980441 2079059 2461688 1794948 2728092 2815413 

* Складено за даними [6; 8] 
 

До основних цілей кредитної політики банку можна віднести: формування та 
оптимізацію кредитного портфелю банку; побудову системи управління ризиками в 
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сфері кредитування; підвищення ефективності кредитних операцій; удосконалення 
структури органів управління кредитною діяльністю банку. Тому для наочності 
доречно провести аналіз динаміки кредитного портфеля за ступенем ризику ПАТ «ВіЕс 
банк», ПАТ «Авант-Банк», ПАТ «Idea Bank» (табл. 4). 

Таблиця 4. 
Динаміка кредитного портфеля за ступенем ризику*, тис.грн 

Ступінь 
ризику 

Склад кредитного 
портфелю 

ПАТ «ВіЕс банк», 
станом на 

ПАТ «Авант-Банк»,
станом на 

ПАТ «Idea Bank», 
станом на 

01.01. 
2014 р. 

01.01. 
2015 р. 

01.01. 
2014 р. 

01.01. 
2015 р. 

01.01. 
2014 р. 

01.01. 
2015 р. 

1% Стандартні кредити 50846,7 68231,4 72560,3 87985,5 39178,5 43650,4 

5% Кредити під 
контролем 150736,2 169885,0 174521,6 208207,4 43572,7 46397,5 

20% Субстандартні 
кредити 108315,7 114519,4 164127,3 184063,5 44387,0 46934,3 

50% Сумнівні кредити 38637,3 40152,8 42730,2 46315,6 48011,3 51646,8 

100% Безнадійні (збиткові) 
кредити 126369,3 114839,3 70559,9 36831,0 474905,2 507627,9 

Всього кредитного 
портфелю 474905,2 507627,9 524499,3 563403,0 465407,1 497475,3 

* Складено за даними [6; 7; 8] 
 
Таким чином, за ступенем ризику станом на 01.01.2015 р. порівняно з 

аналогічним періодом у структурі кредитного портфелю ПАТ «Авант-Банк» стандартні 
кредити зросли на 21,26%, кредити під контролем – на 19,3%, субстандартні кредити – 
на 12,15%, сумнівні кредити – на 8,39%, а безнадійні кредити – на 47,8%. У ПАТ «ВіЕс 
банк» також спостерігається поступове підвищення відповідних даних. Так, стандартні 
кредити зросли на 34,19%, кредити під контролем – на 12,7%, субстандартні кредити – 
на 5,73%, сумнівні кредити – на 3,92%, а безнадійні кредити зменшились на 9,12%. 

Кожен комерційний банк у своїй діяльності обов’язково повинен здійснювати 
формування резервів за кредитами у кредитному портфелі. Це дасть змогу мінімізувати 
ризики щодо можливого неповернення наданих кредитів (табл. 5).  

Таблиця 5. 
Динаміка резервів ПАТ «ВіЕс Банк», ПАТ «Авант-Банк», ПАТ «Idea Bank»*, 

тис.грн 

Склад кредитного портфелю 

ПАТ «ВіЕс Банк», 
сума резерву, 
станом на 

ПАТ «Авант-Банк», 
сума резерву, 
станом на 

ПАТ «Idea Bank», 
сума резерву, 
станом на 

01.01.14 р. 01.01.15 р. 01.01.14 р. 01.01.15 р. 01.01.14 р. 01.01.15 р.
Стандартні кредити 1016,9 1364,6 1451,2 1759,7 998,6 1234,67 
Кредит під контролем 3014,7 3397,7 3490,4 4164,1 3476,0 4125,0 
Субстандартні кредити 2166,3 2290,4 3282,5 3681,3 2351,2 3308,9 

Сумнівні кредити 772,7 803,1 854,6 926,3 1008,6 1423,88 
Безнадійні (збиткові) 

кредити 2527,4 2296,8 1411,2 736,6 1456,9 1596,70 

Разом 9498,1 10152,6 10490,0 11268,1 9291,3 11689,15 
* Складено за даними [6; 7; 8] 
 
Таким чином, у ПАТ «ВіЕс Банк» у зв’язку з відповідною динамікою складових 

кредитного портфелю відбувається одночасна зміна динаміки резервів, зокрема 
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відбулося збільшення резервів під стандартні кредити на 73,4% порівняно з 01.01.14 р., 
збільшено резерви під кредити під контролем на 38,13% порівняно з минулим 
періодом; відбулося збільшення резервів під субстандартні кредити на 69,93%. 
Водночас за підсумками 2014 року спостерігається зменшення обсягу резервів під 
безнадійні кредити на 70,85% у поріявнянні з 2013 роком, що можна розцінювати як 
позитивну тенденцію зменшення частки збиткових кредитів у кредитному портфелі 
комерційного банку. 

Зростання обсягу активів окремого банку протягом звітного періоду само по собі 
ще не є критерієм його високої надійності, конкурентоспроможності й привабливості для 
інвесторів і вкладників. Набагато важливіше значення має здатність банку ефективно 
використовувати наявні активи. Тому доцільно здійснити структурний аналіз активів 
обраних банків (табл. 6). З наведених даних можемо помітити, що найбільшу частку в 
структурі активів обраних банків займають кредити та заборгованість клієнтів, що є 
традиційним для банківської діяльності. Значну частку займають готівкові кошти та їх 
еквіваленти, що є в наявності у банків та є свідченням ліквідності даних установ.  

Таблиця 6. 
Структура активів ПАТ «ВіЕс Банк», ПАТ «Авант-Банк», ПАТ «Idea Bank»*, 

тис.грн 

Назва статті 

ПАТ «ВіЕс Банк»  
станом на  

ПАТ «Авант-Банк» 
станом на 

ПАТ «Idea Bank»  
станом на 

01.01. 
2013 

01.01. 
2014 

01.01. 
2015 

01.01. 
2013 

01.01. 
2014 

01.01. 
2015 

01.01. 
2013 

01.01. 
2014 

01.01. 
2015 

Грошові кошти 
та їх 
еквіваленти 

451035 310667 483281 309582 492428 610766 261704 236948 136011 

Кошти в 
інших банках 8691 11595 110626 694220 57023 287423 55653 11038 112 

Кредити та 
заборгованість 
клієнтів 

1583364 1724890 1652067 823455 873614 1285681 1666528 2363801 2351243 

Інвестиційні 
цінні папери 30082 51363 116152 233310 203039 284610 85845 199345 338602 

Основні засоби 
та 
нематеріальні 
активи 

138453 125198 190725 23295 243640 249322 108159 124102 107128 

Інші активи 2156 2804 3326 13285 14902 29928 11577 18308 21163 
Усього 
активів 2297052 2334347 2701787 3759724 3787993 3167751 2198443 3046261 3004595 

* Складено за даними [6; 7; 8] 
 
Ефективне використання кредитного потенціалу банків, формування 

оптимального кредитного портфеля, чітка організація всього кредитного процесу дає 
можливість банкам забезпечити ефективну діяльність і високі темпи розвитку. 
Необхідність розроблення кредитної політики та покладення її в основу діяльності 
банку зумовлено насамперед тим, що вона дає змогу планувати, регулювати, 
контролювати, раціонально організовувати взаємовідносини між банком і його 
клієнтами щодо зворотного руху грошових коштів. 

Висновки 
Необхідність розроблення кредитної політики та покладення її в основу 

діяльності банку зумовлено в першу чергу тим, що вона дає змогу планувати, 
регулювати, контролювати, раціонально організовувати взаємовідносини між банком і 
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його клієнтами щодо зворотного руху грошових коштів. У сучасних умовах, на жаль, 
не розроблено єдиної кредитної політики для всіх банківських установ. З метою 
забезпечення найефективнішої організації кредитної діяльності кожен банк самостійно 
визначає та реалізує власну кредитну політику, беручи до уваги всю множину факторів 
впливу (внутрішніх і зовнішніх), якими він обтяжений та які дають відбиток на 
ефективності його діяльності. 

На обсяг наданих кредитів банківськими установами має вплив не лише 
загальний стан економіки країни, але і окремого регіону, у якому той чи інший банк 
здійснює свою діяльність. Це стосується зовнішніх чинників, особливо його 
конкурентоспроможності серед багатьох інших банків. 

Очевидно, що в умовах нестабільного розвитку економіки банківська система 
повинна бути стійкою, враховуючи те, що вона випробовує на собі всі наслідки 
інфляції, кризи неплатежів, бюджетного дефіциту, падіння ВВП тощо. Тому, в 
сучасних умовах розвитку економіки для досягнення конкурентних позицій 
комерційним банкам України необхідно сконцентрувати зусилля на створенні дієвого 
механізму управління власним кредитним портфелем задля мінімізації кредитних 
ризиків. Відтак, перспективами подальших досліджень у даному напрямку є 
визначення та обґрунтування методів управління кредитним портфелем у поєднанні з 
веденням ефективної кредитної політики комерційними банками України. 
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АННОТАЦИЯ 

 
КРЕДИТНАЯ ПОЛИТИКА БАНКОВ КАК ИНСТРУМЕНТ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОНКУРЕНТНЫХ 

ПОЗИЦИЙ НА РЫНКЕ БАНКОВСКИХ УСЛУГ 
 

В условиях нестабильной экономики вопросы формирования и эффективной реализации 
кредитной политики украинскими коммерческими банками приобретают особое значение. Научно 
обоснованная организация процесса банковского кредитования, формирование оптимальной структуры 
кредитного портфеля и эффективной кредитной политики является основой финансовой 
стабильности банковских учреждений и их конкурентоспособности на рынке банковских услуг. Однако, 
современные реалии вносят свои коррективы в функционирование всей кредитно-банковской системы 
страны в целом и коммерческих банков в частности, поэтому данный вопрос является чрезвычайно 
актуальным. 

Цель исследования заключается в оценке основных элементов кредитной политики банков как 
факторов обеспечения конкурентных позиций на рынке банковских услуг. 
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Методы исследования. Для решения поставленных задач в процессе исследования использованы 
методы теоретического обобщения и системного анализа, что позволило исследовать сущность 
понятия «кредитная политика». С использованием экономико-математических методов, в частности 
структурного анализа и анализа рядов динамики, осуществлена оценка кредитной политики банков на 
примере действующих банковских учреждений. Это позволило исследовать существующие тенденции 
развития кредитной деятельности и обосновать приоритеты при формировании кредитной политики 
отдельными банковскими учреждениями. 

Результаты исследования. Анализируя, систематизируя и обобщая научные труды ученых, 
были рассмотрены существующие взгляды относительно определения понятия «кредитная политика 
банков». В статье проанализированы отдельные аспекты осуществления кредитной политики банков 
как инструмента обеспечения конкурентных позиций на рынке банковских услуг, определены основные 
принципы осуществления банковского кредитования, проведен анализ динамики кредитного портфеля 
отдельных коммерческих банков по степени риска. Определены основные методы достижения 
конкурентных позиций коммерческих банков путём эффективного управления кредитной политикой 
банка. 

Научная новизна исследования определяется обоснованными предложениями по повышению 
конкурентоспособности коммерческих банков путем эффективного управления кредитной 
деятельностью. 

Практическая значимость результатов исследования. Предложенные меры позволят 
минимизировать кредитные риски и обеспечить эффективность реализации кредитной политики 
банковскими учреждениями. 

Ключевые слова: коммерческий банк, банковское кредитование, кредитные риски, кредитная 
политика банков, управление кредитными операциями, кредитный портфель банка. 

 
SUMMARY 

 
THE CREDIT POLICY OF BANKS AS A TOOL FOR PROVIDING COMPETITIVE POSITION IN THE 

MARKET OF BANKING SERVICES 
 

The formation and effective implementation of credit policy by Ukrainian commercial banks have 
particularly importance in an unstable economy. Scientifically grounded organization of bank lending, the 
formation of optimum structure of the loan portfolio and effective credit policy are the foundation of financial 
stability of banking institutions and their competitiveness in the banking market. However, today's reality is 
different in the functioning of the credit and banking system in general and commercial banks in particular. 
Therefore, this issue is extremely important. 

The aim is assessing the main elements of credit policy of banks as factors providing competitive 
position in the banking market. 

Research methods. The methods of theoretical generalization and system analysis which allowed to 
explore the essence of the concept of "credit policy" have been used to achieve the objectives in the study. The 
estimation of credit policy of banks on the example of existing banks has been performed with the usage of 
economic and mathematical methods including structural analysis and analysis of the series of dynamics. It 
allowed to explore the current trends of development of credit activities and justify priorities in the formation of 
credit  policy by individual banks. 

Research results. The existing views on the definition of "credit policy of banks" analyzing, 
summarizing and systematizing scientific works of scientists have been examined in the article. Some aspects of 
the implementation of the credit policy of banks as a tool of providing the competitive position of the banking 
market have been analyzed in the article. The basic principles of bank lending have been defined, the dynamics 
of the credit portfolio of commercial banks for some degree of risk has been analyzed, the basic methods of 
achieving the competitive position of commercial banks through the effective management of the credit policy of 
the bank have been outlined. 

Scientific novelty of research results is determined by reasonable suggestions for improving the 
competitiveness of commercial banks through the effective management of the credit activity. 

The practical significance of the study. The proposed measures will minimize credit risks and ensure 
the effective implementation of credit policy by banks. 

Keywords: commercial bank, bank lending, credit risk, credit policy of banks, management of credit 
operations, credit portfolio. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ ПОСЛУГ ДЛЯ ДІТЕЙ В ЗАКЛАДАХ ГОТЕЛЬНО-
РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА РЕГІОНУ 

 
МІЛАШОВСЬКА О.І., ГРЯНИЛО А.В., БАЛОГ Е.П. 

Мукачівський державний університет 
 

Заклади готельно-ресторанного господарства займають значну частку ринку послуг на 
регіональному рівні та в Україні, загалом. Їх діяльність та розвиток безпосередньо позначається на 
стані економіки і в подальшому розвитку, адже заклади готельно-ресторанного господарства є 
невід’ємною складовою ринку послуг. В результаті створення та надання послуг дитячому контингенту 
закладами готельно-ресторанного господарства до економіки країни здійснюється надходження 
коштів, що виступає важливим елементом розвитку країни.  

Метою даної публікації виступає виокремлення послуг з метою обслуговування дітей в закладах 
готельно-ресторанного господарства регіону та технологія організації процесу їх надання. Визначити 
основні тенденції при формуванні послуг для дитячого контингенту в закладах готельно-ресторанної 
індустрії. 

В результаті дослідження нами були визначені типи спеціалізованих підприємств готельно-
ресторанного господарства для обслуговування дитячого контингенту. Визначили послуги для дітей та 
поділили їх за окремими ознаками. Сформували вимоги до матеріалів та меблів в закладах ресторанного 
господарства для дітей. Також виділили спеціалізовані дитячі заклади, які забезпечують 
обслуговування, відпочинок та оздоровлення. Виділили тенденції для створення дитячих меню в закладах 
ресторанного господарства. 

У результаті досліджень виявлено, що заклади готельно-ресторанного господарства для дітей 
найкраще розташовувати в житловій зоні та в межах міста. Дитячі заклади регіону найчастіше 
знаходяться в позаміській зоні, адже для їх нормального функціонування необхідні ресурси для 
оздоровлення (повітря, природні ресурси та природні умови). 

Обслуговування дитячого контингенту в закладах готельного господарства  регіону 
знаходиться на стадії запровадження, тобто на початковому етапі. До таких послуг ми можемо 
віднести створення дитячих ігрових кімнат, дитячих майданчиків, послуги няні, вихователя, дитячі 
анімаційні програми. В результаті досліджень виявлено, що послуги по обслуговуванню дитячого 
контингенту в закладах готельного господарства регіону потребують подальшого розвитку, що і буде 
об’єктом наших подальших наукових досліджень. 

Ключові слова: готельно-ресторанне господарство, готельно-ресторанна індустрія, готельно-
ресторанний бізнес, дитячий контингент, сфера послуг, економіка регіону, послуги для дітей, меню, 
організація послуг, обслуговування дітей, дитяча кімната. 

 
Готельно-ресторанні підприємства відіграють важливу роль у розвитку 

економіки регіону та господарських зв’язків, що сприяє розвитку національної 
економіки, а організація послуг для дітей в закладах готельно-ресторанного 
господарства, в свою чергу, розширює контингент споживачів та створює додаткову 
пропозицію на ринку. 

В умовах жорсткої конкуренції заклади готельно-ресторанного господарства 
починають вводити різноманітні послуги, які спрямовані на обслуговування дитячого 
контингенту. У розрізі національної економіки даний напрямок відіграє значну роль та 
приносить великі прибутки. 

Заклади готельно-ресторанного бізнесу Закарпатської області не в останню 
чергу також  почали рухатись в напрямку запровадження послуг для обслуговування 
дитячого контингенту. Географічне розташування регіону поблизу кордонів позитивно 
впливає на трансформацію готельно-ресторанного бізнесу, а саме навіювання західного 
стилю діяльності підприємств даної сфери. Адже, захід робить велику ставку на 
розвиток сім’ї та виховання дитячого контингенту. Тож різноманітні послуги в 
закладах готельно-ресторанного бізнесу для дітей задовольнять попит як споживачів 
дитячого сегменту та сегменту батьків. 
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Об'єкти та методи дослідження. Різні напрями діяльності підприємств 
готельно-ресторанного бізнесу досліджували такі науковці як А. Виноградська, О. 
Соколова, Л. Шульгіна, Луцик Б. Проблематика сучасних форм діяльності  у готельно-
ресторанному бізнесі та питання розвитку готельно-ресторанної справи відображені у 
працях Н. Полстяна, Т. Кононенко,  Н. П’ятницька, А. Змійов, М. Мальська, Т. Сокол, 
В. Архипов. Проблеми стратегічного управління підприємств готельно-ресторанного 
бізнесу розглядали: А. Мазаракі, Л. Довгань, С. Мельниченко, Г. Мунін, Т. Ткаченко, 
Заремба П. Стратегічне планування у сфері дитячого оздоровлення розглянула в своїх 
наукових працях Домище-Медяник А.М. Але питання організації послуг для дітей в 
закладах ресторанного господарства розкрите не в повному обсязі, тому ми вважаємо 
необхідним здійснити дослідження даної тематики. 

Постановка задачі. Розглянути організацію послуг для дітей в закладах 
готельно-ресторанного господарства загалом та в регіональному розрізі. 

Результати та їх обговорення. У результаті досліджень виявлено, що заклади 
готельно-ресторанного господарства для дітей найкраще розташовувати в житловій 
зоні та в межах міста. Дитячі заклади регіону найчастіше знаходяться в позаміській 
зоні, адже для їх нормального функціонування необхідні ресурси для оздоровлення 
(повітря, природні ресурси та природні умови). 

Ще одним варіантом є розміщення ресторанних закладів в окремих будівлях, що 
дає змогу облаштувати прилеглу територію, встановити дитячий ігровий майданчик, 
гірки, а також передбачити місце для ігор на свіжому повітрі, кінних прогулянок тощо. 

Виділяємо такі типи підприємств готельно-ресторанного господарства для 
обслуговування дитячого контингенту[2, 35]: 

- дитячі ресторани; 
- ресторани з дитячими залами; 
- дитячі кафе; 
- дитячі бари, кафе-бари; 
- дитячі кондитерські; 
- заклади швидкого харчування; 
- заклади ресторанного господарства на базі закладів з організації дозвілля 

(дитячих клубів, будинків клоунів, боулінг-клубів, нічних клубів, фітнес-центрів, 
кінотеатрів, театрів, музеїв, центрів розваг, торговельно-розважальних комплексів 
тощо); 

- дитячі готелі. 
Можемо виділити дитячі заклади, які забезпечують обслуговування, відпочинок 

та оздоровлення, а саме [3, 76]: 
- дитячі заклади оздоровлення та відпочинку; 
- дитячі санаторії; 
- дитячі табори. 
Послуги, які організовують в закладах ресторанного господарства для дітей 

можемо поділити за такими ознаками: 
- - за активністю (пасивні та активні послуги); 
- - за систематичністю (щоденне, щотижневе, відпускне, святкове); 
- - за довгочасністю (короткострокове, довгострокове, непостійне); 
- - за напрямами діяльності; 
Для дітей доцільнішим є активні послуги, такі як танці, ігри, але й добре 

організовані пасивні - програми, вистави, що не залишать байдужими жодної дитини. 
Найкраще організовувати в закладах ресторанного господарства щотижневі - на 

вихідний день та святкові  - на день народження послуги [1, 112].  
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Довгочасність святкування залежить в першу чергу від дитячого віку. 
Зустрічається тенденція  запрошення на дитяче святкування аніматорів, клоунів. Деякі 
заклади, в яких введені такі послуги надають власний персонал аніматорів, але 
зустрічаються випадки, коли в заклади ресторанного господарства запрошують 
аніматорів зі спеціалізованих підприємств по організації свят. 

Для дитячого контингенту старше 12 років при організації свят у закладах 
ресторанного господарства здійснюється у стилізація під доросле святкування [4, 95]. 

При обслуговування дитячого контингенту в закладах ресторанного 
господарства звертається особлива увага на підбір персоналу, який працює з дітьми - 
вихователів, клоунів, фокусників та акторів. Такий персонал повинен бути 
кваліфікованим, досвідченим та мати педагогічну освіту, що є особливою вимогою для 
обслуговування дітей в закладах ресторанного господарства. 

Послуги для дітей в закладах ресторанного господарства повинні 
організовуватись так, щоб було поєднання розвитку дитини та харчування, а також щоб 
батьки не переживали про дітей під час перебування в ЗРГ. 

Заклади ресторанного господарства, в яких є дитяче меню спрямовані на 
обслуговування дитячого контингенту. Асортимент страв в дитячих меню залежить від 
типу закладу, наявності продуктів, сезону та ін. [6, 72]. 

Зустрічається тенденція разом із повсякденним дитячим меню розробляти також 
меню дитячих бенкетів. Бенкети для дітей розраховані на заходи, які мають велике 
значення для дитини, наприклад,  день народження, початкок та завершення 
навчального року, день Святого Миколая та ін. [5, 113]. 

Зазвичай, страви  такого меню  готуються із дієтичних продуктів, характерний 
менший об'єм і ціна, відповідно менша. У більшості випадків батьки здійснюють 
замовлення страв з меню, а дозамовлення можуть здійснити вже діти. 

Загальні правила складання дитячого меню вимагають, щоб страви були 
збалансованими за харчовою та енергетичною цінністю, а також були максимум 
корисні. Термін видачі страв дитячого меню має бути найкоротшим, адже діти довго 
чекати замовлені страви не будуть [7, 68]. 

При складанні меню для дитячих закладів ресторанного господарства 
спостерігається тенденція включати страви з дитячими назвами та іменами казкових 
героїв, відповідним тематичним оформленням, наприклад: 

- гамбургер «Колобок»; 
- сирна піца «Мрія Роккі»; 
- помідор, фарширований креветками «Містер Томато»; 
- курячі котлети «Міньйон»; 
- картопля фрі «Губки Боба»; 
- чай «Жасмин». 
Для ресторанних закладів характерним є створення спеціалізованих дитячих 

кімнат та ігрових дитячих майданчиків [9]. 
Дитячі кімнати організовуються в закладах ресторанного господарства при 

наявності достатньої площі для її формування та являється новим напрямком, який 
використовується у закладах ресторанного господарства.  

Для створення дитячої кімнати необхідно використовувати екологічно чисті 
матеріали - варто віддавати переваги натуральним матеріалам і обов'язково при 
покупці перевіряти сертифікати якості. Необхідно також приділити увагу тому, щоб усі 
поверхні дитячої кімнати можна було піддавати сухому і вологому очищенню. Не 
рекомендується обклеювати стіни в дитячій кімнаті рифленими шпалерами, так як на 
них накопичується пил. З цієї ж причини не рекомендується використовувати ковролін. 
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Твердий каркас у м’якій оболонці, стіни з високоміцної капронової сітки, м’які 
ігрові елементи є основними складовими цих ігрових комплексів для дітей. Величезна 
різноманітність розмірів і варіантів дозволяє установити ігрову кімнату у будь-якому 
приміщенні ресторанного закладу та на будь-якому майданчику. Це може бути один 
або декілька поверхів, а також різна кількість поверхів у різних місцях комплексу. 

Дитяча кімната в ресторанному закладі  - це особливий дитячий куток. Тож, 
підбираючи меблі до неї, варто  насамперед подбати щоб вони були зручними. Дитячі 
меблі повинні бути: 

• стійкими – бавлячись, малюк буває досить незграбним, а тому стійкі дитячі 
меблі захистять його від травм; 

• ергономічними – дитина повинна мати змогу самостійно відчиняти шафку чи 
засунути шухляду, ручки меблів та сидіння повинні розташовуватися на зручній для 
дитини висоті; 

• екологічними – дитячі меблі повинні відповідати суворим екологічним 
стандартам та проходити ретельне тестування; 

• комфортними - маленькій дитині важко пояснити, чому на стільці важливо 
сидіти рівно, або чому не можна малювати лежачи на килимі. Але зручні дитячі меблі 
зроблять це завдання простішим: дитині просто буде набагато зручніше влаштуватися 
за столом ніж на підлозі, а вигідна спинка крісла підтримуватиме хребет; 

• яскравими і красивими - якщо дитині подобатимуться меблі, маля швидше 
навчиться користуватися ними самотужки. 

Вимог для формування дитячих кімнат багато, але заощаджувати при її 
обладнанні не варто, адже йдеться про безпеку дітей.  

У дитячій кімнаті заклади ресторанного господарства мають дбати про зручні 
крісла, в яких будуть сидіти діти [8]. Вони займуть значну частину кімнати, але 
натомість шафку для зберігання речей тимчасово можуть замінити полиці з 
контейнерами та невелика тумбочка, куди вмістяться речі.  

У дитячих кімнатах знайдуть собі заняття за інтересами діти у віці від 3 до 10 
років: 

- сюжетно рольові ігри; 
- спортивні ігри; 
- настільні ігри; 
- модульні конструктори. 
При правильному функціонуванні дитячої кімнати в закладах ресторанного 

господарства необхідно: 
- зробити кімнату комфортною для дітей та їх батьків, забезпечити зручний 

доступ батьків до дітейї; 
- модернізувати простір за допомогою впровадження сучасних будівельних 

технологій, впровадити інноваційні форми, методи і технології для підвищення 
якісного рівня обслуговування дітей клієнтів; 

- створити комфортне і розвиваюче середовище, єдиного гнучкого простору, 
якісного обслуговування; 

- одним з чимало важливих факторів для дитячої кімнати в рестораному закладі 
є забезпечення доступу батьків до дітей та забезпечення комфортного проводження 
часу на території закладу. 

У результаті досліджень було виявлено, що для практичності дитячі кімнати в 
закладах ресторанного господарства потрібно зонувати, тобто розбивати на 
функціональні зони: зони відпочинку і ігор, а також робоча зона, де діти зможуть 
малювати, працювати і зона анімації.. Зони повинні плавно перетікати одна в іншу, 
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гармонійно співіснувати. Позначити їх допоможе комбінування матеріалів, 
використовуваних при ремонті приміщення, і меблі. 

Обслуговування дитячого контингенту в закладах готельного господарства  
регіону знаходиться на стадії запровадження, тобто на початковому етапі. До таких 
послуг ми можемо віднести створення дитячих ігрових кімнат, дитячих майданчиків, 
послуги няні, вихователя, дитячі анімаційні програми. У результаті досліджень 
виявлено, що послуги по обслуговуванню дитячого контингенту в закладах готельного 
господарства регіону потребують подальшого розвитку, що і буде об’єктом наших 
подальших наукових досліджень. 

Висновки 
Організація послуг для дітей в закладах готельно-ресторанного господарства 

регіону здійснює позитивний вплив на розвиток регіональної економіки, створює 
можливості для розвитку готельно-ресторанного бізнесу та розширює асортимент 
послуг закладів даного профілю, тобто створюється додаткова пропозиція в індустрії 
гостинності. Відповідно при наявності додаткових послуг створюється і попит на дані 
види послуг, а в результаті зросте економічний ефект у сфері готельно-ресторанного 
бізнесу. 
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АННОТАЦИЯ 

 
ОРГАНИЗАЦИЯ УСЛУГ ДЛЯ ДЕТЕЙ В УЧРЕЖДЕНИЯХ ГОСТИНИЧНО-РЕСТОРАННОГО 

ХОЗЯЙСТВА РЕГИОНА 
 

Учреждения гостинично-ресторанного хозяйства занимают большую часть рынка услуг на 
региональном уровне и в Украине в целом. Их деятельность и развитие непосредственно сказываются 
на состоянии экономики и ее дальнейшем развитии, поскольку учреждения гостинично-ресторанного 
хозяйства являются неотъемлемой частью рынка услуг. В результате создания и предоставления услуг 
детскому контингенту учреждениями гостинично-ресторанного хозяйства осуществляются 
поступления денежных средств в экономику, что выступает важным элементом развития страны. 

Целью данной публикации является выделение услуг по обслуживанию детей в учреждениях 
гостинично-ресторанного хозяйства региона, технология организации процесса их подачи, определение 
основных тенденций при формировании услуг для детского контингента в заведениях гостинично-
ресторанной индустрии. 

В процессе исследования нами были определены типы специализированных предприятий 
гостинично-ресторанного хозяйства для обслуживания детского контингента. Выделены услуги для 
детей, проведена классификация услуг по отдельным признакам. Сформированы требования к 
материалам и мебели для предприятий ресторанного хозяйства для детей. Выделены 
специализированные детские учреждения, которые обеспечивают обслуживание, отдых и 
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оздоровление.  Определены тенденции для создания детских меню в учреждениях ресторанного 
хозяйства. 

В процессе исследования обнаружено, что заведения гостинично-ресторанного хозяйства для 
детей лучше всего располагать в жилой зоне и в черте города. Детские учреждения региона чаще всего 
находятся в загородной зоне, поскольку для их нормального функционирования необходимы ресурсы для 
оздоровления (воздух, природные ресурсы и природные условия). 

Обслуживание детского контингента в заведениях гостиничного хозяйства региона находится 
на стадии внедрения, то есть на начальном этапе. К таким услугам мы можем отнести создание 
детских игровых комнат, детских площадок, услуги няни, воспитателя, детские анимационные 
программы. В результате исследований выявлено, что услуги по обслуживанию детского контингента 
в заведениях отельного хозяйства региона требуют дальнейшего развития и будут объектом наших 
дальнейших научных исследований. 

Ключевые слова: гостинично-ресторанное хозяйство, гостинично-ресторанная индустрия, 
гостинично-ресторанный бизнес, детский контингент, сфера услуг, экономика региона, услуги для 
детей, меню, организация услуг, обслуживание детей, детская комната. 

 
SUMMARY 

 
ORGANISATION OF SERVICES FOR CHILDREN IN THE HOTEL AND RESTAURANT 

INSTITUTIONS OF REGION 
 

The institutions of hotel and restaurant business occupy a significant share of the market of services at 
the regional level and in Ukraine in general. Their activity and development directly impact on the economy and 
further development because the institutions of hotel and restaurant business are the integral component of the 
market of services.  As a result of creating and providing services to the child population by the hotel and 
restaurant business the economy of state receives money that is an important element in the development of the 
country. 

The aim of article is the segregation of services to serve the children in the institutions of hotel and 
restaurant business of region and technology of the process organization of their provision. Another purpose is 
to identify the main trends in the development of services for the child population in the establishments of the 
hotel and restaurant industry. 

As a result of research the types of specialized enterprises of hotel and restaurant business for service 
the child contingent have been identified. The services for children have been determined and shared on 
separate features. The requirements of materials and furniture in the institutions of restaurant business for 
children have been formed. The specialized children's institutions that provide the service, rest and recreation 
also have been selected. The trends to create child menu in the institutions of restaurant business establishments 
have been identified.  

As a result of research has been found that the hotel and restaurant institutions for children are best 
located in a residential area and in the city. Children’s Institutions of region are often located in non-urban 
areas, because of necessary resources improvement (air, natural resources and environmental conditions) for 
their normal functioning. The service of child contingent in institutions of the hotel industry of the region is at 
the stage of implementation at the initial stage. 

These services include creation of children's playrooms, playgrounds, babysitting services, educators, 
children's animation programs. As a result of given research has been found that services for child contingent in 
hotel institutions of the region need further development and will be the object of our further research.. 

Keywords: hotel and restaurant business, hotel and restaurant industry, hotels and restaurants, child's 
contingent, services, economy of the region, services for children, menu, organization of services, service of 
children, child room. 
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УДК 640.432:339.944 
 

МІЖНАРОДНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО ЗАПОРУКА РОЗВИТКУ 
РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА 

 
ГОБЛИК-МАРКОВИЧ Н.М., БАСАРАБ М.І. 

Мукачівський державний університет 
 

На сьогоднішньому етапі формування національної сфери послуг велике значення має вплив 
інших держав, зокрема країн Європи, на розвиток діяльності як готельних так і ресторанних 
господарств та особливості їх управління та регулювання системи обслуговування. В наш час світової 
глобалізації та постійного зростання конкурентного середовища в усіх галузях економіки, в часності в 
сфері послуг, значну роль у раціональному та повномасштабному функціонуванні відіграє можливість 
міжнародного співробітництва в галузі ресторанного підприємництва зокрема.  

Свого роду міжнародними регуляторами ресторанної індустрії є європейські, національні та 
міжнародні асоціації кулінарів та рестораторів, а також різноманітні премії та нагороди 
міжнародного та європейського рівня. 

Мета даного дослідження полягає у  вивченні та визначенні основних показників, які 
передбачають приєднання національного продукту , а саме ресторанні підприємства, до розряду 
закладів ресторанного господарства міжнародного рівня та визначення основних шляхів здобуття 
даного статусу. 

Для більш досконалого вивчення питання міжнародного співробітництва було досліджено 
різноманітні джерела наукової літератури, зокрема статті та доповіді у наукових вісниках 
Мукачівського державного університету та КНУХТ, а також підручниками та спеціалізованими 
періодичними виданнями, зокрема журналами «Ресторатор», «Отельер & ресторатор» та 
«Ресторанный и гостинничный бизнес». 

Результатом даного дослідження є виокремлення основних факторів, які забезпечують 
підприємству ресторанного господарства статус закладу ресторанного господарства міжнародного 
рівня. До чинників прийняття підприємства до міжнародного класу входять такі фактори як: 
діяльність підприємства на основі франчайзингових угод або договорів комерційної концесії; співпраця з 
міжнародними організаціями та контроль виконання міжнародних стандартів; участь ресторанних 
підприємств у культурно-масових заходах національного та міжнародного рівня, а також міжнародно-
відомим може називатись підприємство ресторанного господарства споживачами якого є публічні 
особи. 

Щодо новизни даної наукової роботи, то головним призначенням цього дослідження було 
узагальнити результати інших досліджень, які зачіпали, але не розвивали дану тему на необхідному 
рівні та визначити основні принципи отримання статусу ресторанного господарства міжнародного 
рівня. 

Практичне значення наукової статті полягає у вирішенні питання інтеграції національного 
продукту з європейським та підтримання рівнозначного йому статусу на міжнародному ринку послуг. 

Ключові слова: міжнародне підприємництво, франчайзинг, договір комерційної концесії, 
міжнародні організації, міжнародні премії, асоціації, ресторанне господарство міжнародного рівня. 

 
Ресторанне підприємництво - це сучасний бізнес, що швидко розвивається і 

набуває різних форм. У сучасних умовах в Україні дедалі активніше розвивається 
ринок ресторанних послуг. Постійно відкриваються нові ресторанні заклади або їх 
філіали і важко чимось здивувати споживачів. Втім, якщо порівняти нашу країну з 
країнами Європи або Америки, то в Україні ресторанний бізнес тільки починає 
розвиватись. Лише кожний п’ятий новий відкритий заклад ресторанного господарства 
залишається на ринку, займає свій цільовий сегмент і починає отримувати прибуток, 
продовжуючи традиції та європейського бренду. Саме з метою ресторанного бізнесу. У 
зв’язку з процесом інтеграції, який зараз відбувається на державному та європейському 
ринку послуг, виникає питання про конкурентоспроможність національного продукту 
вирішення цього питання і була запропонована тема цієї наукової статті. 

Об’єкти та методи дослідження. Поняття та напрями підприємництва у сфері 
ресторанного господарства досліджуються багатьма вітчизняними та закордонними 
науковцями. Особливості підприємницької діяльності у сфері ресторанного 
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господарства та питання розвитку ресторанного господарства відображені у працях 
Г.Т.П’ятницької, В.В.Архіпова. Проблематика сучасних форм діяльності у готельно-
ресторанному бізнесі та питання управління й розвитку готельно-ресторанної справи, 
зокрема, на рівні міжнародної діяльності, відображена у працях А.Мазаракі, 
Н.О.П’ятницької, Г.Б.Муніна, М.Мальської та ін. Дослідження теоретичних засад 
франчайзингу та окремих питань застосування франчайзингу у готельно-ресторанному 
бізнесі знайшли своє відображення у працях Дж.Уокера, Ф.Котлера, Х.Й.Роглєва, 
Г.Б.Муніна. Однак, недостатньо дослідженим є питання саме міжнародного 
співробітництва саме у ресторанному господарстві. Саме тому вважаємо за необхідне 
здійснити дослідження даної тематики. 

Постановка завдання. Метою написання наукової статті є визначення сутності 
та особливостей міжнародного підприємництва у ресторанному господарстві. 

Результати та їх обговорення. Для визначення статусу ресторанного 
господарства на міжнародній арені необхідно визначити саму сутність поняття 
«міжнародний». Згідно з лексичного джерела: Міжнародний - це інтернаціональний, 
такий що розповсюджується на декілька або всі народи (країни). Міжнародний – це 
пов'язаний стосунками з багатьма народами. У свою чергу, інтернаціональний – це 
такий, що складається з представників різних націй [1]. 

На скільки можна було зрозуміти з поданих вище визначень, поняття 
міжнародності досить неоднозначне і широке у своєму означенні та сфері 
застосування, окремою категорією є ознака міжнародних організацій та підприємств. 
Отже, можна зробити висновок, що міжнародними називаються організації, які є 
об'єднанням трьох або більше незалежних держав, їхніх урядів, інших міжурядових 
організацій, спрямоване на вирішення певних спільних питань чи організації проектів, 
представниками яких є декілька країн та народів. 

Міжнародне підприємництво - це сукупність угод, які укладають та виконують 
через національні кордони і які пов'язані з переміщенням ресурсів, товарів та послуг у 
міжнародному масштабі. Тобто це декілька підприємств пов’язаних між собою 
договірними відносинами, і які діють окремо один від одного, але функціонують на 
спільних засадах [2]. 

Яскравим прикладом такого типу міжнародних підприємств є  фірми, які діють 
на основі франчайзингових угод або договорів комерційної концесії, мова про які 
йтиметься нижче. 

Наступним фактором, завдяки якому підприємство отримує значення 
міжнародного є той факт, що вони співпрацюють з міжнародними організаціями і 
координують свою діяльність згідно міжнародних стандартів, що всіляко заохочується 
представниками даних організацій за допомогою спеціальних відзнак. 

Не менш важливим фактором є і те, на який контингент споживачів розраховане 
підприємство, оскільки міжнародно-відомим воно може стати за рахунок своїх 
клієнтів. Тобто якщо підприємство обслуговуватиме представників різних держав, 
зокрема відомих у всьому світі політиків, культурних діячів та зірок шоу бізнесу та 
спорту. 

Також підприємство може стати всесвітньо відомим за рахунок своїх 
працівників, які є власниками патентів, міжнародно-відомих наукових робіт та 
винаходів, оригінальних рецептур, міжнародних відзнак та премій. 

Підприємство стає міжнародним, якщо бере участь у міжнародних виставках, 
преміях та конкурсах, при умові перемоги або програшу. У даній групі факторів є 
великий ризик, оскільки в цьому випадку маркетинг є досить суперечливим. 

Суперечливість питання участі у міжнародно-відомих подіях є досить затратним 
і не передбачуваним, бо у випадку виграшу підприємство стає відомим і затребуваним, 
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а у випадку програшу стає практично збитковим, по причині великих витрат та 
відсутності позитивної реклами, яка і є метою участі підприємств у заходах такого 
плану. 

Тепер «приміряємо» подані вище характеристики до групи ресторанних 
підприємств. Франчайзинг на даний період є дуже розвиненим типом міжнародних 
підприємств, оскільки за умовами договорів комерційної концесії підприємство, яке 
«купує» право використання назви та концепції іншого підприємства (франчайзера) 
зобов’язується точно його виконувати, і як наслідок буде позиціонуватися у світі як 
один з філіалів «головного» підприємства ресторанного господарства.  

Загалом, франчайзинг – це спосіб організації бізнесу, при якому компанія-
власник (франчайзер) передає незалежному бізнесмену чи компанії (франчайзі) право 
на продаж товарів і послуг цієї компанії в обмін на зобов'язання франчайзі продавати ці 
товари або послуги за наступних умов: 

♣ з дотриманням певних якісних характеристик; 
♣ із застосуванням обумовлених технологій; 
♣ за розробленою схемою; 
♣ в чітко встановленому місці; 
♣ під певним товарним знаком [3,16]. 
Під час підписання договору комерційної концесії або пакету угод 

узгоджуються всі вимоги франчайзера до франчайзі і у випадку порушення умов 
підписаної угоди можливе, згідно судового рішення, відшкодування збитків одній чи 
іншій стороні. Даний пункт угоди є загально обов’язковим, оскільки відхилення від 
принципів компанії-власника може призвести до його дискредитації на ринку послуг, а 
також дискредитування інших франчайзі даного франчайзера. 

Наступна група або підприємства, що співпрацюють з міжнародними 
організаціями, не так тісно відносяться до ресторанної сфери, як до решти галузей, 
через причину того, що галузь обслуговування вимушена діяти на засадах безпеки та 
якості продукції як за законодавством кожної окремої країни, так і з метою 
довгострокового існування на даному ринку. Тут діє правило: «Неякісна послуга – 
погана реклама», а як наслідок витіснення підприємства з ринку послуг іншими 
господарствами, тобто конкурентами [3, c.16 ].  

Щодо третьої групи, то у випадку ресторанних господарств – це також один з 
видів маркетингу пропонованих послуг. Якщо дане підприємство обирають для 
проведення міжнародних конференцій, дипломатичних зустрічей, банкетів або 
презентацій відеокліпів та пісень заклад автоматично стає відомим та затребуваним як 
іншими відомими діячами та особами, так і звичайними відвідувачами, які хочуть 
наблизитися до вищих ешелонів суспільства. 

Як вже згадувалося вище, підприємство може бути відомим завдяки своїм 
працівникам. Яскравим прикладом, у випадку ресторанних підприємств є кухарі зі 
світовим ім’ям, автори книг та майстер класів, власники міжнародних відзнак та є 
членами міжнародних кулінарних організацій, таких як: NETAQ Global Food Solutions 
and Concepts,  об'єднання "Master Chef de Brazil", “SKMER”, всесвітньої асоціації 
кулінарів WACS, асоціації шеф-кухарів Середземномор’я і Європейського регіону 
ACMER (Association of Chefs from Mediterranean and European Regions) . 

Велике значення в житті суспільства тепер займає питання екологічності та 
безпечності харчових продуктів та приготованих з них страв. З метою координації та 
регулювання безпеки харчових продуктів створюються цілі міжнародні організації, 
головною ціллю яких є забезпечення вирощування та постачання екологічно безпечних 
для здоров`я суспільства харчових продуктів.  
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Серед найбільш відомих та значимих міжнародних організацій є міжнародна 
організація Global FoodSolutions, Inc. (GFSI), яка регулює та виробляє тільки найкращі 
та якісні упаковані харчові продукти. Це займає значне місце в державі та проявляється 
в найсучасніших об'єктах і   доповнюють його досвідчені, інноваційні та віддані своїй 
справі працівники 

GFSI відповідає найсуворішим міжнародним стандартам у виробництві 
продуктів харчування. Global FoodSolutions, Inc (GFSI) є свого роду еталоном якості 
світового класу з виробництва продуктів харчування, що задовольняє світові смаки. І 
функціонує з місією обслуговування його покупців і замовників потреби в якісних 
продуктів харчування відмінного значення, які доповнюють свої позиції в якості 
ведучих продуктів харчування постачальник. 

Наступною міжнародною організацією є європейська асоціація SKMER, штаб-
квартира якої знаходиться в Хорватії. Ця організація, а саме Кулінарна Асоціація 
Середземномор'я і Європейських  регіонів (SKMER) працює з 2006 року і з моменту 
свого заснування, організовує і здійснює безліч заходів і проектів, пов'язаних з 
гастрономією, такі як змагання шеф-кухарів, кулінарних виставок, ярмарків, 
фестивалів, кухні, презентації та освіти. Користувачі SKMER також участь у 
різноманітних заходах та проектах, подібних вітчизняних і міжнародних організацій. 
Ми особливо підкреслюємо участь у міжнародних кулінарних конкурсів, в яких 
приготування команда SKMER виграв в загальній складності 76 медалей. Дана 
організація має більш гастрономічного характеру і має на меті популяризацію та 
розвиток кулінарного мистецтва загалом і підвищення професійного та 
кваліфікаційного рівня працівників закладів ресторанного господарства. 

Безпосередньо міжнародною асоціацією, яка займається професійною та 
кваліфікаційною місією розвитку такої професії як кухар є Всесвітня асоціація 
товариств кухарів (Worldchefs). Worldchefs є неполітичною професійною організацією, 
яка присвячена збереженню та покращенню кулінарних стандартів світових кухонь. 
Для досягнення цих цілей всесвітня асоціація товариств кухарів здійснює ряд реформ 
за допомогою освіти, навчання та професійного розвитку через отримання 
міжнародного членства. Як володар та лідер основної думки з приводу  продуктів 
харчування, Worldchefs являє собою світовий голос з усіх питань, пов'язаним з 
кулінарною професією. 

 Загалом, Всесвітня асоціація товариств кухарів, або Worldchefs - це глобальна 
мережа асоціацій шеф-кухарів заснований в жовтні 1928 року в Сорбонні в Парижі. Під 
час першого з'їзду було представлено 65 делегатів з 17 країн, що представляють 36 
національних та міжнародних асоціацій, і поважного Августа Ескоф'є було названо 
першим почесним президентом Worldchefs.  

Сьогодні це глобальна організація, яка має 100 офіційних асоціацій кухарів в 
якості членів, що представляють більше 10000000 професійних кухарів по всьому 
світу. Раз на два роки відбувається конгрес,  що є певною традицією Worldchefs. Таким 
чином і були організовані в більш ніж 20 містах по всьому світу філіали цієї всесвітньої 
організації протягом всієї своєї славної історії 82-річної. Головним слоганом  асоціації 
є "Worldchefs, глобальна влада на продукти харчування". 

 Всі подані вище міжнародні та європейські організації створені з метою 
регулювання та контролю діяльності харчової індустрії та ресторанного господарства, 
зокрема розвитку та підвищення кваліфікаційного рівня обслуговування створення та 
єдиної глобальної системи контролю.  

Всі вище перераховані складові та фактори роблять ресторанне підприємство 
міжнародним і зобов’язують його до підтримання свого статусу та покращення і 
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оновлення пропонованих раніше послуг з метою підвищення своєї 
конкурентоспроможності на вже світовому ринку ресторанних послуг. 

Для детального дослідження цієї теми було визначено можливі шляхи 
отримання міжнародного статусу ресторанного господарства, зокрема міжнародні 
премії, як найбільш використовуваний засіб досягнення мети. 

Через причину, такої неоднозначності було варто більш детальніше розкрити 
дане питання та пояснити чому підприємство вирішує приймати участь у даного типу 
подіях і як це може вплинути на його подальший розвиток у сфері обслуговування. 

Останнім часом великої популярності набули різного роду кулінарні та 
кондитерські конкурси та змагання. Відбувається це по такій простій причині, що 
останнім часом людство почало звертати більшу увагу на якість та екологічність свого 
харчового раціону і як наслідок підвищився і запит на кулінарну продукцію та 
підприємців, які її безпосередньо виробляють. Як наслідок – збільшення конкуренції на 
ринку ресторанних послуг  та підвищення жорстокості конкурентної боротьби між 
закладами ресторанного господарства. 

У сучасному європейському суспільстві при виборі ресторанного господарства 
люди звертають увагу не стільки на назву та інтер’єр закладу і навіть не на смакові 
властивості страв (хоча це все одно залишається важливим фактором вибору 
підприємств харчової індустрії), а тому звідки привезена сировина, і які способи 
кулінарної обробки застосовувалися підчас приготування страви і на скільки 
екологічною вона є. 

Міжнародні премії та конкурси стали наслідком такої жвавої цікавості та 
підвищення конкуренції в сфері ресторанного господарства і визначення першості  у 
кулінарному світі за певними критеріями, що і визначають переможця у різних 
номінаціях ресторанних премій. Ознайомившись з підбіркою міжнародних та 
державних премій можна зробити висновок, що головна їх мета привернення 
суспільної уваги, популяризація та формування і врегулювання професійного та 
конкурентного ринку сфери гостинності, а зокрема сфери громадського харчування. 

Учасниками таких конкурсів, можуть бути абсолютно всі  бажаючі 
підприємства, які готові до цього важливого кроку як матеріально, так і фінансово. Як 
згадувалось вище, участь у конкурсах та виставках є досить затратною для 
підприємства, оскільки крім коштів витрачених на дорогу, конкурсні страви або інші 
об’єкти змагань між ресторанними підприємствами, учасник конкурсу має сплатити 
загальнообов’язкові внески (плата за участь, за каталог учасників 
виставки/конкурсу/премії), оренду, а також нести додаткові витрати на проживання під 
час даної події. 

Загалом міжнародні премії є певним професійним бізнес-співтовариством, що 
об’єднує перших осіб українських і міжнародних компаній у сфері гостинності, 
керівників і власників готелей і ресторанів, девелоперских компанії та експертів ринку. 

Причина, по якій підприємства беруть участь це підвищення 
конкурентоспроможності на ринку послуг, знайомство та залучення нових спонсорів 
або постачальників, популяризація та рекомендування своєї продукції на споживчому 
ринку. Тобто підприємство отримує не тільки популярність споживачів (відвідувачів), 
але й зарекомендовує себе на поприщі бізнесу серед своїх конкурентів. В даному 
випадку ресторан-учасник премії «встановлює» свій статус на  ринку, і тим самим 
знешкоджує своїх основних конкурентів і піднімається на щабель вище у рейтингу 
ресторанів свого міста, країни та держави або просто стає відомим.  

На перший погляд може здатися, що ніяких ризиків учасник премії не несе, 
оскільки він в будь-якому у «виграші», але це не зовсім так. Звичайно представники 
решти учасників, публічні персони та ЗМІ ознайомлюються з вашим ресторанним 
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господарством і як наслідок воно стає відомим, але в нашому випадку виграє не той, 
що отримує премію, а той що заводить необхідні для подальшого розвитку та 
вдосконалення знайомства та втілює в життя набуті навики, знання переваг та 
недоліків (як власних так і своїх конкурентів) і їх анулювання або виправлення. Саме 
вдосконалення та розвиток виробництва та обслуговування ресторанних підприємств і 
має бути головним фактором, який змушуватиме підприємців перевіряти свої «сили» в 
конкурентному середовищі вищого ешалону. 

Висновки 
Міжнародний ринок послуг, зокрема ресторанних, значною мірою приділяє 

увагу вивченню бажань та потреб клієнтів та відвідувачів, а також вдосконаленню 
професійних навичок своїх працівників. Відкриваються різноманітні школи та майстер-
класи, створюються міжнародні премії та асоціації, які сприяють загальному розвитку 
та регулюванню діяльності ресторанних підприємств, а також своєрідного обміну 
досвідом та ознайомленню з конкуруючими організаціями. 

Для майбутнього розвитку галузі необхідно використовувати і створювати 
тренди, та вдосконалювати інші. Перш за все, потрібно думати про те, як забезпечити 
гостей продуктами найвищої якості за прийнятною ціною, і тільки потім - про відсоток 
прибутку. 

Щодо виробничих процесів, то необхідно інвестувати в ефективну організацію 
кухні, оскільки ця інвестиція стає найбільш важливою для досягнення максимальних 
продажів. А також запорукою успішного підприємництва в ресторанній сфері є 
постійна підтримка професійного зростання і підвищення кваліфікації співробітників. 
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АННОТАЦИЯ 
 

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО ЗАЛОГ РАЗВИТИЯ РЕСТОРАННОГО 
ХОЗЯЙСТВА 

 
На сегодняшнем этапе формирования национальной сферы услуг большое значение имеет 

влияние других государств, в частности стран Европы, на развитие деятельности как гостиничных, 
так и ресторанных хозяйств, на особенности их управления и регулирования системы обслуживания. В 
настоящее время мировой глобализации и постоянного роста конкурентной среды во всех отраслях 
экономики, в частности в сфере услуг, значительную роль в рациональном и полномасштабном 
функционировании играет возможность международного сотрудничества в сфере ресторанного 
предпринимательства в частности. 

Своего рода международными регуляторами ресторанной индустрии являются европейские, 
национальные и международные ассоциации кулинаров и рестораторов, а также различные премии и 
награды международного и европейского уровня. 
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Цель данного исследования заключается в изучении и определении основных показателей, 
которые предусматривают присоединение национального продукта, а именно ресторанные 
предприятия, к разряду заведений ресторанного хозяйства международного уровня и определение 
основных путей получения данного статуса. 

Для более досконального изучения вопроса международного сотрудничества были исследованы 
различные источники научной литературы, в частности статьи и доклады в научных вестниках 
Мукачевского государственного университета и КНУПТ, а также учебники и специализированные 
периодические издания, в частности журналы «Ресторатор», «Отельер & ресторатор» и 
«Ресторанный и гостиничный бизнес » 

Результатом данного исследования является выделение основных факторов, которые 
обеспечивают предприятию ресторанного хозяйства статус заведения ресторанного хозяйства 
международного уровня. К факторам приема предприятия к международному классу входят такие 
как: деятельность предприятия на основе франчайзинговых соглашений или договоров коммерческой 
концессии; сотрудничество с международными организациями и контроль выполнения международных 
стандартов; участие ресторанных предприятий в культурно-массовых мероприятиях национального и 
международного уровня. Международно-известным может называться предприятие ресторанного 
хозяйства, потребителями которого являются публичные лица. 

 Новизна публикации заключается в том, что в  обобщены результаты других исследований, 
которые затрагивали, но не развивали данную тему на необходимом уровне, и определены основные 
принципы получения ресторанным хозяйством статуса международного уровня. 

Практическое значение научной статьи заключается в решении вопроса интеграции 
национального продукта с европейским и поддержания равнозначного ему статуса на международном 
рынке услуг. 

Ключевые слова: международное предпринимательство, франчайзинг, договор коммерческой 
концессии, международные организации, международные премии, ассоциации, ресторанное хозяйство 
международного уровня. 

SUMMARY 
 

INTERNATIONAL ENTREPRENEURSHIP AS GUARANTEE OF DEVELOPMENT OF 
RESTAURANT BUSINESS  

 
At this stage of the national service of sector has great importance of the influence of other countries, 

including European countries, the development of both hotel and restaurant management and especially their 
management and control systems of service. 

Nowadays the world of globalization and constant growth of the competitive environment in all 
industries,  in the services sector, a significant role in the rational and full-scale operation plays opportunity of 
international cooperation in the restaurant business in particular.  

Some kind of international regulators restaurant industry are European, national and international 
associations of chefs and restaurateurs, as well as various prizes and awards at international and European 
level. 

The purpose of this research is to study and determine the main indicators that involve joining national 
product, namely restaurant enterprises, in the category of institutions of international restaurants and to 
determine the main ways of obtaining this status. 

For a more thorough study of the question of international cooperation the various sources of scientific 
literature including articles and reports in scientific papers of Mukachevo State University and KNUFT, as well 
as books and specialized periodicals including magazines "Restaurateur", "Hoteliers & restaurateur" and 
"restaurant and hotel business” have been investigated. 

The result of this study is the isolation of the main factors that provide enterprise restaurant 
management the status of restaurants of international level. Factors adoption of world-class company include 
such factors as activity on the basis of franchise agreements or commercial concession contracts; cooperation 
with international organizations and monitoring the implementation of international standards; participating of 
restaurant companies in the cultural events of national and international level and internationally known 
company may be called restaurants where consumers are public figures. 

As for the novelty of this research the main purpose of this study was to summarize the results of other 
studies that have touched but did not develop this theme at the required level and to define the basic principles 
of the getting of status international restaurants. 

The practical significance of the article is to solve issues of integration of national product with the 
European and keeping it equivalent status at the international services market. 

Keywords: international entrepreneurship, franchising, commercial concession contracts, international 
organizations, international awards, associations, international restaurant management. 
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СУЧАСНІ НАПРЯМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ДОЗВІЛЛЯ У ЗАКЛАДАХ 
РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА 

 
ГОБЛИК-МАРКОВИЧ Н.М., КОВАЧ І.Ю. 

Мукачівський державний університет 
 

Відпочинок, дозвілля, розваги, як і праця, є невід'ємними складовими життєдіяльності людини. 
Розважаючись,  людина  чи група людей задовольняють свої духовні потреби, оцінюють  свої  
можливості. З метою підвищення конкурентоздатності і прибутку, підприємства ресторанного  
господарства намагаються запроваджувати нові прогресивні форми обслуговування та організовувати 
відпочинок, дозвілля і розваги. Організація  дозвілля  є одним з основних  напрямків  діяльності закладу 
ресторанного господарства. Організація  дозвілля  являє  собою  особливий вид  діяльності  ресторанних  
закладів,  яка забезпечує  клієнтам  смачну  їжу, добрий  відпочинок, розваги  тощо. Дослідження даної 
теми дозволить знайти шляхи підвищення рівня якості обслуговування клієнтів в закладах 
ресторанного господарства. 

Метою дослідження є визначення змісту та сучасних напрямів організації дозвілля в  закладах 
ресторанного господарства. У статті визначено зміст та напрямки організації дозвілля у закладі  
ресторанного господарства. Досліджено основні види та форми дозвілля у закладі ресторанного 
господарства. Запропоновано систему, що визначає основні складові організації дозвілля у закладі 
ресторанного господарства. Визначено необхідність надання широкого спектру послуг поряд із високою 
їх якістю, що може забезпечити високу ефективність діяльності підприємства. 

Структура вільного часу і характер його використання мають свої особливості та залежать 
від рівня доходів, сфери діяльності, національного менталітету, релігійних приписів тощо. Будь-які 
потреби в сфері дозвілля мають певну послідовність прояву. Задоволення однієї потреби породжує нову. 
Завдяки цьому можна змінювати вид діяльності і збагачувати дозвілля. 

Якість обслуговування та якість надання послуг – є невід’ємними складовими ефективності 
роботи закладу ресторанного господарства, завдяки яким можливо втримати споживача. Але на все 
потрібно мати вільний час, кошти, щоб відвідувати заклади даного типу. Підвищення якості 
обслуговування у закладах ресторанного господарства можливе саме завдяки якісній організації 
дозвілля та розваг, що є необхідним заходом підвищення ефективності роботи підприємства. 

Ключові слова: активний відпочинок, пасивний відпочинок, вільний час, відпочинок, особливий 
вільний час, дозвілля у ЗРГ, завдання дозвілля, фактори пливу на вибір розваг, організація процесу розваг. 

 
Індустрія гостинності розвивається швидким темпами завдяки соціальному, 

економічному і політичному прогресу та завдяки тому, що кількість  подорожуючих 
суттєво збільшилася.  Відпочинок, дозвілля, розваги, як і праця, є невід'ємними 
складовими життєдіяльності людини. Розважаючись,  людина  чи група людей 
задовольняють свої духовні потреби, оцінюють  свої  можливості. Відпочивати та 
розважатись можна як у природному так і штучному середовищі. З метою підвищення 
конкурентоздатності і прибутку, підприємства ресторанного  господарства 
намагаються запроваджувати нові прогресивні форми обслуговування та 
організовувати відпочинок, дозвілля і розваги. 

Організація дозвілля є одним з основних напрямків діяльності закладу 
ресторанного господарства. Організація  дозвілля  являє собою особливий вид  
діяльності ресторанних закладів, яка забезпечує клієнтам смачну їжу, добрий  
відпочинок, розваги  тощо. Дослідження даної теми дозволить підвищити рівень якості 
обслуговування клієнтів в закладах ресторанного господарства. 

Об’єкти та методи дослідження. Дослідженню загальних засад організації 
дозвілля в закладах ресторанного господарства присвячені наукові праці багатьох 
вітчизняних та іноземних вчених, зокрема: П'ятницької Н.О., Єфимова Ю.А., Стаценко 
В.В., Архіпової В.В., Світличної М.Л., Мазаракі А.А.,Мальської М. П. та ін. Не 
достатньо дослідженим залишається питання визначення та систематизації різних 
дозвіллєвих заходів, що можуть на сучасному етапі розвитку ресторанного 
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господарства проводитись в них. Саме тому вважаємо за необхідне здійснити наукове 
дослідження в даному напрямі. 

Постановка завдання. Метою дослідження є визначення змісту та сучасних 
напрямів організації дозвілля в  закладах ресторанного господарства. 

Результати та їх обговорення. Сфера дозвілля поєднує найрізноманітніші 
види життєдіяльності людини. Діяльність дозвілля відрізняється від інших видів 
життєдіяльності людини тим, що здійснюється відповідно до потреб індивіда, з метою 
отримання задоволення. Вільний час. Термін "вільний час" з'явився у XIX ст. і 
розглядався з класових позицій. Це обумовлено тим, що різні верстви населення 
професійні та вікові групи мають неоднакову кількість вільного часу. 

Поняття "час" увійшло багато століть тому в побут народів, ним вимірюється 
практично будь-який процес, що відбувається в навколишньому світі. Людина не може 
жити в якому-небудь іншому часі, крім сьогодення. Вона завжди сучасник свого часу. 
Кожна мить для людини - єдине неповторне. Особливий вільний час - це час, що 
знаходиться в розпорядженні кожної людини[5]. 

Кожна людина сама керує своїм життям, і правильно розраховує свій вільний 
час, щоб з користю його провести. Вільний час - безумовна цінність для кожної 
людини, оскільки цей час відведений для її розвитку. 

Структура вільного часу і характер його використання мають свої особливості, 
залежать від рівня доходів, сфери діяльності, національного менталітету, релігійних 
приписів тощо. 

Відпочинок - відновлення сил після втоми припиненням дії, руху тощо. 
Активний відпочинок, перевагу якого підтверджують всі сучасні науково-методичні 
дослідження, дає позитивні результати у відновленні здоров'я. За сучасної гіподинамії, 
коли людина практично позбавлена фізичних навантажень, в умовах стрімкого життя і 
постійних нервових стресів активний відпочинок набирає першочергове значення. 

Роль дозвілля полягає у відновленні психологічних і фізичних сил людини, 
підвищенні її освітнього та духовного рівня, здійсненні лише тих занять у вільний час, 
що відповідають потребам та бажанням людини і приносить їй задоволення у процесі 
самої діяльності. 

У вітчизняних і зарубіжних енциклопедіях та довідниках дозвілля визначається 
як "вільний, незайнятий час, прогулянка, звільненість від справ". Зарубіжні вчені 
вважають, що дозвілля як науковий термін походить від латинського "licere", що у 
перекладі означає "бути задоволеним", французького "loisir" – вільний час та 
англійського "leisure" – свобода вибору дій. Загалом у зарубіжному суспільстві, 
починаючи з другої половини ХХ ст., сформувалися концепції, які розглядають 
дозвілля як складову часового простору, вид людської життєдіяльності, психологічний 
стан людини, ознаку цілісного способу життя [1]. 

Сучасне дозвілля поділяється на багато типів в залежності від психологічних, 
освітніх, соціальних, рекреаційних, фізіологічних та естетичних компонентів. Залежно 
від того, який параметр дозвілля переважає, такого характеру й набуває конкретне 
дозвіллєве заняття. 

Дозвілля можна поділити на такі групи: 
¬ Дозвілля  як рекреація - коли воно сприймається виключно як діяльність, що 

допомагає людини врівноважувати організм; 
¬ Дозвілля як задоволення - коли основною мотивацією дозвіллєвої діяльності 

є отримання щастя і радості; 
¬ Дозвілля як відновлення сил - коли дозвілля вважається засобом відновлення 

здоров'я людини, її духовних та фізичних сил; засіб лікування та реабілітації; 



Науковий вісник Мукачівського державного університету 
Економічні науки 

 

Журнал наукових праць №19(14)’2015 
 

176

¬ Дозвілля як стан буття - сфера життєдіяльності людини, в якій вона може 
само реалізуватися та розвинути свої здібності; 

¬ Дозвілля як соціальна стратифікація - дозвілля залежить від того, 
виразником якого соціального класу є дана особа; 

¬ Дозвілля як  вільний час - час, що залишається для людини після виконання 
нею робочих обов'язків [5]. 

Форми  дозвіллєвої діяльності змінюються і залежать від того, що бажає 
отримати від дозвілля людина, яких результатів вона хоче осягнути завдяки дозвіллєвій 
діяльності. Досить велика роль дозвіллєвої діяльності в історичному аспекті розвитку 
людства. 

Свідчення про перші організовані подорожі з метою знайомства з культурою і 
природою інших народі дійшли до нас з древнього світу. Поїздки древніх греків і 
римлян в Єгипті з V ст. до н.е були частим явищем. Їх приваблювала незвична природа 
Єгипту, древня історія, культура, краса єгипетських будівель. Відвідуючи Єгипет, 
грецькі і римські мандрівники залишали короткі записки зі вказуванням свого імені - 
графіті. Одним зі таких мандрівників був відомий філософ, "батько історії" - Геродот. 
Свої численні довготривалі мандрівки по різних землях Геродот відвідав після 459 
р.н.е. Він описав свій маршрут, свої враження, свої відчуття по долині Нілу. 

Мандрівкою по своїй країні для древніх греків були поїздки в Олімпію на 
Олімпійські ігри. Часто римляни і греки здійснювали свої мандрівки до цілющих 
джерел. Коли сформувалися основні релігійні течії, з'явилася ще одна численна 
категорія мандрівників "святих місць" - це полі грами, або паломники. Вже в той час 
дозвілля відігравало важливу роль в суспільстві[5]. 

Будь-які потреби в сфері дозвілля мають певну послідовність прояву. 
Задоволення однієї потреби породжує нову. Завдяки цьому можна змінювати вид 
діяльності і збагачувати дозвілля. У сфері дозвілля повинен здійснюватися перехід від 
простих форм діяльності до складніших, від пасивного відпочинку - до активного, від 
задоволення більш глибоких соціальних і культурних прагнень, від фізичних форм 
рекреації - до духовних насолод, від пасивного засвоєння культурних цінностей - до 
творчості і т.п. 

Коли змінюється соціальний стан людини, рівень його культури, то відразу ж 
відбуваються зміни в структурі дозвілля. Дозвілля збагачується в міру збільшення 
вільного часу і зростання культурного рівня індивіда. Якщо людина не ставить собі за 
мету самоудосконалюватися, якщо її вільний час нічим не заповнений, то відбувається 
деградація дозвілля, збідніння його структури. 

Найпростіший вид дозвілля - відпочинок. Він призначений для відновлення 
витрачених під час роботи сил і поділяється на активний і пасивний. 

Пасивний відпочинок характеризується станом спокою, що знімає втому і 
відновлює сили людини, після важких трудових робочих днів. Звична, проста 
діяльність спричинює настрій спокою. Такий відпочинок –є невід'ємним елементом 
життя людини. Він є підготовчим ступенем до більш складної і творчої діяльності. 
Функції пасивного відпочинку: 

¬ релаксація – (зменшення напруження, розслаблення) релаксація передбачає 
проведення або аутогенного тренування, або тренування за допомогою іншої людини 
керівника. 

Активний відпочинок, навпаки, відтворює сили людини з перевищенням 
вихідного рівня. Він надає роботу м'язам і психічним функціям, які не знайшли 
застосування в праці. Людина насолоджується рухом, швидкою зміною емоційних 
впливів, спілкуванням із друзями. Активний відпочинок, на відміну від пасивного, 
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потребує деякого мінімуму свіжих сил, вольових зусиль і підготовки. До нього 
відносять фізкультуру, спорт, фізичні й психічні вправи, туризм, ігри, перегляд 
кінофільмів, відвідування виставок, театрів, музеїв, прослуховування музики, читання, 
дружнє спілкування. Функції активного відпочинку: 

¬ відбудовна - забезпечує людині фізіологічну норму здоров'я і високу 
працездатність; 

¬ розвивальна - розвиток її духовних і фізичних сил; 
¬ гармонізації - розвиває гармонію душі і тіла. Будь-який вид вільної 

діяльності несе в собі як функцію відновлення сил, так і функцію розвитку знань і 
здібностей людини. 

Незалежно від виду дозвілля необхідним є формування та розробка програми 
його організації. Одну з головних ролей на цьому етапі відіграють фахівці-аніматори - 
ініціатори проекту, їх вміння проаналізувати доцільність проведення конкретного 
заходу, визначити шляхи його ефективної реалізації. На цьому етапі доцільно 
проаналізувати характер цільової аудиторії (вік, стать, соціальний статус, професійну 
приналежність, національність, стиль і темп життя, стан здоров'я, активність); 
сформулювати чіткі завдання та мету заходу; визначити місце й час його проведення (у 
закритому приміщенні, під відкритим небом, на майданчику, на воді); здійснити 
попередні розрахунки витрат; розподілити функції та обов'язки між членами 
анімаційної команди 

Організація процесу розваг та дозвілля у ресторанному господарстві повинна 
будуватись за наступними принципами: 

¬ добровільний вибір розваг; 
¬ попередня підготовленість до споживання розваг; 
¬ необмежений перелік видів розваг; - зміна видів розваг; 
¬ дотримання періодичності споживання розваг; 
¬ комбінування розваг з іншими заняттями [8]. 
Сучасний етап ринку дозвілля багато в чому пов'язаний з процесами створення і 

розширення самої індустрії виведення на ринок нових форм дозвілля. При ресторані 
може бути організований широкий спектр послуг-розваг, що наближає такий заклад до 
клубного формату.  

В умовах жорсткої конкуренції на ринку ресторанного господарства для 
залучення і збереження споживачів, які користуються певним закладом, необхідно 
створювати неповторну атмосферу, притаманну тільки даному підприємству, щоб 
споживачі захотіли повернутися в заклад знову і знову. 

Дозвілля у ЗРГ– це важливий напрямок діяльності закладу ресторанного 
господарства, що передбачає в додаток до основної послуги харчування проведення 
різних занять у вільний час, за допомогою яких задовольняються фізичні та психічні 
потреби людини. 

Сучасна організація дозвілля в закладах ресторанного господарства включає 
музичне обслуговування, спортивні ігрові види розваг, ігри з грошовим виграшем та 
розважальні шоу-програми. 

Одне з головних місць при організації дозвілля у закладах ресторанного 
господарства займає музичне обслуговування, яке поділяється на такі види: 

"Жива" музика: з використанням фортепіано, струнного оркестру, джазу, музики 
лаунж у виконанні ді-джея, а також набуває широкого використання музичні автомати, 
відео- та аудіоапаратури. 

"Жива" музика, використовується у закладах високого класу. Для цього до 
ресторану запрошують професійних музикантів та артистів. Якість музичного 
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обслуговування залежить від їх професійного рівня, а музичний репертуар - від 
концепції створення закладу. Це може бути національна, класична, естрадна музика, 
джаз тощо. Для створення вишуканої атмосфери в залі може звучати музика у 
виконанні високопрофесійного піаніста, акордеоніста, скрипаля, гурту музикантів та 
співаків тощо. При ресторані може бути організований широкий спектр послуг-розваг, 
що наближає такий заклад до клубного формату. Це може бути шоу-програма, 
дискотека, виступи фокусників тощо [1]. 

При поєднанні ресторану з нічним клубом ускладнюється робота з музичного 
обслуговування. Важливим  елементом концепції клубу стає особа ді-джея, який, 
створюючи музичні композиції, формує особливу атмосферу і настрій відвідувачів. 
Завдання його полягає у міксуванні (поєднанні) музики з ритмом таким чином, щоб 
перехід однієї композиції в іншу був практично непомітним. Так формується сет, що 
забезпечує звучання музики практично без перерви. Найбільш кваліфіковані ді-джеї за 
допомогою спеціальної апаратури (музичні процесори, сиквенсори тощо) вставляють 
до міксованих композицій різні акустичні ефекти. Ді-джей може працювати у різних 
стилях, створюючи мікси згідно зі своїми уявленнями та уподобаннями (диско, фанк, 
хіп-хоп, ейсд-джаз, драм-енд-бейс, техно, хаус, латино, трабл, даб, тренс тощо). Це має 
бути людина артистична, яка здатна відчувати настрій гостей. 

У клубі можуть працювати одночасно декілька ді-джеїв (наприклад, у нічному 
клубі "Ultra", м. Київ - 30 чол.) . Кожен з них демонструє різні течії, стилі, напрями, 
використовує різні музичні прийоми. Для перевірки правильності вибору вони 
застосовують даплейти - авторські записи музичних композицій, які перевіряються на 
данс-полі (танцювальному майданчику) для виявлення сприйняття музики аудиторією. 
Періодично ді-джеї обговорюють особливості створених ними композицій, що сприяє 
подальшому розвитку цього напряму розваг. 

Важливе значення для забезпечення якісного музичного обслуговування має 
спеціальна апаратура, а також інжиніринг при проектуванні, монтажі, інсталяції 
високоякісного обладнання для фонового озвучування будь-яких приміщень закладів 
ресторанного господарства [1]. 

Програма дозвілля повинна включати різноманітні за формою та змістом заходи, 
які б залучали якомога більше учасників. Розробка та підготовка такої програми 
охоплює кілька етапів: формування задуму, планування програми, реалізацію та 
завершення. Але для того, щоб реалізувати програму дозвілля у ресторанному 
підприємстві необхідно врахувати різні фактори, що обумовлюють вибір розваг, тип та 
спеціалізацію закладу та основні завдання, що ставить перед собою керівництво ЗРГ 
(рис.1). 

Для сучасного етапу розвитку ресторанного господарства характерна поява все 
більшої кількості закладів клубного формату, де шоу-програмам надається 
надзвичайно велике значення. В таких закладах на шоу-програму продаються білети, 
наприклад у нічних клубах. У більшості закладів ресторанного господарства вона не є 
головною статтею доходу. Важливим є те, що вдалий проект сприятиме задоволенню 
потреб споживачів в організації відпочинку та підвищить імідж закладу. При цьому 
необхідно враховувати інтереси певних груп споживачів, перш за все їхній вік. Так, у 
молодіжних закладах слід забезпечити помірний вибір страв та напоїв, розважальні 
програми мають бути розраховані на постійних клієнтів, для яких безперервний рух є 
особливим стилем життя [1]. 
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Рис. 1 Складові організації дозвілля у ЗРГ 
 
Для відпочиваючих потреба, в розвагах стоїть на третьому місці після смачної й 

різноманітної їжі, комфортабельної й затишної кімнати. Тому дозвілля в діяльності 
ресторану займає одне з головних місць, і являє собою окрему службу, яка пов'язана з 
іншими, що є визначальним значенням у забезпеченні успішного функціонування його 
на ринку послуг. 

У розважальних закладах для споживачів зрілого віку важливим є: затишок, 
спокійна музика, ненав'язливий сервіс, вишукане обслуговування, азартна гра в казино. 
Упродовж вечора може бути певна шоу-програма. Сьогодні галузь ресторанного 
господарства набуває швидких темпів розвитку. Щоб встояти на ринку та втримати 
існуючі позиції, потрібно шукати нових шляхів поліпшення фінансово-економічного 
стану. Постійно виникає необхідність знаходити нові варіанти вдосконалення процесу 
обслуговування споживачів ресторанних підприємств для успішного існування на 
ринку ресторанних послуг та підвищення прибутку, а також непотрібно залишати без 
уваги  персонал. 

Якість обслуговування та якість надання послуг – є невід’ємними складовими 
ефективності роботи закладу ресторанного господарства, завдяки яким можливо 
втримати споживача. Але на все потрібно мати вільний час, кошти, щоб відвідувати 
заклади даного типу. Підвищення якості обслуговування у закладах ресторанного 
господарства можливе саме завдяки якісній організації дозвілля та розваг, що є 
необхідним заходом підвищення ефективності роботи підприємства. 

Висновки 
Організація відпочинку, дозвілля і розваг є однією з популярних видів 

розваг,яку не кожен заклад  ресторанного господарства може собі таке дозволити. Вона 
впливає на позитивну оцінку роботи ресторану. Це своєрідні додаткові послуги 
клієнтові, мета яких розбудити в ньому позитивні емоції, під час святкування відчути 
задоволення від відпочинку й бажання повернутися в цей заклад ще раз. 

Організація дозвілля у ЗРГ включає такі складові 

Завдання дозвілля: 
♣ Розвиток культури 
людини; 

♣ виховання; 
♣ формування і 
розвиток особистості; 

♣ формування 
оптимістичного настрою; 

♣ відновлення 
духовних і фізичних сил. 

Фактори, що обумовлюють вибір 
розваг: 

¬ Демографічні; 
¬ рівень доходів населення; 
¬ спосіб життя людини; 
¬ рівень культури людини; 
¬ психологічні особливості 

людини; 
¬ рівень розвитку індустрії 

дозвілля. 

Підприємства дозвілля і 
розваг: 

• Спортивно-видовищні; 
• розважальні 

підприємства; 
• видовищні 

підприємства; 
• культурно-

просвітницькі 
підприємства. 
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Таким чином,організація  активного та змістовного дозвілля у ЗРГ потребує 
великих зусиль та залучення кваліфікованого персоналу. Опиратися на творчі види 
дозвіллєвих занять, на забезпечення прямої участі в них кожної окремої людини 
головний шлях формування в ній особистісних якостей, які сприятимуть змістовному й 
активному проведенню дозвілля. Отже, вміння правильно організувати дозвілля є 
досить важливим фактором  у розвитку  організаційної діяльності ресторанного 
господарства, і приносить хороший прибуток підприємству. 
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АННОТАЦИЯ 

 
СОВРЕМЕННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ДОСУГА В УЧРЕЖДЕНИЯХ 

РЕСТОРАННОГО ХОЗЯЙСТВА 
 

Отдых, досуг, развлечения, как и труд, являются неотъемлемыми составляющими 
жизнедеятельности человека. Развлекаясь, человек или группа людей удовлетворяют свои духовные 
потребности, оценивают свои возможности. С целью повышения конкурентоспособности и прибыли, 
предприятия ресторанного хозяйства пытаются вводить новые прогрессивные формы обслуживания и 
организовывать отдых, досуг и развлечения. Организация досуга является одним из основных 
направлений деятельности заведения ресторанного хозяйства. Организация досуга представляет собой 
особый вид деятельности ресторанных заведений, которая обеспечивает клиентам вкусную еду, 
хороший отдых, развлечения. Исследование данной темы позволяет найти пути повышения уровня 
качества обслуживания клиентов в заведениях ресторанного хозяйства. 

Целью исследования является определение содержания и направлений организации досуга в 
заведениях ресторанного хозяйства. В статье определены содержание и направления организации 
досуга в заведении ресторанного хозяйства, исследованы основные виды и формы досуга. В заведении 
ресторанного хозяйства. Предложена система, определяющая основные составляющие организации 
досуга в заведении ресторанного хозяйства. Аргументирована необходимость предоставления 
широкого спектра услуг наряду с высоким их качеством, что может обеспечить высокую 
эффективность деятельности предприятия. 

Структура свободного времени и характер его использования имеют свои особенности, 
зависящие от уровня доходов, сферы деятельности, национального менталитета, религиозных 
предписаний. Любые потребности в сфере досуга имеют определенную последовательность 
проявления. Удовлетворение одной потребности порождает новую. Благодаря этому можно менять 
вид деятельности и обогащать досуг. 

Качество обслуживания и качество предоставления услуг являются неотъемлемыми 
составляющими эффективности работы заведения ресторанного хозяйства, благодаря которым 
возможно удержать потребителя. Повышение качества обслуживания возможно благодаря 
качественной организации досуга и развлечений, что является необходимым условием повышения 
эффективности работы предприятия. 

Ключевые слова: пассивный отдых, активный отдых, свободное время, отдых, досуг в ПРГ, 
задача досуга, факторы влияния на выбор развлечений, организация процесса развлечений. 
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SUMMARY 
 

CONTEMPORARY DIRECTION OF ORGANIZATION OF LEISURE IN INSTITUTIONS OF 
RESTAURANT MANAGEMENT 

 
Leisure, recreation, entertainment, as well as labor, are integral components of human  life. Having 

fun, a person or group of people satisfy their spiritual needs, assess their capabilities. In order to increase the 
competitiveness and profits the enterprises of restaurant management try to introduce new and progressive 
forms of service and organize the recreation, leisure and entertainment. Organization of leisure is one of the 
main activity of institutions of restaurant industry. Organization of leisure is a special kind of restaurant 
establishments, which provides customers with delicious food, good rest, entertainment and more. The research 
of the given topic will allow to find ways to improve the level of quality of customer service in the institutions of 
restaurant business. The aim of the study is to determine the content  and  modern  directions of organization of 
leisure in restaurants. The content and directions of organization of leisure in the institutions of restaurant 
business have been defined in the article. The basic types and forms of the leisure in the institutions of 
restaurant industry have been investigated. The system which determines the basic constituents of organization 
of  leisure in the institutions of restaurant industry has been suggested. The necessity of providing a wide range 
of services along with their high quality that can provide high efficiency of the enterprise activity has been 
determined. 

The structure of free time and the nature of its usage have their own characteristics and depend on the 
income level, scope of activity, national mentality, religious prescriptions and more. Any needs in the field of 
leisure have the sequence of manifestation. Satisfaction of one need generates the new need. This allows you to 
change the species of activity and enrich leisure. Quality of service and quality of provision of services are an 
integral part of the productivity in the institution of restaurant management that make possible to keep the 
consumer. But it is necessary to have free time and means to attend institution of this type. Improving the quality 
of service in the institutions of restaurant industry is possible thanks to the high-quality organization of leisure 
which is a necessary measure efficiency of the enterprise. 

Key words: active recreation, passive recreation, free time, recreation, special free time, leisure in the 
institutions of restaurant management, tasks of leisure, factors of influence on the choice of entertainment, 
organization of entertainment. 
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ПРОБЛЕМАТИКА ПРОЦЕСУ ВИРОБНИЦТВА КУЛІНАРНОЇ ПРОДУКЦІЇ В 

РЕСТОРАНІ 
 

МІЛАШОВСЬКА О.І., ОЛЕКСЮК Н.В. 
Мукачівський державний університет 

 
Основним чинником для підвищення ефективності роботи підприємств ресторанного 

господарства є раціонально і вдало продуманий процес виробництва кулінарної продукції . Найкращі 
позиції на ринку ресторанних послуг займають підприємства, які постійно вдосконалюють свій 
продукт і підтримують його на належному рівні, цим самим задовольняючи постійно зростаючі вимоги 
своїх клієнтів. На сьогодні в Україні існує значна кількість ресторанних закладів перед якими гостро 
постала проблема виробництва кулінарної продукції, так як для більшості із них характерним є низький 
рівень впровадження поточних механізованих ліній для приготування напівфабрикатів і готової 
продукції, неправильне розміщення виробничих приміщень, низький рівень індустріалізації та фізично і 
морально застаріле обладнання, що у свою чергу порушує роботу не лише виробничих підрозділів, а й 
усього закладу. У статті досліджено проблеми виробництва кулінарної продукції з якими найчастіше 
стикаються вітчизняні  ресторани. 

Метою дослідження є вирішення проблем виробництва кулінарної продукції і надання 
рекомендацій щодо вдосконалення даного процесу. Однією з найбільших проблем виробництва кулінарної 
продукції є крадіжка продуктів харчування. Надано рекомендації щодо уникнення крадіжок продуктів 
на підприємстві, розміщення виробничих цехів на підприємстві щоб не перешкоджати створенню 
поточності та послідовності технологічних процесів, створення запасів сировини і товарів в цілях 
забезпечення безперебійної роботи закладу, оптимальних режимів збереження сировини, підбору 
устаткування. Підкреслено важливість індустріалізації ресторанного господарства, яка здійснюється 
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шляхом впровадження прогресивних форм організації виробництва, використання високоефективної 
техніки та ресурсозберігаючих технологій. Заміна традиційної технології індустріальною дозволяє 
більш раціонально використовувати сировину та обладнання, збільшити строки зберігання продукції, 
підвищити її якість. 

Ресторанна індустрія відіграє важливе соціально-економічне значення для України. Для 
ефективного її розвитку потрібно створювати необхідні умови що сприяють високій продуктивності 
праці працівників при веденні технологічних процесів приготування їжі. 

Ключові слова: ресторане господарство, проблеми, виробництво, кулінарна продукція,  
індустріалізація. 

 
Перехід до ринкових відносин в Україні, розширення споживчих ринків, 

впровадження нових форм господарювання, відобразились в усіх сферах економічного 
життя, в тому числі у сфері ресторанного бізнесу. На сьогоднішній день, у 
ресторанному господарстві, успішно функціонують лише ті заклади, які спромоглися 
вдовольнити бажання споживачів найкращим чином і при цьому безустанно 
удосконалюють свій ресторанний продукт для підтримання його належного рівня 
відповідно до постійно зростаючих вимог споживачів. 

Як ніколи, гостро постала проблема проектування процесу виробництва 
кулінарної продукції у закладі  ресторанного господарства, так як для більшості 
підприємств ресторанного господарства України характерним є низький рівень 
впровадження поточних механізованих ліній для приготування напівфабрикатів і 
готової продукції, неправильне розміщення виробничих приміщень, низький рівень 
індустріалізації, фізично і морально застаріле обладнання. Тема даної статті є 
актуальною, оскільки  раціонально і вдало продуманий процес виробництва кулінарної 
продукції є важливим чинником для підвищення ефективності роботи підприємства без 
додаткових витрат. 

Об’єкти та методи дослідження. Проблеми організації успішного 
виробничого процесу у закладах ресторанного господарства висвітлені у працях таких 
науковців: Лук’янов В.О., Мунін Г.Б.,  Нечаюк Л.І., Телеш Н.О., П’ятницька Г.Т., 
П’ятницька О.Н. та ін.. Актуальним вважаємо проведення подальших наукових 
досліджень за даною тематикою. 

Постановка завдання. Метою написання наукової статті є визначення основних 
проблем та пропозиція напрямів вдосконалення процесу виробництва кулінарної 
продукції в закладі ресторанного господарства. 

Результати та їх обговорення. Ресторанна індустрія відіграє важливе 
соціально-економічне значення для України. З кожним роком відкривається все більше 
підприємств ресторанного господарства, які різняться особливостями своєї діяльності. 
Проте найкращі позиції на ринку займають підприємства, які постійно вдосконалюють 
свій продукт. На жаль на сьогоднішній день більшість українських закладів 
ресторанного господарства стикаються з проблемою організації процесу виробництва 
кулінарної продукції, що спричинена неправильним проектуванням виробничих 
приміщень, низьким рівнем застосування ресурсозберігаючих технологій, фізично і 
морально застарілим обладнанням, низьким рівнем впровадження поточних 
механізованих ліній для приготування напівфабрикатів і готової продукції. 

Процес перетворення сировини на готову продукцію, називається процесом 
виробництва кулінарної продукції. Він складається з послідовних стадій, починаючи з 
приймання та зберігання сировини і закінчуючи  реалізацією готової продукції 
[1;с.118]. 

На жаль, практика  показує що підприємства ресторанного господарства  
стикаються  з рядом проблем,  які виникають під час виробництва кулінарної продукції 
і порушують роботу не лише виробничих підрозділів, а й усього закладу.  
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Велика доля успіху роботи закладу закладається вже на стадії його 
проектування. Перед  багатьма підприємствами постає проблема неправильного 
планування виробничих приміщень що перешкоджає створенню  поточності та 
послідовності технологічних процесів. Це у свою чергу спричиняє зіткнення сировини 
з готовими кулінарними виробами, харчових продуктів з відходами, а чистого посуду з 
використаним. Для уникнення  подібних ситуацій виробничі цехи необхідно 
організовувати в окремі приміщення і розміщувати їх по руху технологічного процесу. 
При чому розташування цих приміщень повинно бути зручним і для працівників 
підприємства, і для відвідувачів. Вирішення даної проблеми дозволить раціонально 
організувати працю в цехах, сприятиме кращому дотриманню техніки безпеки, а також 
дотриманню санітарного режиму та культури обслуговування споживачів [4; с.23]. 

В цілях забезпечення безперебійної роботи закладу, на підприємствах 
громадського харчування створюються запаси сировини і товарів. Їх особливістю є те, 
що вони безпосередньо пов’язані з виробництвом кулінарної продукції, та є 
обмеженими у розмірах, оскільки сировина і продовольчі товари  мають конкретні 
строки зберігання і потребують необхідних умов  для цього.  Саме оптимальний розмір 
запасів і наявність необхідних умов для їх зберігання є черговою проблемою для 
ресторанних підприємств, так як більшість із них не мають в достатній кількості 
складських приміщень і не завжди забезпечені спеціальним обладнанням для 
збереження сировини і продуктів [2; с.73]. 

Для запобігання втрат і псування продуктів необхідно забезпечити в складських 
приміщення оптимальний режим збереження товарів відповідно до їхніх фізико-
хімічних властивостей. Режим збереження - це визначена температура, швидкість 
прямування повітря, відносна вологість. При збереженні варто строго стежити за 
дотриманням термінів реалізації продуктів, що особливо скоро псуються (табл. 1.). 

Беручи до уваги, що створення запасу продовольчих товарів вимагає додаткових 
капіталовкладень, то для економічної раціональності виробництва слід домагатись 
мінімального значення його обсягу, а постачання повинне бути безперебійним. При 
цьому ритм постачання потрібно  тісно узгоджувати з виробничим процесом 
підприємства й ритмом виготовлення продукції. 

Таблиця 1 
Умови зберігання продуктів 

Продукти Температура 
Строки 

зберігання, в 
днях 

Відносна 
вологість 
повітря 

Норма 
навантаження 

кг/ м2 

Площа 
проходів у % 
до загальної 

площі 
М’ясо і 
м’ясопродукти 0-2 3 85 150 30 

Риба і рибопродукти -2, +2 3 85 100 70 
Гастрономічні 
товари 0-2 3 85 200 50 

Молочно-жирові 
продукти 2-4 3 85 200 50 

Сметана, сир 2-4 2 85 200 50 
Яйця 2-4 5 85 150 50 
Зелень, фрукти 2-4 2 90 - - 
Напівфабрикати 
м'ясні, рибні 

 
 

0-2 1/2  - 1 - 100 60 

Напівфабрикати 
овочеві 0-2 1 - 200 60 

Сухі продукти 12 8-10 70-5 - - 
Джерело: [1] 
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Не варто здійснювати значні запаси продукції, оскільки їх надлишок, 
призводить до зниження якості цих ресурсів, збільшення витрат на зберігання й 
зниження швидкості обігу коштів [5; с.234]. 

Однією з найбільших проблем виробництва кулінарної продукції є крадіжка 
продуктів харчування.  Продукти харчування є дуже спокусливими для потенційних 
розкрадачів. Саме крадіжки не лише знижують прибуток, але й призводять до 
недостач, вимушеної заміни страв, що входять до меню, а це у свою чергу негативно 
впливає на гостей закладу. До того ж злодії, щоб приховати злочин, наважуються на 
підробку важливих документів, що може призвести до помилки, якої припуститься 
керівництво при упорядкуванні намірів на майбутнє і закупівлях нових партій 
продуктів. 

Тому, дуже важливим є ведення ефективних розрахунків та контролю за рухом 
товарно-матеріальних цінностей, оскільки вони дозволяють стежити за закупівлями, 
надходженнями, зберіганням і видачею сировини. Такий контроль важливий і з 
погляду успішних комерційних операцій закладів ресторанного господарства [3; с.62]. 

Кулінарна обробка їжі впродовж сторіч проводиться з метою забезпечення для 
споживача поліпшення смакових якостей, полегшення травлення та засвоєння, а також 
зміни зовнішнього вигляду, зробити їжу більш приємною та апетитною. Таких 
результатів  можна досягти за допомогою якісного устаткування. Окрім збереження 
привабливого зовнішнього вигляду, воно дозволяє зберігати смак готової продукції, 
живильні речовини, вітаміни і воду. 

Для підприємств ресторанного господарства  сталою залишається проблема 
фізично і морально застарілого обладнання. Багато закладів банально не зацікавлені в 
його оновленні. І дарма, бо це, у свою чергу, порушує  якість приготованої продукції, 
вимагає додаткових затрат часу,  створює лишні витрати на часті ремонти 
устаткування. 

Заміна фізично і морально застарілого обладнання на нові й сучасні зразки, які 
забезпечують виконання водночас кількох операцій, зумовлює зростання механізації 
праці й підвищення її продуктивності. Остання впливає на кінцеві економічні 
показники підприємства, підвищуючи його економічну ефективність.  

Заміна застарілого обладнання здійснюється, як правило, з метою 
вдосконалення технологічних процесів, підвищення його продуктивності за рахунок 
інтенсифікації процесів обробки сировини, автоматизації процесів контролю й 
управління технологічними процесами. Так, на приклад, при модернізації теплового 
обладнання можна впроваджувати нові види теплової обробки продуктів, також це 
дозволить автоматично регулювати й програмувати тепловий процес і спрямовувати дії 
процесів варіння і смаження продуктів. 

Якщо говорити про модернізацію холодильного обладнання, то це, у свою 
чергу, також дозволить вирішити ряд завдань, зокрема: 

- збільшення корисних охолоджувальних ємностей холодильних шаф і збірно-
розбірних камер; 

- впровадження обладнання для інтенсивного охолодження кулінарних 
виробів і напівфабрикатів високого ступеня готовності; 

- розширення номенклатури низькотемпературного холодильного обладнання 
й обладнання з автоматичним регулюванням температурних режимів [5; с.97]. 

Важливе значення відіграє індустріалізація ресторанного господарства, яка все 
ще залишається на низькому рівні серед українських підприємств. Вона здійснюється 
шляхом впровадження прогресивних форм організації виробництва, використання 
високоефективної техніки та ресурсозберігаючих технологій. Також вона передбачає 
концентрацію окремих виробничих функцій обробляння сировини, виготовлення 
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напівфабрикатів і децентралізацію функцій доведення до готовності й реалізації 
кулінарної продукції. 

У процесі впровадження індустріальних методів виробництва досягаються 
наступні результати: 

♣ високий рівень концентрації та спеціалізації виробництва основних видів 
кулінарної продукції; 

♣ виготовлення нових видів напівфабрикатів і кулінарних виробів; 
♣ впровадження нових систем машин і апаратів та створення автоматизованого 

управління й контролю за виробництвом кулінарної продукції; 
♣ підвищення організаційної та технологічної гнучкості виробничої діяльності. 
Успішний розвиток ресторанного господарства багато в чому залежить від рівня 

організації виробництва кулінарної продукції. Раціональні форми організації 
виробничого процесу є основою для зростання продуктивності праці. Важливе 
значення відіграє втілення нової техніки, прогресивної технології, наукової організації 
праці, автоматизованої системи управління, тощо. 

Заміна традиційної технології індустріальною дозволяє більш раціонально 
використовувати сировину та обладнання, збільшити строки зберігання продукції, 
підвищити її якість (рис. 1). 

 
Впровадження прогресивної технології 

Поточно-механізовані 
способи обробки 

сировини і продуктів

Використання 
нових методів 

обробки 

Використання 
малоопераційних 
та технологічних 

процесів

Максимальне 
скорочення 

перевалок сировини і 
продуктів

1.Картоплі та овочів

2. М'яса, риби, птиці

1. Інтенсивне охолодження 
продуктів (примусова 
циркуляція повітря)

2. Інтенсивна обробка 
(комбінований нагрів)

3.Інтенсивна механічна 
обробка (замішування, 

збивання)

4. Теплова обробка у 
вакуумній упаковці

5.Теплова обробка 
при низьких 
температурах

Уніфікація 
рецептур страв 

та виробів

Уніфікація 
форми 

нарізування, 
формування

Використання 
функціональних 

ємкостей, пересувних 
контейнерів і стелажів 

Зберігання 
продуктів

Транспортування 
продуктів

Приготування 
страв та виробів

Реалізація 
страв та 
виробів

Рис.1. Результати впровадження прогресивних технологій 
 
Сьогодні індустріалізація проводиться на якісно новій основі і має велике 

значення для подальшого удосконалення ресторанного господарства [6; с.139]. 
Здійснюючи господарську діяльність рестораторам потрібно пам’ятати, що 

недоліки виробництва кулінарної продукції потрібно усувати відразу, так як їх 
наявність породжує витрати на оплату непотрібних трудових затрат, сприяє 
збільшенню витрат матеріалів, підвищує ризик ушкоджень працівників і, як наслідок, 
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призводить до вимушеного реагування на претензії, які найчастіше виникають саме 
через неефективне виробництво, що не спонукає до надання «з першої вимоги» 
якісного обслуговування відповідно до очікуваних стандартів. 

Висновки 
Організація виробництва кулінарної продукції передбачає створення необхідних 

умов, що сприяють високій продуктивності праці працівників при веденні 
технологічних процесів приготування їжі. Ці умови передбачають: наявність 
необхідного устаткування; дотримання чіткої послідовності обробки продукції випуску 
страв і кулінарних виробів при найменшій протяжності технологічних ліній; 
проектування виробничих приміщень по ходу технологічного процесу; забезпечення 
зручного зв'язку між приміщеннями; максимальну механізацію процесів обробки 
сировини і виготовлення напівфабрикатів, раціональне розташування обладнання. 

Важливе значення відіграє індустріалізація ресторанного господарства. Вона 
дозволяє досягати високого рівня концентрації та спеціалізації виробництва основних 
видів кулінарної продукції; впроваджувати нові системи машин і апаратів та 
створювати автоматизоване управління і контроль за виробництвом кулінарної 
продукції,  виготовляти нові види напівфабрикатів і кулінарних виробів. 
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АННОТАЦИЯ 

 
ПРОБЛЕМАТИКА ПРОЦЕССА ПРОИЗВОДСТВА КУЛИНАРНОЙ ПРОДУКЦИИ В 

РЕСТОРАНЕ 
 

Основным фактором повышения эффективности работы предприятий ресторанного 
хозяйства является рационально продуманный процесс производства кулинарной продукции. Лучшие 
позиции на рынке ресторанных услуг занимают предприятия, которые постоянно совершенствуют 
свой продукт и поддерживают его на должном уровне, тем самым удовлетворяя постоянно растущие 
требования своих клиентов. На сегодня в Украине существует значительное количество ресторанных 
заведений, перед которыми остро встала проблема производства кулинарной продукции, так как для 
большинства из них характерен низкий уровень внедрения поточных механизированных линий для 
приготовления полуфабрикатов и готовой продукции, неправильное размещение производственных 
помещений, низкий уровень индустриализации и физически и морально устаревшее оборудование, что в 
свою очередь нарушает работу не только производственных подразделений, но и всего заведения. В 
статье исследованы проблемы производства кулинарной продукции с которыми чаще всего 
сталкиваются отечественные рестораны. 

Целью исследования является решение проблем производства кулинарной продукции и 
предоставление рекомендаций по совершенствованию данного процесса. Одной из самых больших 
проблем производства кулинарной продукции является кража продуктов питания. Даны рекомендации 
по предотвращению краж продуктов на предприятии; по размещению производственных цехов, чтобы 
не препятствовать созданию непрерывности и последовательности технологических процессов; по 
созданию запасов сырья и товаров в целях обеспечения бесперебойной работы заведения;  оптимальных 
режимов хранения сырья; подбору оборудования. Подчеркнута важность индустриализации 
ресторанного хозяйства, которая осуществляется путем внедрения прогрессивных форм организации 
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производства, использования высокоэффективной техники и ресурсосберегающих технологий. Замена 
традиционной технологии индустриальной позволяет более рационально использовать сырье и 
оборудование, увеличить сроки хранения продукции, повысить ее качество. 

Ресторанная индустрия имеет важное социально-экономическое значение для Украины. Для 
эффективного ее развития нужно создавать необходимые условия, способствующие высокой 
производительности труда   при проведении технологических процессов приготовления пищи.  

Ключевые слова: ресторанное хозяйство, проблемы, производство, кулинарная продукция, 
индустриализация. 

SUMMARY 
 

PROBLEMS OF PROCESS OF PRODUCTION CULINARY PRODUCTS AT THE RESTAURANT 
 

The main factor for improving the efficiency of restaurant business is rational and well thought-out 
process of production of culinary products. Top positions in the market of restaurant services occupy enterprises 
which constantly improve their product and support it at the appropriate level thereby satisfying ever-growing 
demands of its customers. Today in Ukraine there are a number of restaurant institutions which have the acute 
problem of production of culinary products as most of them are characterized by a low level of current 
mechanized lines for making semi-finished and finished products, improper placement of production building, 
low level of industrialization and physically obsolete equipment which in turn disrupts not only production units 
but also the entire institution. The problems of production of culinary products which often face domestic 
restaurants have been researched . 

The aim of the research is to solve the problems of production of culinary products and providing 
recommendations to improve the process. One of the biggest problems of production of culinary products is 
stealing food. Recommendations to avoid theft products at the enterprise, placing production facilities in the 
company not to prevent the creation current and sequence of technological processes, creation of stocks of raw 
materials and products in order to ensure the smooth operation of the institution, optimal conditions for storage 
of raw materials, selection of equipment. The importance of industrialization of restaurant management which is 
implemented through the introduction of advanced forms of production, use of high-performance technology and 
resource-saving technologies have been emphasized. Replacing traditional industrial technology allows more 
efficient use of raw materials and equipment to increase the terms of storage of products, improve its quality. 
Restaurant industry plays an important social and economic importance for Ukraine. Effective its development 
required to create the necessary conditions promote to high productivity of workers in the technological 
processes of cooking. 

Keywords: Restaurant management, problems, production, culinary products and industrialization. 
 
 
 
 

УДК 640.4(477.87) 
 

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ГОТЕЛЬНО-
РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА ЗАКАРПАТТЯ ЯК СКЛАДОВОЇ СФЕРИ 

ТУРИЗМУ 
 

ПРОКОПЕЦЬ І.І., ГОЛОВКО О.М. 
Мукачівський державний університет  

 
На основі теоретичних та аналітичних досліджень науково - обґрунтована діяльність , 

визначений і узагальнений сучасний стан та перспективи розвитку готельно-ресторанного 
господарства Закарпаття як складової сфери туризму в складних політичних та соціально-економічних 
умовах сьогодення. 

Туристичні можливості Закарпаття обумовлені багатьма чинниками. Сьогодні туризм на 
Закарпатті ставз найпопулярнішим видом відпочинку для подорожуючих та туристів. Сфера туризму 
викликає потребу розвитку готельно-ресторанного господарства та надання відповідних послуг і 
розширення їх асортименту. Розвиток готельно-ресторанного господарства в кінцевому результаті 
сприяє росту суспільного виробництва, поліпшенню інфраструктури, зростанню продуктивності праці 
суміжних галузей. 
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Послуги готельно-ресторанного господарства як складової сфери туризму наділені 
специфічними особливостями, завдяки цьому вони поєднують економічні, соціальні, гуманітарні, виховні 
та естетичні якості. 

Становлення туристичної індустрії формується і на основі рекреаційного потенціалу 
Закарпаття, що є складовою економічного розвитку області. В інфраструктурі підприємств готельно-
ресторанного господарства області одне з центральних місць займає мережа санаторно-курортних та 
оздоровчих закладів. В інфраструктурі туризму одне з центральних місць займають засоби розміщення 
і заклади харчування. 

Розвиток готельно-ресторанного господарства Закарпаття як складової індустрії туризму 
здійснюється на основі державної туристичної політики і в рамках регіональної програми розвитку 
туризму.  

Наявні програми транскордонного співробітництва сприяють налагодженню контактів із 
партнерами за кордоном і розробці стратегії розвитку індустрії туризму. 

Динамічно розвивається супутня до туристично-рекреаційної галузі інфраструктура вздовж 
транспортних магістралей, починаючи з пунктів перетину державного кордону і до кондорів з іншими 
областями. 

Реалізація програм та вирішення масштабних завдань забезпечується діяльністю центральних 
і місцевих органів і залежить від кваліфікації персоналу тощо. 

Для забезпечення реалізації стратегії розвитку готельно-ресторанного господарства 
Закарпаття як складової сфери туризму є аналіз наявної матеріально-технічної бази, якість послуг, 
професійна підготовка фахівців, конкурентоздатність готелів і ресторанів, фінансово-господарської 
діяльності тощо. 

Визначено, що Закарпатська область завдяки вигідному географічному положенню та 
геополітичному розташуванню; розвиненої транспортної мережі; наявності історичних і культурних 
пам’яток; природних і рекреаційних ресурсів, гостинності може забезпечити активний відпочинок та 
оздоровлення населення за умови державної політики, інвестицій, що сприятиме розвитку готельно-
ресторанного господарства у відповідності до вимог і потреб. 

Ключові слова: готельно-ресторанне господарство, сфера туризму, туристична індустрія, 
рекреаційний потенціал, конкурентоспроможність, маркетингова стратегія,інфраструктура,реклама/ 

 
Готельно-ресторанне господарство являє собою сукупність підприємців, які 

надають послуги розміщення і харчування і є однією з складових сфери туризму. 
Сфера туризму Закарпаття, як будь-яка інша сфера господарської діяльності є 

достатньо складною системою, стан розвитку якої залежить як від розвитку економіки 
країни в загальному, так і від соціально-економічного розвитку Закарпаття.  

Закарпаття володіє численними історичними та культурними цінностями, 
унікальними рекреаційними ресурсами, мальовничою природою, хвойними і 
листяними лісами, цілющими мінеральними джерелами, м’яким  кліматом, зручними 
автомобільним, залізничними, повітряними шляхами та вигідним геополітичним 
положенням. 

Готельно-ресторанне господарство — це основна складова туристичної індустрії 
за обсягом матеріальних і фінансових ресурсів, кількістю зайнятих працівників та 
обсягом доходів. Готельно-ресторанний сервіс містить цілий комплекс послуг для 
туристів і є ключовим чинником, що визначає перспективи розвитку туризму. 
Туристичні послуги, зокрема в межах готельно-ресторанного обслуговування, 
належать до соціально-культурних послуг. Вони створюються на принципах сучасної 
гостинності, що підвищує їхню роль у розвитку туризму, а також зумовлює 
необхідність професійної підготовки кадрів для туристичного і готельно-ресторанного 
сервісу. Для успішного вирішення комплексу завдань з обслуговування гостей, 
управління закладами, збереженням міцних конкурентних позицій необхідно оволодіти 
професійними знаннями і постійно їх вдосконалювати. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Сьогодні розвиток готельно-
ресторанного господарства набуває все більшого значення для становлення індустрії  
туризму. Це викликано вимогами і потребами сьогодення. Теоретичним підґрунтям 
розвитку готельно-ресторанного господарства, як складової сфери туризму  можуть 
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слугувати праці Х.Й.Роглева, О.О.Любицевої, О.Пашка, Г.Б.Муніна, А.О.Змійова, 
Є.В.Самарцева, та ін. Що стосується безпосередньо досліджень розвитку готельно-
ресторанного господарства Закарпаття як складової сфери туризму, то їх мало. 
Нестабільність політики, економіки у світі, в Україні, в тому числі і на Закарпатті 
потребою стають постійні дослідження. Тому розвиток сфери  туризму Закарпаття та її 
складових вивчають науковці вищих навчальних закладів області: Шандор Ф.Ф., 
Мілашовська О.І., Головко О.М.,Лужанська Т.Ю. та ін. 

Постановка задачі. Розглянути сучасний стан і визначити перспективи 
розвитку готельно-ресторанного господарства Закарпаття як складової туризму. 

Результати та їх обговорення. В усьому світі готельно-ресторанний бізнес є 
одним з найбільш привабливих для інвесторів, а його рентабельність у розвинутих 
країнах не буває нижчою за 40%, при цьому, досягаючи в "туристичних" зонах 
відмітки 100%. Щодо України, то на думку спеціалістів, до 1997 року оператори ринку 
працювали в досить непоганих умовах: наявність не дуже вимогливих до рівня сервісу 
платоспроможних клієнтів дозволяла досягати рентабельності 50%. Саме у цей період 
у країні з`явилось чимало нових приватних готелів та ресторанів, а старі "гравці" могли 
повністю реконструювати власні фонди. Сьогоднішня ситуація докорінно 
відрізняється. Вибагливість клієнтів щодо рівня сервісу, конкуренція між гравцями та 
несприятлива економічна ситуація змінили правила гри у готельно-ресторанному 
бізнесі на суворіші [1]. 

Готельно-ресторанна справа є однією зі складових сфери туризму її ефективне 
функціонування сприяє пожвавленню соціально-економічного розвитку Закарпатської 
області. Головна функція готельно-ресторанної справи полягає у розміщенні і а 
обслуговування приїжджих. Для Закарпатської області, враховуючи її природно-
рекреаційний, історико-культурний потенціал та традиційну гостинність місцевого 
населення, розвиток готельно-ресторанного бізнесу відіграє винятково важливе 
значення. Готельно-ресторанний бізнес, що є складним багатофункціональним видом 
діяльності, повинен стати ваговим фактором економічного зростання області та 
покращення матеріального добробуту населення, сприяти подоланню територіальної 
диспропорції в рівні економічного розвитку, розвитку підприємництва в даному 
сегменті, додатковим надходженням як до місцевого, так і державного бюджетів, 
виступати джерелом створення нових робочих місць, а також створювати сприятливий 
туристичний імідж області. 

На сучасному етапі розвитку готельно-ресторанний бізнес в Закарпатській 
області має місце ряд певних проблем, які є перешкодами для становлення 
європейський стандартів якості послуг в підприємствах готельно-ресторанного 
господарства. До основних належить: 

• застарілість матеріально-технічної бази підприємств; 
• відсутність належного рівня сервісу та низька культура і якість послуг; 
• недостатня професійна підготовка персоналу; 
• слабка реклама наявних засобів розміщення та відсутність спеціалізованих 

готелів і ресторанів; 
• недостатня державна підтримка; 
• високий рівень податків; 
• відсутність стратегії розвитку готельно-ресторанного бізнесу на перспективу; 
• незначні обсяги інвестицій; 
• недостатня кількість кваліфікованих фахівців у галузі управління 

підприємствами готельно-ресторанного господарства та обслуговування; 
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• низький рівень конкуренції внаслідок відсутності корпоративних стандартів 
управління якістю готельних і ресторанних послуг. 

Для підвищення рівня конкурентоспроможності готелі та ресторани повинні 
постійно вводити інновації, щоб залишатись провідними у своєму напрямку та бути на 
два кроки попереду конкурентів. Також потрібно заохочувати со-ореtition 
(соореration+competition: співпраця + конкуренція), адже готельно-ресторанний бізнес 
змушений конкурувати не лише в середині галузі, а й з фірмами готельного і 
ресторанного сервісу, фірмами, які пропонують послуги оренди житла та послуги 
харчування, гуртожитками, приватним сектором, але разом з тим він повинен тісно 
співпрацювати з ними. В більшості співпраця ведеться з туристичними фірмами, які 
бронюють місця для своїх клієнтів, передбачають харчування. У таких питаннях вони 
повинні діяти за одно як представники готельного і ресторанного бізнесу, водночас 
підтримуючи конкуренцію в середині галузі. Однією з найбільших проблем готельного 
та ресторанного бізнесу є відсутність реклами. Отже, потрібно запровадити агресивну 
рекламу на туристичних сайтах, в туристичних агенціях, що частково знизить 
зовнішню конкуренцію. Для реклами є вигідною підтримка різноманітних фестивалів, 
конкурсів. Агресивне рекламування готельно-ресторанного господарства Закарпаття як 
складової сфери туризму рекомендується впровадити в межах співпраці в напрямку, 
що дозволить суттєво знизити фіксовані витрати, розкидавши їх по всіх учасниках. 
Було б добре отримати державну підтримку готельно-ресторанного бізнесу, наприклад 
на кордоні видавати іноземцям проспекти з наявними готелями і ресторанами, 
налагодити співпрацю з Держкомтуризму тощо [6]. 

Сьогодні мережа санаторно-курортних, туристично-рекреаційних та готельних 
закладів області нараховує 392 об'єкти. В області можна розмістити близько 22 тис. 
осіб [8]. 

Оздоровчі заклади області нараховують 24 об'єкти, що складає 6% від загальної 
кількості об'єктів туристично-рекреаційної галузі області. Рекреаційні заклади області 
нараховують 123 об'єкти, що складає 31% від загальної кількості об'єктів туристично-
рекреаційної галузі області. 

Туристичні заклади області нараховують 245 об'єктів, що складає 63% від 
загальної кількості об'єктів туристично-рекреаційної галузі області. Показники 
фінансово-господарської діяльності туристично-рекреаційних закладів області за 2014 
рік у порівнянні з 2013 роком (інформацію надано згідно даних 60% діючих закладів) 
становить: 

• кількість обслуговуваних туристів збільшилася на 4,7% (а саме на 15490 осіб) і 
складає 342,2 тис. осіб; 

• обсяг наданих послуг становить 329,3 млн. грн.; 
• відрахування до місцевого бюджету становлять 22.0 млн. гри.: 
• відрахування до державного бюджету становлять 25.6 млн. грн.; 
• сума коштів, направлених на розбудову (модернізацію) матеріально-технічної 

бази становить 13,7 млн. грн. 
Протягом 2013 року в галузі створено 63 робочі місця [8]. 
На сьогоднішній день розвиток готельно-ресторанної справи як складової 

туризму Закарпаття є привабливим для інвесторів у зв'язку з можливостями проводити 
змагання з окремих видів спорту. 

В зв’язку політичною обстановкою на сході України, анексією Криму 
Закарпаття є одним з найбільш привабливих і перспективних регіонів з точки зору 
розвитку туризму. Його унікальне прикордонне географічне розташування та багатий 
природно- й етнокультурно-ресурсний потенціал забезпечили області визнання 
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найбільш перспективної рекреаційної зони Європи з можливістю цілорічного 
(позасезонного) обслуговування туристів. Межування на західному кордоні України з 
чотирма центральноєвропейськими державами — Польщею, Словаччиною, 
Угорщиною і Румунією — сприяє розвитку недорогого (особливо для мешканців країн 
Євросоюзу) відпочинку, а переважання сільського населення краю (70%) успішно 
демонструє розвиток одного із секторів розвитку туристичної галузі — сільського 
зеленого туризму. Для отримання максимальної користі від туризму, прикордонний 
регіон повинен розробляти регіональну туристичну політику, що базується на 
стратегічному плануванні та є одним із напрямів соціально-економічної політики.  

Основною метою маркетингової стратегії розвитку сфери туризму є створення 
високоефективного конкурентоспроможного туристичного комплексу, що забезпечує 
широкі можливості для обслуговування українських та іноземних громадян, а також 
робить значний внесок у розвиток економіки країни та області. Для того, щоб 
реалізувати цю стратегію у сфері туризму, необхідно створити організаційну 
структуру, спроможну здійснювати пошук необхідної інформації, забезпечувати її 
узгодження між фірмою та оточенням, а також приймати раціональні рішення, 
пов'язані з функціонуванням підприємств на ринку. З цією метою у туристичних 
регіонах на адміністративному рівні повинні створюватися відділи і посади, 
відповідальні за формування туристичного продукту та його підтримку, пошук 
потенційних ринків збуту [5, с. 418]. 

Сьогодні туристично-рекреаційна галузь є пріоритетним напрямком розвитку 
економіки області. Мальовничі ландшафти, природні об’єкти (озеро Синевир, солоні 
озера та інші), багаті культурні, історичні, етнічні традиції, широка мережа 
туристично- рекреаційних та санаторно-лікувальних закладів дають можливість 
розвивати різні види туристичної діяльності. Зростає зацікавленість іноземних туристів 
у відвідинах регіону. Закарпаття має унікальні передумови формування на ринкових 
засадах рекреаційно-туристичного комплексу, а саме: 

• географічні – вигідне географічне положення створює їй певні переваги для 
прискореної інтеграції в європейські структури, єдина область України, яка межує з 
чотирма центральноєвропейськими державами; 

• історичні – своєрідність краю, де збереглась висока культура господарювання, 
традиції і навики місцевого населення, що у поєднанні з близькістю країн Західної 
Європи створює передумови для швидкої адаптації населення до ринкових умов 
господарювання; 

• транспортні – розвинута мережа автомобільних доріг , залізниць та 
авіасполучення з врахуванням зручного географічного положення може принести 
реальну вигоду області; 

• природні – наявність унікальних природних ресурсів: мінеральних вод, лісів, 
значних запасів підземних і поверхневих вод, інших корисних копалин індустріального 
значення, ландшафтно-кліматичних зон (на Закарпатті знаходиться найбільша вершина 
Українських Карпат – гора Говерла (2061); 

• бере свій початок одна з найбільших річок Європи – Тиса; єдина в Україні 
Долина нарцисів – поблизу м. Хуст; високогірне озеро Синевир, розташоване на висоті 
989 м;); 

• рекреаційні – область володіє потужним природним потенціалом для 
санаторно-курортного лікування та оздоровлення людей, який може перетворити 
рекреаційну сферу в одну з провідних галузей економіки області; 

• екологічні – порівняно низький рівень забруднення довкілля та виняткова 
екологічна роль Карпат на континенті сприяють позитивному іміджу області. 
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Закарпатська область має успішний досвід реалізації транскордонних проектів у 
сфері туризму, серед яких: 

• "Велокраїна" (в рамках програми транскордонного співробітництва Румунія – 
Молдова – Україна); 

• проект «Зелені Полонини» – зелена магістраль для розвитку туризму та 
співпраці; 

• проект "Управління транскордонними дистанціями в Закарпатській області та 
Саболч-Сатмар-Березькому регіоні"; 

• "Гостинний дім" - Програма розвитку транскордонного багатокультурного 
екоагротуризму: туризм, обмін культурними цінностями, економічний розвиток; 

• проект "Міст через українсько-словацький кордон"; 
• проект Програми добросусідства Польща – Білорусь – Україна за фінансової 

підтримки ЄС "Створення передумов для розвитку туристичної інфраструктури 
прикордонних територій на базі замкових комплексів"; 

• Програма підтримки, підготовки та реалізації проектів транскордонного 
співробітництва у сфері туризму Мукачева на 2011-2012 рр. [3]. 

Саме практика здійснення таких проектів сприяє налагодженню контактів із 
зарубіжними партнерами і дає змогу розробляти спільну стратегію дій. Туристична 
індустрія Закарпаття формується на основі узгодження обсягів туристично-
рекреаційного потенціалу, туристичних господарства й інфраструктури та туристичних 
потоків. Вона забезпечує значний внесок в економіку краю, сприяє створенню нових 
робочих місць, знайомить туриста з культурними, історичними надбаннями, 
природним середовищем. Проте її ефективний розвиток неможливий без 
висококваліфікованих фахівців, котрі б володіли необхідним багажем знань у цій 
сфері, на основі яких можна приймати справді професійні рішення та залучення 
інвестицій, які б дали поштовх для його сучасного розвитку. Однак наявний потенціал 
реалізований недостатньо насамперед через відсутність повноцінної, адаптованої до 
ринкових умов державної політики розвитку вітчизняного туризму, через низьку його 
економічну ефективність, що зумовлює виникнення низки проблемних питань в даній 
сфері.  

Для визначення перспективних напрямків розвитку готельно-ресторанного 
господарства Закарпаття як складової сфери туризму потребою є оцінювання кожного 
району області, необхідно мати оцінку відповідності матеріально-технічної бази 
іноземному туризму, величину туристичних ресурсів, а також попиту на даний 
туристичний продукт. Дуже важливо, уникати переоцінки туристичних ресурсів. Поряд 
з цим потрібно враховувати попит, викликаний туристичною модою, прикладом 
можуть бути: прогулянки пішки або верхи; відвідування фестивалів [4]. 

За перше півріччя 2014 року обсяг послуг, наданих турфірмами області, 
перевищив 15 млн. грн.; платежі до бюджету становили 2,7 млн. грн. [5]. Щоб 
туристично-рекреаційні послуги займали вагомішу частку, а в перспективі вийшли на 
перше місце у наповненні бюджету та створенні робочих місць, галузь повинна 
розвиватися випереджаючими темпами. За нинішніх обсягів капіталовкладень, 
очікуваного її процвітання, чекати доведеться довго. Доречно нагадати, що, за 
незначним винятком, матеріальна база по прийманню гостей у Закарпатті була 
створена за радянських часів і раніше. Вона часто морально застаріла, фізично 
зносилася і нині, щоб відповідати сучасним вимогам, потребує не одного, а сотень 
мільйонів. 

Незважаючи на складну економічну ситуацію та значну кількість проблем в 
сфері туризму, в останні роки дана галузь все ж демонструє певну позитивну динаміку. 
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Зокрема, кількість обслуговуваних туристів з 2011 по 2014 рік збільшилася більш, ніж 
на 70%. За І півріччя 2014 року в порівнянні з аналогічним періодом 2013 року 
кількість обслуговуваних туристів також зросла на 2%, хоча таке зростання спричинене 
переважно зростанням кількості подорожуючих із за кордону. [5]. 

Спостерігається також певна активізація процесів розбудови туристичної 
інфраструктури області. Так, в останні роки було збудовано сучасні санаторні 
комплекси «Теплиця», «Термал-Стар», «Карпатія», «Квелле Поляна», «Сузір'я», 
«Боржава», «Гірська Тиса», «Синяк», а також туристично-рекреаційні та готельно- 
ресторанні комплекси «Reikartz Карпати», «Ренесанс», «Червона рута», «Богольвар», 
«Воєводино», «Водограй», «Карпатський мисливець», «Континент», «Унгварський», 
які користуються значним попитом серед відпочиваючих та туристів. Розвивається 
також інфраструктура вздовж основних транспортних магістралей, починаючи з 
пунктів перетину державного кордону і до кордонів з іншими областями України. 
Серед об'єктів, які входять до цієї інфраструктури, найкраще вирізняються такі 
готельно- та мотельно-ресторанні комплекси: «Chalet» (Свалявський район), «Наталі» 
(Воловецький район), «Червона гора» (Мукачівський район), «Європа» (Ужгородський 
район), «Гелікон» та «Фемелі» (Берегівський район) та інші. 

Центральним та місцевим органам влади з питань рекреації і туризму в 
найближчий термін необхідно вирішити масштабні завдання щодо: 

• створення сприятливих умов для залучення інвестицій; 
• забезпечення стимулювання розвитку туризму в депресивних регіонах; 
• створення нових робочих місць; 
• запровадження реальних механізмів стимулювання будівництва і 

реконструкції готелів та інших об'єктів туристичної та курортно-рекреаційної сфери; 
• створення прозорого та цивілізованого туристичного і курортного ринку; 
Висновки 
Закарпатська область, маючи вигідне географічне положення та геополітичне 

розташування, розвинену  транспортну мережу, наявність значних природно-
рекреаційних ресурсів та історико-культурних пам'яток, працелюбне і гостинне 
населення, може забезпечити належну віддачу від цього потужного потенціалу, 
використати його в інтересах активного відпочинку та оздоровлення лише за умови 
державної підтримки та чіткої організації туристичної діяльності, залучення 
інвестиційного капіталу, зміцнення існуючої та створення нової матеріально-технічної 
бази, залучення досвідчених і кваліфікованих кадрів. 

На основі проведених досліджень за станом розвитку готельно-ресторанного 
господарства Закарпатті як складової туризму можна зробити такі висновки: 

• Закарпаття володіє потужнім природно-рекреаційним потенціалом для 
розвитку туризму і готельного-ресторанного бізнесу. 

• Політико-географічне розміщення території створює велику пріоритетність 
для розвитку транскордонного співробітництва та соціально-економічну основу 
забезпечення трансформаційних процесів в українському суспільстві. 

• Світові тенденції розвитку сфери туризму та процеси глобалізації також є 
факторами для розвитку готельно-ресторанного бізнесу в регіоні. 

• Сучасний стан діяльності підприємств готельного і ресторанного господарства  
індустрії туризму катастрофічний і потребує розробку маркетингового механізму на 
державному рівні та удосконалення правової бази. До методів вирішення 
пропонується: формування рекламної діяльності та туристичної привабливості кожного 
району Закарпаття. 
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• При формуванні стратегії розвитку готельно-ресторанного господарства 
Закарпаття є доцільним розробляти окремі програми для усунення кожного із 
негативних чинників. 

Для ефективного функціонування готельно-ресторанної сфери в Закарпатті 
сьогодні необхідна гнучка система державного стимулювання цієї галузі, відображена 
у розробленій нормативно-законодавчій базі. Водночас, необхідно збільшити кількість 
засобів розміщення різних категорій з чіткою диференціацією у спеціалізації 
пропонованих послуг гостинності, вдосконалити управління готельно-ресторанними  
підприємствами в умовах динамічного соціально-економічного простору та 
розширення туристичної діяльності, покращити якість і культуру готельно-
ресторанних послуг, ефективність маркетингу і взаємодії на туристичному ринку 
сучасних готелів, на державному рівні максимально підтримувати формування 
національних готельних ланцюгів, які впроваджують нові стандарти готельного сервісу 
та єдині підходи організації управління. 

Розглянуті аспекти сучасного стану готельного-ресторанного господарства 
Закарпаття як складової сфери туризму на перспективу  потребують глибоких 
досліджень для розробки  і ефективної реалізації проектів.  
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АННОТАЦИЯ 

 
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

ГОСТИНИЧНО-РЕСТОРАННОЕ ХОЗЯЙСТВО ЗАКАРПАТЬЕ КАК 
СОСТАВЛЯЮЩЕЙ СФЕРЫ ТУРИЗМА 

 
На основе теоретических и аналитических исследований, проведена и научно обоснована 

деятельность, определена и обобщена современная деятельность, состояние и перспектива развития 
отельно-ресторанных предприятий Закарпатья как складовая туризма в сложных политических и 
социально-экономических условиях современности. 

Туристические возможности Закарпатья обумовлены множеством факторов. Сегодня туризм 
на Закарпатье стал популярным видом отдыха для путешественников и туристов. 

Туристическа сфера требует развития отельно-рестораных предприятий и соответствующих 
услуг расширение их ассортимента. 

Развитие отельно-ресторанных предприятий в итоге способствует росту общественного 
производства, улучшение структуры, повышение производительносты труда смежных галузей. 

Услуги отельно-ресторанных предприятий как складовые туризма наделены определенными 
особенностями, на основаними единения экономических, социальных, гуманитарных, воспитательных и 
эстетических качеств. 

Становление индустрии туризма формируетса и на основании потенциала рекреации 
Закарптья, что является составляющей экономического развития области.  
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В инфраструктуре отельно-ресторанных предприятий области одно из центральних мест 
занимает сеть санаторно-куротных та оздоровительных предприятий. 

В инфраструктуре туризма одно из центральних мест занимают средства размещения и 
общественного питания. 

Развитие отельно-ресторанного хазяйства Закарпатья как составляющей индустрии туризма 
проводится на основании туристической политики государства и в рамках программы регионального 
развития туризма.  

Имеющиеся программы трансграничного сотрудничества способствуют встановлению 
партнерських контактов и разработке стратеги развития индустрии туризма. 

Динимически развивается сопутсвующая к туристически-рекреацииной сфере инфраструктура 
вдоль транспортных магистралей, начиная з пунктов перехода границы и до границ областей. 

Реализация програм та решение маштабных заданий обезпечивается деятельностю 
центральных и местных органов и зависит от квалификации персонала и др. 

Для обеспечения реализации стратеги развития отельно-ресторанного хазяйства Закарптья 
как составляющая туризма служит анализ наличия материально-технической базы, качество услуг, 
професионализм персонала, конкурентоспособность отелей и ресторанов, финансово-хозяйственной 
деятельности и др. 

Определено, что Закарпатская область на основании выгодного географического положення и 
геополитического размещения; развитой транспортной сети; наличия исторических и культурных 
памятников; природных и рекреационных ресурсов; гостеприимства может обеспечить активный 
отдых и оздоровление население может политика государства, инвестиции, что обеспечит развитие 
отельно-ресторанного хазяйства на основании требований и потребностей. 

Ключевые слова: отельно-ресторанное хозяйство, сфера туризма, индустрия туризма, 
рекреационный потенциал, конкурентоспособность, маркетинговая стратегия, инфраструктура, 
реклама. 

SUMMARY 
 

CONTEMPORARY STATE AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF HOTEL AND 
RESTAURANT BUSINESS OF TRANSCARPATHIA AS A COMPONENT OF TOURISM 

 
On the basis of theoretical and analytical studies the scientific based activities have been conducted, 

current activities, status and development of prospects of hotel and restaurant enterprises of Transcarpathia as 
a component of tourism in complex political and social and economic conditions of today. 

Travel opportunities of Transcarpathia are conditioned by many factors. Today, tourism in the 
Transcarpathian region has become a popular pastime for travelers and tourists. 

The tourism sector requires the development of hotel and restaurant enterprises and related services to 
expand their range. 

The development of hotel and restaurant business as a result contributes to social production, 
improving the structure, improve productivity of labor. 

Services of hotel and restaurant enterprises as a component of tourism consist of certain features based 
on the unity of economic, social, humanitarian, educational and aesthetic qualities. 

Formation of the tourism industry is formed on the basis of potential recreation Transcarpathia that is 
a component of the economic development of the region. 

The infrastructure of the hotel and restaurant business of region is one of the central place  occupies 
the network of sanatorium resort and health enterprises. 

The tourism infrastructure is one of the central place occupied by means of accommodation and 
catering. 

The development of hotel and restaurant business of Transcarpathia as a component of the tourism 
industry is conducted on the basis of the tourism policy of the state in the framework of the regional 
development of tourism. 

Available cross-border cooperation programs contribute establishmant partner contacts and the 
elaboration of strategies of development of the tourism industry. 

The infrastructure accompanying tourist and recreation dynamically develops along the highways from 
border crossing points to the boundary. 

The implementation of programs and solution scale tasks are provided of central and local authorities 
depending on the qualifications of the personnel and others. 

To ensure the implementation of the strategy of development of hotel and restaurant business of  
Transcarpathia as part of tourism is the analysis of the availability of material and technical resources, quality 
of services, professionalism of staff, competitive hotels and restaurants, financial activities, etc.. 
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It has been determined that the Transcarpathian region on the basis of a favorable geographical 
position and geopolitical placement; developed transport network; availability of historical and cultural 
monuments; natural and recreational resources; Hospitality can provide active recreation  and healthy public 
the policy of state,  investment that will ensure the development of hotel and restaurant business based on the 
requirements and needs. 

Keywords: hotel and restaurant management, tourism, tourism industry, recreational potential, 
competitiveness, marketing strategy, infrastructure, advertising. 

 
 
 
 

УДК 640.432.018 
 

ЯКІСТЬ НАДАННЯ ПОСЛУГ ЯК СТРАТЕГІЧНИЙ ФАКТОР ВПЛИВУ НА 
УСПІХ РЕСТОРАННОГО ПІДПРИЄМСТВА 

 
ПЕРЕГУД В.В., ЧОРІЙ М.В. 

Мукачівський державний університет  
 

Ресторанний бізнес є однією із найбільш значущих складових індустрії гостинності. Сьогодні 
галузь ресторанного господарства набуває швидких темпів розвитку. Щоб встояти на ринку та 
втримати існуючі позиції підприємствам ресторанного господарства, потрібно шукати нові шляхи 
поліпшення фінансово-економічного стану. Постійно виникає необхідність знаходити нові варіанти 
вдосконалення процесу обслуговування споживачів ресторанних підприємств та підвищення прибутку.  

Водночас, ресторанний бізнес, з одного боку, є одним із засобів високоліквідного використання 
капіталу, а з іншого - середовищем із високим ступенем конкурентності. У всьому цивілізованому світі 
він є одним із найбільш розповсюджених видів малого бізнесу, тому заклади та підприємства ведуть 
між собою постійну боротьбу за сегментацію ринку, за пошук нових та за утримання постійних 
споживачів їхньої продукції та послуг.  

Проблема якості обслуговування на сьогоднішній день є актуальною для всіх вітчизняних 
підприємств, фірм і організацій, в тому числі й для ресторанного бізнесу. Якість обслуговування - 
невід'ємна складова ефективності роботи закладу ресторанного господарства, завдяки якій можливо 
втримати споживача і мати високий рівень конкурентоспроможності. «Обслуговування на вищому 
рівні» стало дуже актуальним і важливим елементом ефективного функціонування закладів 
ресторанного господарства. 

Заклади ресторанного господарства, що лідирують по світовим міркам, приділяють особливу 
увагу якості обслуговування.  Висока якість надання послуг є однією з головних умов успішного і 
ефективного розвитку ресторану. На сьогодні існує багато методів виявлення неякісних послуг і 
недоліків у роботі обслуговуючого персоналу. І виходячи з цього, менеджмент закладів ресторанного 
господарства розробляє методи боротьби з виявленими недоліками. Якість обслуговування 
визначається в основному обсягом, видами і характером послуг, наданих відвідувачам. Вагомим 
чинником цієї проблеми є висококваліфікований кадровий потенціал, до якого належать фахівці 
ресторанного господарства. Ці показники дозволяють охарактеризувати відношення споживачів до 
результатів діяльності закладів харчування. 

Ключові слова: ресторанне підприємство, процес обслуговування, якість послуг, конкурентоспроможність, управління 
якістю. 

 
Сучасний ресторанний бізнес, як ніколи раніше, пропонує широку 

номенклатуру послуг споживачам продукції та послуг громадського харчування. 
Стандартні вимоги до здійснення послуг задекларовано у ДСТУ 3279-95 "Стандарти 
послуг. Основні положення", ГОСТ 30335-95 "Услуги населению. Термины и 
определения", ГОСТ 30523-97 "Услуги общественного питания. Общие требования. У 
цих нормативно-технічних документах наведено стандартний перелік послуг для 
населення, що користується продукцією та послугами закладів (підприємств) 
громадського харчування. Але в ресторанній справі немає меж досконалості, тому й 
з'являються нові їх види: послуги сомельє, години фортуни та щасливі години для 
гостей, гастрономічні шоу, урочиста презентація страв, бар-шоу, рибалка та кулінарне 
приготування у присутності гостя, караоке, кімнати для паління, знижки постійним 
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клієнтам, виїзний кейтерінг з організацією дозвілля та широким спектром 
різноманітних послуг, відпочинок та розваги на воді, землі та в повітрі тощо. 

Розширення номенклатури послуг на сучасному етапі розвитку ресторанних 
підприємств не завжди означає покращення якості цих послуг. Тому актуальним є 
забезпечення і підвищення якості послуг та обслуговування, оскільки це нерозривно 
пов’язано з ефективністю виробництва, розвитком зовнішньоекономічних зв’язків,  
виробництвом конкурентоспроможної продукції та максимальним задоволенням 
потреб споживачів. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У працях сучасних дослідників 
П’ятницької Г.Т. Аветисової А.О., Левченко М.М., Нечаюк Л.І., Нечаюк Н.О. та ін.        
[3,4,6,9,10]. Поняття «якість» у процесі розвитку та удосконалення підходів до його 
визначення зазнало відчутних змін. У ринковій економіці проблема якості є 
найважливішим чинником підвищення рівня життя, економічної, соціальної й 
екологічної безпеки. 

Якість - комплексне поняття, що характеризує ефективність усіх сторін 
діяльності: розробка стратегії, організація виробництва, маркетинг і ін. 
Найважливішою складовою всієї системи якості є якість продукції, обслуговування. 

Якість - це сукупність властивостей продукції, які визначають ступінь 
придатності її для використання за призначенням. Міжнародна організація по 
стандартизації визначає якість (ДСТУ ІSО 9000) як сукупність властивостей і 
характеристик продукції чи послуг, що додають їм здатність задовольняти обумовлені 
чи передбачувані потреби. 

Підвищення якості продукції та послуг необхідно розглядати з соціальної, 
технічної і економічної точок зору. Це знайшло своє відображення і у визначенні 
поняття “якість продукції”. 

Якість продукції -- це сукупність властивостей продукції, що зумовлюють її 
придатність задовольняти певні потреби споживачів відповідно до її призначення. 
Тому слід розуміти, що, по-перше, не всі властивості продукції входять до поняття 
"якість"; по-друге, якість продукції визначають потребою суспільства; по-третє, 
задоволення потреб споживачів повинно здійснюватись у точній відповідності з 
призначенням продукції. 

Якість послуги - сукупність характеристик послуги, що визначає її здатність 
задовольняти встановлені або передбачувані потреби споживача. 

Якість обслуговування - це сукупність умов, що забезпечують замовнику під час 
отримання послуги максимально зручні умови за мінімальних витратах часу. Кількісну 
характеристику властивостей продукції, яка входить до складу її якості, називають 
показником якості продукції. 

Оптимальним значенням показника якості продукції є те, при якому досягається 
найбільший корисний ефект від експлуатації (споживання) продукції при заданих 
витратах на її створення та експлуатацію (споживання). 

Постановка задачі. Розглянути процес надання послуг у ресторанних 
підприємствах, існуючі проблеми пов'язані з цим та шляхи підвищення й 
вдосконалення їх якості. 

Результати та їх обговорення. Сьогодні галузь ресторанного господарства 
характеризується значними динамічними процесами, внаслідок яких виникають зміни 
структурно-функціональних параметрів закладів, збільшується асортимент продукції 
різних національних кухонь, розширюється номенклатура додаткових послуг, 
застосовуються різноманітні форми та методи обслуговування. Усі ці складні й 
неоднозначні зміни, зумовивши згадані перетворення, змінили вимоги до якості 
послуг, додавши їм нових характеристик і критеріїв оцінки. 
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Вагомим чинником цієї проблеми є висококваліфікований кадровий потенціал, 
до якого належать фахівці ресторанного господарства. Сучасні умови господарювання 
потребують від них виявлення ініціативи, вміння самостійно і креативно мислити, 
вирішувати конкретні виробничі ситуації, виготовляти конкурентоспроможну 
продукцію, надавати послуги високого рівня якості відповідно до вимог міжнародних 
та вітчизняних стандартів. 

Проблема якості обслуговування на сьогоднішній день є актуальною, як вже 
зазначалося раніше. Щоб встояти на ринку та втримати існуючі позиції, потрібно 
шукати нові варіанти вдосконалення процесу обслуговування споживачів ресторанних 
підприємств. Як правило, підприємства, що не приділяють достатньої уваги даному 
питанню, не виживають у конкурентній боротьбі. Нині технологія обслуговування на  
вітчизняних підприємствах масового харчування, технічний рівень обладнання 
підприємств ресторанного бізнесу є значно нижчого рівня, ніж їх аналоги в 
індустріально розвинених країнах. Проте оперативне здійснення модернізації та 
запровадження нової технології обслуговування є тим шляхом, що створює умови для 
надання високоякісних послуг, які користуватимуться попитом у споживачів. 

Термін "якість обслуговування" тлумачиться як сукупність характеристик 
процесу і умов обслуговування, які забезпечують задоволення встановлених або 
ймовірних потреб споживача [4, стр.209]. 

Клієнти очікують, що їх обслуговуватиме команда професіоналів. Їм потрібно 
щоб будь-яка людина в компанії закладу могла допомогти їм у виборі, пояснила 
відмінності і визначила продукт, який відповідає їх очікуванням.  

Метою в обслуговуванні є створення відкритої атмосфери, так звертаючись до 
гостя по імені, можна домогтися його прихильності. Гості та співробітники повинні 
будувати свої відносини на взаємній повазі та довірі, стаючи рівноправними діловими 
партнерами. Необхідно створювати такі умови, щоб кожний гість міг звернутися до 
співробітника персоналу зі своїми побажаннями і його очікування виправдалися. Саме 
такий рівень обслуговування є гарантією успіху і конкурентоздатності на ринку. 
Необхідно постійно проявляти турботу про гостя.Культура поведінки співробітника 
містить у собі всі складові зовнішньої і внутрішньої культури, а саме: правила 
стосунків і звертання, уміння правильно виражати свої думки, дотримуватися мовного 
етикету. Ввічливість свідчить про культуру людини, її ставлення до роботи і колективу. 
Для працівників ресторанної сфери дуже важливо бути тактовним у взаєминах з 
гостями, постійно пам'ятати про повагу до людини. 

Ввічливість - основа етикетного спілкування, а етикет - це мова без слів, за 
допомогою якої можна багато чого сказати і багато що побачити. Етикет неможливо 
замінити словами. З того як людина тримається, як вона увіходить, сідає, їсть, як 
тримає руки, як вимовляє слова, складають враження про рівень її культури, про її 
розум, ділові якості та моральні чесноти. Справедливо це чи ні, але від першого 
враження часто залежить прийняття важливих рішень. Від першого враження, від того, 
як людина вміє себе показати, залежить здійснення мети і бажань, успіх і задоволення. 

Тому важливим є дотримання стандартів обслуговування в усіх аспектах, 
оскільки це допомагає уникнути помилок, зберегти та примножити кількість клієнтів. 
Саме вони виявляють рівень професіоналізму компанії, її ставлення до своїх клієнтів. 
Задоволений відвідувач не просто повернеться ще раз, щоб знову залишити гроші у 
даному закладі – він розкаже про нього іншим або навіть сам приведе нових клієнтів. 
Адже, як відомо, найкраща та найефективніша реклама – особиста рекомендація. 

Паралельно із дотриманням стандартів важливо приділяти увагу навчанню 
персоналу контактної зони, підвищуючи самоцінку тих, хто в закладі займається 
обслуговуванням. Простіше кажучи, необхідно навчати ефективніше вступати в 
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контакт з відвідувачами, приймати замовлення, прибирати посуд, вчасно замінювати 
попільниці і т.п. Менеджер повинен виділяти і нагороджувати працівників, які надають 
бездоганний сервіс. 

Також потрібно давати можливість персоналу самостійно вирішувати незначні 
проблеми, які можуть виникнути при обслуговуванні, але вирішувати їх таким чином, 
щоб в першу чергу залишився задоволений сам гість. 

Важливо пам’ятати про забезпечення обіцяного в рекламних роликах, банерах, 
де часто зустрічаються слогани «Все для гостя», «Ми любимо наших гостей», «Клієнт 
завжди правий».  На жаль,  практика часто показує що все проходить інакше, при чому 
відвідувачі дуже швидко в цьому переконуються. Хороший сервіс – це дещо інше, ніж 
звичайна обіцянка комфорту, графічно зображена. 

Однією з основних вимог до послуг ресторанного господарства є вимога 
безпеки. Для того, щоб послуга під впливами внутрішніх і зовнішніх небезпечних 
факторів, впливаючи на споживача, не підставила його життя, здоров’я й майно ризику, 
виробничий і обслуговуючий персонал повинен мати відповідну спеціальну підготовку 
й забезпечувати дотримання санітарних вимог і правил особистої гігієни при 
виробництві, зберіганні, реалізації й організації споживання кулінарної продукції. 

Дослідженням даного питання займались вчені з Техаського університету та 
японські фахівці.  

Дослідники з Техаського Університету виявили, що клієнти оцінюють якість 
обслуговування, звертаючи увагу на такі п’ять факторів: 

• Ефективність – здатність якісно забезпечити саме те, що було обіцяно; 
• Задоволення – володіння знаннями ввічливої поведінки з клієнтами, та 

вміння створити атмосферу довіри, професіоналізму і надійності; 
• Презентація – зовнішній вигляд приміщень і обладнання, продавців та інших 

співробітників компанії; 
• Емпатія – турботливе та уважне ставлення до клієнтів; 
• Реакція – готовність оперативно допомогти. 
У ресторанах, кафе й барах повинні бути створені певні умови для відпочинку, 

розваг, культурного проведення часу. Споживачі, що не відчувають дефіциту часу, 
звертають увагу на такі деталі, як зміст музичної програми, оформлення страв, посуду, 
столових приладів, тому послуги ресторанного господарства повинні 
характеризуватися естетичністю. Важливу увагу потрібно приділити гармонійності 
архітектурно-планувального рішення, зовнішньому вигляду обслуговуючого 
персоналу, оформленні і подаванні кулінарної продукції. Кулінарна продукція повинна 
мати приємні смакові якості, а також готуватися з дотриманням усіх вимог технології. 
Відомо, що люди приходять у ресторани, кафе, бари не для того, щоб прийняти певну 
кількість білків, жирів і вуглеводів, а з апетитом поїсти, тому в цьому випадку 
важливим фактором є красиво оформлені страви, оскільки зовнішній вигляд страв 
впливає на апетит, а отже й на їхню засвоюваність. 

Важливо завжди пам’ятати, що кухня, зал і персонал надають гостям продукт, з 
якого формується враження відвідувачів про заклад, створюючи його репутацію, а з її 
допомогою окуповуються вкладення за рахунок повторних візитів та рекомендацій. 

Аналіз іноземних літературних джерел дав можливість зробити висновок, що 
якість обслуговування це – ключ до комерційного успіху, а тому вона заслуговує на 
особливу увагу.  

Японські фахівці виділяють п’ять показників якості обслуговування. 
1) Внутрішня якість (непомітна споживачу), яка проявляється в якості 

організації виробництва, технологічного обслуговування обладнання, роботи 
роздавальні, буфету; 
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2) Матеріальна якість (помітна споживачу) відображена у дизайні приміщень, 
меблів, якості посуду, скла, білизни, оздоблення страв; 

3) Нематеріальна якість (помітна споживачу) представлена у вигляді музичного 
супроводження, достовірності реклами, комфорту, естетичного задоволення; 

4) Час обслуговування (помітна споживачу) включає час очікування, 
оперативність та швидкість обслуговування; 

5) Психологічна якість обслуговування (помітна споживачу) проявляється у 
гостинності, ввічливості, доброзичливості, чуйності обслуговуючого персоналу. 

Також якість обслуговування визначається обсягом, видами і характером 
послуг, наданих відвідувачам. Цей показник дозволяє охарактеризувати відношення 
споживачів до результатів діяльності закладів харчування. 

До основних чинників, що визначають якість обслуговування, відносяться: 
зручність розташування і правильний вибір режиму роботи підприємства, якість 
кулінарної продукції, що випускається, дотримання санітарно-гігієнічних вимог до 
утримання приміщень, посуди і меблів, швидкість обслуговування, комфорт в 
обідньому залі, ввічливість, пильність і зовнішній вигляд обслуговуючого персоналу. 
Ввічливість, пильність і зовнішній вигляд персоналу створюють обстановку 
гостинності, забезпечують гарний настрій у відвідувачів, спонукають їх до повторних і 
кількаразових відвідувань даного підприємства.При визначені якості обслуговування 
встановлюється сукупність властивостей процесу обслуговування, функціональних, 
технічних, естетичних, санітарно-гігієнічних, які задовольняють потреби людини чи 
групи людей відповідно до свого призначення. При цьому якість обслуговування 
регламентується як узагальнене поняття, складовими якого є оптимальність складу 
основних та додаткових послуг, економія часу споживачів, якість продукції, 
експлуатаційна якість приміщень для споживачів, технічна досконалість прийомів і 
методів праці персоналу, дотримування правил торгівлі і норм поведінки персоналу. 

Рис. 1. Фактори формування якості обслуговування 
Критерієм якості обслуговування у закладах ресторанного господарства є її 

відповідність системі вимог, що випливають із сучасного рівня техніки, організації 
виробництва і обслуговування, виробничих відносин, моральних і правових норм 
суспільства, рівня розвитку архітектурно-художнього конструювання, санітарно-
гігієнічних норм, сумлінного ставлення до праці. 

При оцінці якості обслуговування порівнюють фактичні показники якості з 
показниками, що прийняті за базу даного порівняння. Це дозволяє встановити ступінь 
досконалості процесу обслуговування і його придатність задовольняти потреби 
споживачів. 

Якість обслуговування – це сукупність властивостей, упорядкованих в систему 
за своєю структурою. При цьому якість нульового рівня являє собою складні 
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властивості, що характеризують процес обслуговування в найбільш узагальненому 
вигляді. При декомпозиції складні властивості розкладаються на більш прості 

Важливим є показник, що характеризує якість праці обслуговуючого персоналу, 
їх кваліфікований рівень. Він передбачає перш за все опанування професійних знань та 
навичок, високу етичну та естетичну культуру. 

До узагальнюючого показника якості обслуговування входять такі групові 
показники: комплексність обслуговування, якість продукції, якість праці 
обслуговуючого персоналу, експлуатаційна якість приміщень для споживачів. 

Комплексність обслуговування включає показники, які характеризують 
реалізацію та організацію споживання продуктів харчування й організацію відпочинку; 
«якість продукції» - показники, що характеризують харчову цінність продукції та її 
асортимент; «якість праці обслуговуючого персоналу» - показники, що характеризують 
час очікування відвідувачами початку обслуговування, техніку роботи персоналу, його 
культуру поведінки, дотримання санітарно-гігієнічних норм, дотримання правил 
торгівлі; «експлуатаційні якості приміщень» - показники, що характеризують 
відповідність приміщень функціональному їх призначенню, естетичним, санітарно-
гігієнічних вимогам їх оснащенню. 

Найвагомішими є показники, що характеризують якість продукції. Це 
закономірно, оскільки головним завданням діяльності закладу ресторанного 
господарства є задоволення потреб населення в продуктах харчування. 

Комфорт, як одиничний показник якості обслуговування, передбачає не тільки 
найсуворіше виконання вимог санітарії і правил особистої гігієни всім обслуговуючим 
персоналом підприємства, але і забезпечення необхідних санітарно-гігієнічних і 
естетичних умов для споживачів в торговому залі та інших торгових приміщеннях. 
Сюди відносяться також рівень музичних і розважальних програм, майстерність їх 
виконання, тобто створення обстановки, в цілому сприятливої для відпочинку. 

Відвідувачі віддають перевагу тим закладам, які краще оформленні, пропонують 
більше вигод для відпочинку, де реалізація продукції здійснюється безперебійно. У 
зв’язку з цим велике значення має місце розташування підприємства і режими роботи 
торгового залу, які визначають готовність підприємства задовольнити потреби в 
продукції і послугах ресторанного господарства по мірі їх появи як у часі, так і в 
просторі. Місце розташування повинно гарантувати повну доступність підприємства 
споживачам, для обслуговування яких воно призначено. 

Наприклад, дуже важливо передбачити гарний вигляд із вікон торгового залу, а 
там, де це не можливо, прикрасити інтер’єр шторами, вітражами та іншими витворами 
прикладного мистецтва. Бажано, щоб зона розміщення цих підприємств була якомога 
менше забруднена. 

Вимоги до якості продукції і послуг ресторанного господарства по мірі 
зростання матеріального добробуту споживачів, їх культурного рівня безперервно 
ростуть. Особливо це стосується до якості обслуговування. Так, за останні роки зросла 
популярність неординарних, «екзотичних» закладів ресторанного господарства, де 
оригінально оформлений інтер’єр торгового залу; посуд, меню і одяг офіціантів 
відповідають типу і назві підприємства, музична програма гармонійно доповнює 
загальне враження. 

Культура і якість обслуговування безпосередньо впливають на результати 
господарської діяльності підприємств масового харчування. З ростом культури 
обслуговування росте число споживачів, збільшується товарообіг, підвищується 
рентабельність підприємств, знижуються витрати. 

Номенклатура критеріїв оцінювання якості послуг ресторанного господарства ,з 
моєї точки зору, є такі: соціальна адресність, культура обслуговування, комфорт, 
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інтер’єр, номенклатура послуг, інформативність, освітньо–кваліфікаційний рівень, 
технологічні розробки, заготівельна сировина, обладнання та устаткування з 
відповідним характеристиками, що ідентифікують процеси діяльності закладу. 

Висновки 
Сьогодні галузь ресторанного господарства набуває швидких темпів розвитку. 

Щоб встояти на ринку та втримати існуючі позиції, потрібно шукати нові шляхи 
покращення процесу обслуговування споживачів ресторанних підприємств, оскільки 
якісне надання послуг - є невід'ємною складовою ефективності роботи закладу 
ресторанного господарства, завдяки якій можливо втримати споживача. 

Характерною рисою багатьох ресторанних підприємств є недостатній рівень 
надання послуг, що спричинений низьким рівнем кваліфікованості персоналу. 
Виявлено ряд помилок, які найчастіше допускають ресторатори, зокрема ті, що 
пов’язані з недотриманням стандартів обслуговування, недостатньою повноваженістю 
обслуговуючого персоналу,  низьким рівнем навчання персоналу. Керівник повинен 
виховувати душевність, чуйність, комунікативний професіоналізм офіціантів і 
адміністраторів. Щоб глибоко розуміти поведінку працівників та впливати на неї 
належним чином, менеджерам ресторанного бізнесу потрібно володіти теорією й 
методами мотивації в повному обсязі, вміти визначати причини низької продуктивності 
праці й ефективно мотивувати працівників до її підвищення. 

Якість продукції залежить від значної кількості факторів, які можна об'єднати в 
4 групи: 

- технічні фактори, до яких належать конструкція, схема послідовного зв'язку 
елементів, система резервування, схемні вирішення, технологія виготовлення, засоби 
технічного обслуговування і ремонту,технічний рівень бази проектування, 
виготовлення та ін.; 

- організаційні фактори - це розподіл праці, спеціалізація, форми організації 
виробничих процесів, ритмічність виробництва, форми і методи контролю, форми і 
способи транспортування, зберігання, експлуатації та ін.; 

- до економічних факторів належать: ціна, собівартість, форми і рівень зарплати, 
рівень витрат на технічне обслуговування і ремонт, ступінь підвищення продуктивності 
суспільної праці та ін.; 

- суб'єктивні фактори. В забезпеченні якості продукції значну роль відіграє 
людина з її професійною підготовкою, фізіологічними й психологічними 
особливостями, які по-різному впливають на перелічені вище фактори. 

Практика показує, що високоякісний сервіс не часто входить в пріоритети  
власників закладів харчування, це також є однією із помилок, яку допускають 
ресторатори. Менеджер, як найманий, так і власник закладу, усіма своїми діями 
повинен показувати непохитну віру в важливість підвищення рівня обслуговування. 
Оскільки чітке, швидке, уважне і доброзичливе обслуговування, а також 
висококваліфікований офіціант – не лише прибуток для ресторану, а й додаткові засоби 
для збільшення кількості потенційних клієнтів. І потрібно пам’ятати, що комфорт і 
сервіс закладу харчування, не те, що думають про них ресторатори, а те, що думають 
про них гості. 
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АННОТАЦИЯ 
 

КАЧЕСТВО ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ КАК СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ФАКТОР ВЛИЯНИЯ НА 
УСПЕХ РЕСТОРАННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Ресторанный бизнес является одной из наиболее значимых составляющих индустрии 

гостеприимства. Сегодня отрасль ресторанного хозяйства набирает быстрые темпы развития. 
Чтобы устоять на рынке и удержать существующие позиции, предприятиям ресторанного хозяйства 
нужно искать новые  пути улучшения финансово-экономического состояния. 

Постоянно возникает потребность находить новые варианты совершенствования процесса 
обслуживания потребителей ресторанных предприятий для еуспешного существования на рынке 
ресторанных услуг и повышения прибыли. 

Ресторанный бизнес, с одной стороны, является одним из средств высоколиквидного 
использования капитала,  с другой – средой с высокой степенью конкурентности. Во всем 
цивилизованном мире он считается одним из наиболее распространенных видов малого бизнеса,  
вследствие  чего учреждения и предприятия ведут между собой постоянную борьбу за сегментацию 
рынка, за поиск новых и удержание  постоянных потребителей их продукции и услуг. 

Проблема качества обслуживания на сегодняшний день является актуальной для 
отечественных предприятий, фирм и организаций, в том числе и для ресторанного бизнеса. Качество 
обслуживания – неотъемлемая часть эффективности работы заведения ресторанного хозяйства, 
благодаря которой возможно удержать потребителя и иметь высокий уровень 
конкурентоспособности. «Обслуживание на высшем уровне» стало очень актуальным и важным 
элементом эффективного функционирования заведений ресторанного хозяйства. 

Заведения ресторанного хозяйства, которые лидируют по мировом меркам, уделяют особое 
внимание качеству обслуживания. Высокое качество предоставления услуг является одним  из основных 
условий успешного и эффективного развития ресторана. Существует много методов выявления 
некачественных услуг и недостатков в работе обслуживающего персонала.  Исходя  из этого, 
менеджмент заведений ресторанного хозяйства разрабатывает методы борьбы з явными 
недостатками. Качество обслуживания определяется  в основном объемом, видами и характером 
услуг, которые предоставляются посетителям. Весомым фактором решения данной проблемы 
является высококвалифицированный кадровый потенциал, к которому относятся специалисты 
ресторанного хозяйства. Эти показатели позволяют охарактеризовать отношения потребителей к 
результатам деятельности заведений питания. 

Ключевые слова: качество обслуживания, предприятия ресторанного хозяйства, 
конкурентоспособность, управление качеством. 

 
SUMMARY 

 
QUALITY OF SERVICE AS A STRATEGIC FACTOR OF SUCCESSFUL RESTAURANT BUSINESS  

 
The restaurant business is the main part of hospitality industry.  The industry of restaurant business 

gets to rapid development today. The enterprises of restaurant business must finding the new ways to improve 
the financial and economical state to resist in the market and keep the existing positions. 

For the successful presence in the restaurant market services and increasing profits occurs constantly 
necessity to find new ways of improving the process of customer of service and restaurant business. 
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The restaurant business is one of the highly liquid means of the use of capital, in the one hand, and 
environment in the other hand. It's the one of the most popular type of small business, because institutions and 
enterprises are fighting among themselves for the market segmentation, for finding a new consumers and for 
retaining loyal consumers for their products and services in a whole world. 

The problem of service quality is actual today for whole domestic enterprises, companies, organisations 
and for restaurant business. The quality of service is a part of efficiency of the catering industry, which can keep 
customers and have a high level of competitiveness. 

«The service on the top level» is very popular and important element of the efficient functioning of 
restaurant enterprises. 

The restaurant enterprises are paid attention to the quality of services, which are the leaders in world 
standarts. The high quality of service is the one of the main condition for successful and effective development of 
the restaurant. There are many methods of identify poor quality services and deficiencies in the work of staff 
today. The management of the restaurant companies is developing methods dealing with identify shortcoming. 
The quality of service is determined by the types and nature of services, which provide to customers. A 
significant factor of this problem is a highly qualified personal, which includes specialists of restaurant 
business. This indicators are characterized the attitude of customers to the results of the activity of catering 
establishments. 

Keywords: quality of service, enterprises of restaurant economy, competitiveness, quality management. 
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ПОДАТКОВА РЕФОРМА В УКРАЇНІ: РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 
 

ІГНАТАШИН М.В., МИХАЛЬЧИНЕЦЬ Г.Т., ЛУНИК В.Р. 
Мукачівський державний університет 

 
Наукове дослідження присвячене аналізу податкової реформи та оптимізації податкового 

навантаження. Податки як економічне явище носять відносно самостійний характер і їх розвиток 
відбувається на основі об'єктивних закономірностей.  

Одним із головних чинників, що впливають на ефективність діяльності суб’єктів 
господарювання, є податкові платежі. Cаме система оподаткування значною мірою визначає 
господарські витрати на всіх стадіях розвитку бізнесу, а іноді і його напрями. За таких обставин 
зростає роль ефективного управління податковими платежами, які суттєво впливають на величину 
результатів діяльності підприємств різних форм власності. Численні зміни у податковому 
законодавстві ускладнюють функціонування механізму оподаткування суб’єктів господарювання в 
Україні. Нарахування та сплата податків і зборів є складним процесом, потребує значних коштів на 
організацію та ведення обліку і відповідної звітності платниками податків.  

Метою нашого дослідження є аналіз аспектів податкових реформ та - взаємозв’язку між 
рівнем оподаткування та використання законної оптимізації податкового навантаження у межах 
чинного законодавства з метою мінімізації субєктами господарювання податкових платежів.  

Результатом нашого дослідження став пошук оптимальних управлінських рішень, спрямованих 
на мінімізацію зобов'язань щодо обов'язкових платежів у межах чинного законодавства. 

Наукова новизна і практична значущість отриманих результатів полягає у виокремленні 
критеріїв за допомогою яких можна узаконити зменшення податкового тиску на суб’єктів 
підприємництва та забезпечити розвиток легального бізнесу.  

Дана тематика має перспективу дослідження після прийняття проекту компромісного 
Податкового кодексу, що дасть можливість порівняти наскільки зменшився податковий тиск на 
суб’єктів підприємництва і наскільки буде спрощено адміністрування податків. 

Ключові слова: податковае навантаження, оптимізація, податкові платеж, мінімізація, 
легальні схеми. 
 

Ефективна податкова система значною мірою є визначальним фактором 
економічного зростання, покращення інвестиційного клімату та зростання добробуту. 

Важливою передумовою такої податкової системи є узгодження інтересів 
платників податків та держави.  
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Сучасні умови господарювання, що характеризуються високим рівнем 
інтеграційних та глобалізаційних процесів, підвищенням ступеня відкритості економік 
різних країн, підтверджують необхідність функціонування ефективної податкової 
системи, яка б характеризувалася високою конкурентоспроможністю та сприяла 
формуванню позитивного іміджу країни у світовому економічному просторі. Для 
поліпшення свого економічного стану, Україні необхідно поступово знижувати 
податкове навантаження, використовуючи міжнародний досвід, адаптуючи його до 
специфіки та умов розвитку нашої країни, створювати умови, в яких майже неможливо 
буде ухилитися від сплати податкових зобов’язань, що призведе до поступового 
збільшення надходжень до державного бюджету, а також подбати про те, щоб 
податкові надходження  ефективно перерозподілялись і використовувались державою 
суто за цільовим їх призначенням. 

За умови ефективного реформування податкової системи у частині зниження 
реального податкового навантаження Україна матиме шанси стати серйозним 
суб’єктом податкової конкуренції на світовій арені.  

У більшості країн світу податки є “ефективним знаряддям державної політики” 
відносно життєдіяльності суспільства, а саме: перерозподілу ВВП у соціальному, 
віковому, територіальному, галузевих аспектах компенсації недоліків ринкових 
механізмів, розміщення ресурсів і забезпечення суспільними благами, заохочення 
бізнесу, ділової та інвестиційної активності, мотивації до праці, антициклічного 
регулювання економіки, підтримання рівня зайнятості, стабілізації ринкової 
кон’юнктури[1]. 

Об’єкти та методи дослідження. Аналізуючи наукові дослідження вітчизняних 
вчених з питань податкового навантаження, які висвітлені у працях В. Андрущенка, В. 
Вишневського, Луніної, Соколовської, В. Федосова, А. Шаблистої А.Крисоватого та ін. 
можна констатувати, що у їх працях більше уваги приділено теоретичним та 
організаційним аспектам оподаткування, значно менше - оптимізації податкового 
навантаження яке спрямовано на мінімізацію податкових платежів з метою виживання 
як великого так і малого бізнесу в умовах політичної нестабільності та постійних змін у 
чинному законодавстві.  

Постановка завдання. Дослідження аспектів податкового реформування та 
взаємозв’язку між рівнем оподаткування та використання суб’єктами господарювання 
законної оптимізації податкових платежів у межах чинного законодавства з метою 
мінімізації податкових платежів.  

Результати та їх обговорення. Податкове навантаження є важливим 
показником, що характеризує сукупний вплив податків на економіку країни загалом чи 
окремих суб’єктів господарювання, тобто фактично є показником ефективності 
бюджетно-податкової політики. 

З моменту прийняття Податкового кодексу в Україні з року в рік він перебуває в 
стані удосконалення та реформування.  

На сьогодні принцип стабільності податкового законодавства, який прописаний 
в (підпункт 4.1.9 пункту 4.1 статті 4 Податкового кодексу України) взагалі не 
дотримується. Згідно з даним принципом зміни до будь-яких елементів податків та 
зборів не можуть вноситися пізніш, як за шість місяців до початку нового бюджетного 
періоду, в якому будуть діяти нові правила та ставки[2]. 

Необхідно констатувати, що у будь-якому демократичному суспільстві процес 
обговорення та прийняття рішень щодо змін до податкової системи на базі консенсусу 
має тривалий час. Авральні темпи ухвалення законопроектів знижують їх якість, 
дискредитують законодавчу гілку влади та обумовлюють необхідність доопрацювання 
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у подальшому. Перманентний процес реформування податкової системи впродовж 
бюджетного року дестабілізує очікування підприємницького середовища та 
унеможливлює формування бізнес-планів. 

Податкові новації мають проходити у групах, що у рівній мірі представляють 
інтереси держави, бізнесу різної величини та галузевої приналежності, громадськості, а 
також міжнародних експертів та інвесторів.  

В грудні 2014 року черговий раз Верховна Рада України прийняла пакет законів 
щодо податкової реформи в Україні, яка принесла кардинальні зміни в оподаткуванні 
юридичних осіб. Дана реформа передбачає спростити і здешевити систему 
адміністрування податків. З цією метою з 2015 року в Україні зменшується кількість 
податків: з 22 до 9. Деякі податки не скасовано повністю, а лише трансформовані за 
принципом «два в одному» [3].  

Податковими змінами ліквідували чотири податки та збори: паркувальний збір, 
туристичний збір, збір на розвиток виноградарства і хмелярства, збір за ведення деяких 
видів підприємницької діяльності, решту – об’єднали, таким чином отримавши 
формальні дев'ять податків. Разом з тим, впровадили військовий збір, податок на 
нерухомість, транспортний збір, що формально об'єднані в один податок тощо.  

Відбулась також хитра маніпуляція із внесками до Пенсійного фонду при 
купівлі валюти, продажу автівок, нерухомості, які зараховуються в бюджет, а не до 
ПФ. І таких маніпуляцій дуже багато. З позитивного можна відзначити тільки 
зниження ставок єдиного податку, єдиного соціального внеску, певні кроки спрямовані 
на гармонізацію бухгалтерського і податкового обліків. 

На рис. 1 аведено класифікацію податків та їх визначені складові елементи. 
 

 
Рис. 1. Класифікація податків та визначені їх елементи за 
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Характеризуючи податки та в цілому податкове навантаження, можна 
констатувати, що податкове навантаження є одним із ключових чинників, що впливає 
на мотивацію суб’єктів господарювання з ведення бізнесу і виконання податкових 
зобов’язань, а, отже, на можливості держави щодо формування ресурсів для 
фінансового забезпечення конституційно закріплених за нею функцій. В Україні рівень 
податкового навантаження є меншим ніж в європейських країнах.  

Однак платниками податків цей рівень сприймається як обтяжливий, а держава 
не може акумулювати достатні кошти для забезпечення суспільних потреб. 
Неузгодженість інтересів платників податків та держави у процесі оподаткування 
унеможливить досягнення мети щодо забезпечення сталого розвитку країни, безпеки 
держави, бізнесу та громадян, відповідальності і соціальної справедливості.  

.В таблиці 1 наведено динаміку податкового навантаження за 2007-2014 рр. 
 

Таблиця 1 
Податкове навантаження в Україні в динаміці за 2007-2014 рр.[8] 

№
п/
п 

Показники Роки 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

1. ВВП (у фактичних 
цінах, грн.грн.) 

 
720731 

 
948056 

 
913342 

 
1082569 

 
1316600 

 
1408889 

 
1454931 

 
1566728 

2. Темпи росту 
(зменшення) ВВП, 
у% до минулого 
року 

 
- 
 

 
131,5 

 
96,3 

 
118,5 

 
121,6 

 
107,0 

 
103,3 

 
107,7 

3. Податкові 
находження до 
зведеного бюджету 
України,млн.грн. 

 
161264 

 
227165 

 
208073 

 
234448 

 
334692 

 
274700 

 
262800 

 
280200 

4. Страхові внески 
млн.грн. 

73266 
 

99911 97559 119343 150214 157980 166863 165923 

5. Податкове 
навантаження у % 

32,5 34,5 33,5 32,7 36,8 30,7 29,5 28,5 

6. Темп росту 
(зменшення) 
податкового 
навантаження у % 
до минулого року 

 
- 

 
106,2 

 
97,1 

 
97,6 

 
112,5 

 
83,4 

 
96,1 

 
96,6 

 
Аналізуючи динаміку податкового навантаженняв Україні за 2007- 2014 р [8], 

яка наведена в таб.1 можна побачити зменшення податкового навантаження. Різкий 
спад відбувся після 2011 року з 36,8% до 28 ,5 у 2014 році. 

Через постійну трансформацію податкової системи, фінансову та економічну 
кризу, щоденну невизначеність більшість підприємницьких структур у своєму бізнесі 
змушені робити пошук оптимальних рішень з метою мінімізації податкових платежів 
шляхом використання податкової оптимізації. Через податкову оптимізацію 
зменшується розмір податкового навантаження шляхом ціленаправлених правомірних 
дій платника податку, що включають в себе повне використання всіх наданих 
законодавством пільг, податкових звільнень та інших законних переваг. 

Оптимізація оподаткування – організаційні заходи в рамках чинного 
законодавства, пов’язані з вибором часу, місця та видів діяльності, створенням та 
супроводженням найбільш ефективних схем та договірних відносин, з метою 
збільшення грошових потоків підприємства за рахунок мінімізації податкових 
платежів. Пропонована оптимізація базується на впровадженні податкового 
планування та застосування методу аналізу витрат, адже сплата податків – це, з 
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економічної точки зору, звичайна стаття витрат. Розробка та встановлення методології 
податкового обліку в залежності від специфіки галузі дозволяє зменшити податковий 
тягар та здійснювати повний контроль над оподаткуванням підприємства. 

Часто оперують поняттям «мінімізація податків», але поняття податкової 
оптимізації набагато ширше: крім мінімізації, її інструментами є відстрочення сплати 
податків, зменшення суми «живих» коштів, що сплачуються до бюджету, та інші. Усі 
вони вигідні з точки зору фінансового менеджменту: грошові кошти залишаються в 
розпорядженні підприємства і дають прибуток, не зменшується сума обігових коштів (а 
це особливо актуально, коли їх бракує), що також сприяє збільшенню прибутку 
тощо[12]. 

Податкова оптимізація проявляється у виборі платником податків 
найвигідніших правових форм здійснення діяльності з метою обчислення оптимальної 
суми податків в конкретних умовах господарювання згідно з діючим законодавством. 
Під правовими формами розуміються передбачені законодавством варіанти поведінки: 
вибір організаційно-правової форми здійснення діяльності, податкового режиму, 
облікової політики, виду і умов цивільно-правових договорів, використання пільг. 

 Станом на 01.01.2015 р. в Україні діє 251 податкова пільга, в тому числі 54 
мають цільове спрямування та 74 призводять до втрат бюджету.  

На макроекономічному рівні процедура оптимізації системи оподаткування - це 
процес вибору найкращих форм і методів її організації на підставі врахування умов і 
особливостей функціонування суб'єктів національної економіки з метою максимізації 
їх доходів. 

Заохочення платників щодо збільшення отриманого доходу та забезпечення 
його правової регламентації та досягнення поставлених завдань можуть сприяти певні 
регулятори, які одночасно є об'єктами оптимізації. До їх числа належать: ставки 
податку, податкові пільги, техніка оподаткування. 

На мікроекономічному рівні під оптимізацією слід розуміти цілеспрямовану 
діяльність підприємства, зорієнтовану на максимальне використання можливостей 
податкового законодавства з метою зменшення податкових платежів. Тобто, тут мова 
йде про здійснення на підприємстві «податкового планування», яке передбачає 
сукупність планових дій, об'єднаних в єдину систему і спрямованих на максимальне 
врахування можливостей оптимізаціїта мінімізації податкових платежів у межах 
загального стратегічного планування діяльності підприємства. При цьому основними 
завданнями оптимізації оподаткування є: прогнозування обсягів податкових 
надходжень на середньострокову перспективу на основі прогнозних розрахунків зміни 
економічних оборотів; вибір найбільш вигідних варіантів оподаткування.  

Важливим аспектом оптимізації оподаткування суб'єктів господарювання є 
моделювання сум податкових платежів на майбутні періоди, яке здійснюється в такій 
послідовності: 

√ моделюється сума податків і зборів, які залежать від бази оподаткування фонду 
оплати праці; 

√ моделюється сума податків і зборів, які включаються в ціну реалізованої 
продукції; 

√ моделюється сума податку на прибуток; 
√ моделюється загальна сума податків і зборів суб'єкта підприємництва. 

Пошук оптимальних управлінських рішень, спрямованих на мінімізацію 
зобов'язань щодо обов'язкових платежів у межах закону, є характерним напрямом 
податкової політики суб'єкта господарювання в умовах ринкових відносин. 
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Головною відмінністю податкової оптимізації від ухилення від сплати податків є 
використання платником податків дозволених чи незаборонених законодавством 
способів зменшення суми податкових платежів, не порушуючи при цьому 
законодавство. У зв'язку з цим, такі дії платника податку не є податковим 
правопорушенням чи злочином, і, відповідно, не тягнуть за собою несприятливих 
наслідків для платника податку, таких як донарахування податків, а також накладення 
фінансових санкцій та нарахування пені. 

В діючому податковому законодавстві не закріплено критеріїв, які б дозволили 
провести чітке розмежування між законним зменшенням податків (податковою 
оптимізацією) та ухиленням від сплати податків.  

У зв'язку з цим, актуальною є проблема так званих «сірих схем», коли платник 
податків формально, не порушуючи жодну статтю податкового законодавства, але 
застосовуючи певні схеми, суттєво зменшує свої податкові зобов'язання порівняно з 
іншими платниками податків, які такі схеми не використовують. Наприклад, 
зменшення відрахувань на загальнообов'язкове державне соціальне страхування 
шляхом так званого зворотного аутстафінгу, при якому підприємство виводить 
персонал в інші організації, переведені на спрощену систему оподаткування, а потім 
бере його в оренду. 

Час від часу законодавець приймає відповідні поправки до податкових законів, 
якими закриває «прогалини» в податковому законодавстві, що дають можливість 
зменшувати розмір податкових відрахувань платникам податків, які ухиляються від 
сплати податків. Такі поправки здебільшого приймаються за результатами практичної 
діяльності податкових та інших контролюючих органів внаслідок виявлених ними 
випадків легального уникнення від сплати податків, що відбувається через нечіткість 
та недосконалість податкових законів[10]. 

Для законної оптимізації оподаткування серед інших інструментів 
використовується: 

• дроблення та структурування бізнесу, що дозволяє зменшити податкове 
навантаження через використання єдиного податку; 

• вибір виду договору, що дозволяє зменшити розмір податкового 
навантаження; 

• індивідуальні роз'яснення державних органів, які трактують неоднозначні 
положення на користь платника податку; 

• відмову від сплати податків, коли його стягнення недостатньо точно 
визначеним є зобов'язання по сплаті та неможливе притягнення до відповідальності. 

Поряд з наведеними інструментами застосовуються так званні правові 
технології оптимізації податкового навантаження, які наведені на рис.2. 
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Рис. 2. Технології оптимізації оподаткування на законній основі 
 
Оптимізація оподаткування досягається шляхом вибору оптимальних ( з точки 

зору податкових наслідків) форм правовідносин облікових рішень і схем товарно-
грошових потоків. Позитивний результат від оптимізації оподаткування залежить від 
«чистоти» (легальності) схем податкової оптимізації. 

В цілому оптимізація зменшує суму податків, але не зводить їх до нуля. 
Повністю уникнути сплати податків неможливо та й не бажано; оптимізація вимагає 
певних витрат, питання лише в їх розмірі. Завдання податкової оптимізації - отримати 
максимальну вигоду з мінімальними витратами. 

Сучасний процесс реформування податкової системи України, не дивлячись на 
постійні зміни, є незавершеним.  

На сьогодні регулювання сучасних економічних відносин у державі потребує 
гнучкої податкової політики, яка дала б змогу оптимально пов’язати інтереси держави 
з інтересами суспільства[7]. 

Виходячи з дослідження сутності проблем і стратегічних цілей реформування 
податкової політики України, виникає необхідність удосконалення податкової політики 
України використанням такими критеріїв: 

√ підвищення ефективності системи адміністрування податків; 
√ вдосконалення законодавчого забезпечення податкової системи; 
√ детінізація економіки та боротьба з корупцією; 
√ реформування спрощеної системи; 
√ зниження рівня податкового навантаження тощо. 

Схеми оптимізації оподаткування на законній основі 

 
Правові технології 
оптимізації оподаткування: 
 

Консультації з оподаткування та бухгалтерського обліку 
операцій, що дозволить мінімізувати  податкові наслідки і 
виключити податкові ризики 

Легальні схеми оптимізації оподаткування, що дозволить 
максимально знизити податкові навантаження 

Оптимальні схеми товарно-грошових потоків 

Необхідний пакет первинних документів для реалізації схем 
податкової оптимізації ( акти, накладні та ін.) 

 

Гарантії безпеки  пропонованих  схем оптимізації оподаткування 

Фахівці, які розробляють і застосовують інструменти і механізми (легальної) законної оптимізації 
оподаткування 
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З метою зменшення податкового навантаження на суб’єктів підприємництва на 
прикінці 2015 року міністерство фінансів України оприлюднило компромісний варіант 
чергової податкової реформи, яка напралена на більш істотне зниження ставок податків 
протягом наступних кількох років. Зокрема: 

- зменшення ставки ЄСВ з поточної близько 41% до 20% вже в 2016 році, з 
максимальним рівнем нарахування - 25 МЗП. Фізичні особи будуть платить 0% ЄСВ 
замість нинішніх 3,6%. 

- в 2016 році пропонується  встановити ставки ПДФО та податку на прибуток - 
на рівні 18%. Таким чином, доходи підприємств та фізичних осіб будуть обкладатися 
податком однаково. 

- в 2017 році пропонується знизити ставки ПДФО та податку на прибуток - до 
17%. 

- в 2018 році планується скасувати ЄСВ і встановити єдиний податок на 
зарплату на рівні 20%. 

Для забезпечення додаткової підтримки найменш захищених верствах 
населення, пропонується залишити в силі мінімальну соціальну пільгу в розмірі 0,5 
мінімальних зарплат, і розширити сферу її застосування, збільшивши поріг зарплати 
для отримання пільги з 1,4 МЗП до 3 МЗП (у 2016 році - 4134 грн.). 

Крім того, пропонується впровадити інвестиційний податковий кредит. Цей 
інструмент дозволить направить до 50% нарахованої суми податку на прибуток на 
інвестиції в нове обладнання, нове виробництво або нові технології[4]. 

Важливим також, на наш погляд, є частина податкової реформи, яка направлена 
на зміну правил адміністрування податків. Зокрема: 

- відмовитися від сплати авансових платежів з податку на прибуток та створення 
прозорої і не суб'єктивної систему відшкодування податку на додану вартість з 
бюджету. 

- запровадити офіційну публікацію реєстру відшкодування ПДВ з 
відображенням у ньому даних про платника податку, заявлених до відшкодування з 
бюджету сум податку і стану їхнього відшкодування. 

- запровадити електронний кабінет платника податків, з визначеним механізмом 
його функціонування. 

Висновки 
Підсумовуючи наше дослідження можна констатувати, що податкова система та 

податкова політика можуть бути ефективними лише тоді, коли при їх формуванні не 
відкидаються специфічні умови національної економіки, трудові традиції населення, а 
також багато інших факторів.  

Виходячи з дослідження сутності проблем і стратегічних цілей реформування 
податкової політики України, виникає на наш погляд необхідність її удосконалення за 
такими напрямами: 

√ підвищення ефективності системи адміністрування податків; 
√ вдосконалення законодавчого забезпечення податкової системи; 
√ детінізація економіки та боротьба зкорупцією; 
√ розробка механізму щодо надання інвестиційного податкового кредиту, який 

дозволить оперативно корегувати інвестиційні процеси; 
√ реформування податкової системи має бути узгодженим із завданням побудови 

в країні соціально орієнтованої ринкової економіки. Цій моделі відповідає 
достатньо високий рівень перерозподілу ВВП через бюджет. 
 



Науковий вісник Мукачівського державного університету 
Економічні науки 

 

Журнал наукових праць №19(14)’2015 
 

212

√ в процесі подолання найбільш гострих проблем трансформаційного періоду 
повинні знижуватись навантаження на непрямі податки, змінюватись їхня 
структура в напрямі зменшення частки ПДВ і зростання частки акцизних 
податків. 

√ реформування спрощеної системи; 
√ зниження рівня податкового навантаження тощо. 

Реалізація зазначених заходів сприятиме розширенню податкової бази та 
забезпечить вихід України на траєкторію сталого розвитку.  

Дана тематика має перспективу дослідження після прийняття проекту 
компромісного Податкового кодексу, що дасть можливість порівняти на діючих 
підприємствах наскільки зменшився податковий тиск і наскільки буде спрощено 
адміністрування податків. 
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АННОТАЦИЯ 

 
НАЛОГОВАЯ РЕФОРМА В УКРАИНЕ: РЕАЛИИ ТА ПЕРСПЕКТИВЫ 

 
Научное исследование посвящено анализу налоговой нагрузки Налоги как экономическое явление 

носят относительно самостоятельный характер и их развитие происходит на основе своих 
собственных объективных закономерностей. Но сущностный анализ этого экономического явления не 
может быть полным и понятным без выявления его взаимодействия с другими явлениями и процессами 
экономического пространства общественной жизни, то есть с основными институционными 
регулирующими механизмами экономической системы государства. 

Одним из главных факторов, которые влияют на эффективность деятельности субъектов 
ведения хозяйства, являются налоговые платежи. По этому система налогообложения в значительной 
мере определяет хозяйственные расходы на всех стадиях развития бизнеса, а иногда и его направления. 
За таких обстоятельств растет роль эффективного управления налоговыми платежами, которые 
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существенно влияют на величину результатов деятельности предприятий разных форм 
собственности. Многочисленные изменения в налоговом законодательстве усложняют 
функционирование механизма налогообложения субъектов ведения хозяйства в Украине. Начисление и 
уплата налогов и сборов есть сложным процессом и нуждается в значительных средствах на 
организацию и ведение учета и  соответствующей  отчетности налогоплательщиками. 

Целью нашего исследования является анализ аспектов налоговых реформ и - взаимосвязи между 
уровнем налогообложения и использования законной оптимизации налоговых платежей в пределах 
действующего законодательства с целью минимизации субъектами ведения хозяйства налоговых 
платежей.  

Результатом нашего исследования стал поиск оптимальных управленческих решений, 
направленных на минимизацию обязательств относительно обязательных платежей в пределах 
действующего законодательства. 

Научная новизна и практическая значимость полученных результатов заключается в выделении 
критериев, с помощью которых можно уменьшить налоговое давление на субъектов 
предпринимательства и обеспечить их легальное развитие. 

Данная тематика имеет перспективу исследования после принятия проекта компромиссного 
Налогового кодекса, который даст возможность сравнить на сколько уменьшилось налоговое давление 
и насколько будет упрощено администрирование налогов. 

Ключевые слова: налоговая нагрузка, оптимизация, налоговые платежи, минимизация, 
легальные схемы. 

SUMMARY 
 

TAX REFORM IN UKRAINE: REALITY AND PROSPECTS 
 

Scientific research is devoted to analysis of tax reform and optimization of the tax burden. Taxes as 
economic phenomenon are of relatively independent character and their development is based on objective laws. 

One of the main factors that influence the effectiveness of the entities are tax payments. The tax system 
largely determines the economic costs at all stages of business development, and sometimes its direction. In such 
circumstances, the role of good governance tax payments that significantly affect the value of the performance of 
different enterprises. Numerous changes in the tax laws impede the functioning of the taxation of business 
entities in Ukraine. Accrual and payment of taxes and fees is a complex process that requires significant funds 
for the organization and accounting statements and the corresponding tax payers. 

The aim of our study is to analyze aspects of the tax reform and - the relationship between levels of 
taxation and using legitimate optimization of the tax burden within the existing legislation in order to minimize 
tax payments entities. 

The result of our study was to find the best management decisions to minimize commitments on 
mandatory payments within current legislation. 

Scientific novelty and practical significance of the results is to distinguish the criteria by which to 
legitimize the reduction of the tax pressure on business entities and ensure the development of legal business. 

This theme has research perspective after the adoption of the compromise draft Tax Code, which will 
enable to compare how reduced the tax burden on business entities and how much will be simplified tax 
administration. 

Keywords: tax burden, optimization, tax payments, minimization, legal circuit. 
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ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ КАНАЛІВ РЕАЛІЗАЦІЇ 
СТРАХОВИХ ПОСЛУГ 

 
Плиса Володимир Йосипович 

Львівський національний університет імені Івана Франка 
 

Розглянуто сутність та проблеми формування структури електронних каналів реалізації 
страхових послуг. З’ясовано доцільність використання у поточній практиці електронних каналів 
реалізації страхових послуг. Обґрунтовано переваги та недоліки електронних каналів реалізації 
страхових послуг. Серед переваг виділено: глобальний масштаб та охоплення; зручність і швидкість 
здійснення купівлі; продуктивність та гнучкість обробки інформації; управління базами даних і 
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можливість установлення нових відносин; нижчі витрати на здійснення реалізації страхових послуг. До 
недоліків електронних каналів реалізації страхових послуг віднесено: віртуальність контакту з 
страховими продуктами та відстрочка володіння ними; логістика укладання страхової угоди має 
швидкість, або продуктивність, неадекватну швидкості Internetу; хаос, заплутаність і громіздкість 
Internetу; можливість вірусного зараження комп'ютерів. За результатами проведено дослідження 
зроблено висновок, що у подальшому потрібно: здійснити науковий аналіз теоретичних і практичних 
підходів до дослідження сфери страхових інтернет-послу; виявити специфіку основних етапів та 
розкрити основні закономірності ґенези страхових інтернет-послуг; провести дослідження сучасного 
стану, сутності, структури, функціонального змісту видів і форм реалізації страхових інтернет-
послуг, визначивши їх місце в мережевій економіці; провести науковий аналіз сервісного менеджменту 
та маркетингу страхових послуг в Internetі; дати обґрунтування сучасних теоретико-методологічних 
концептуальних установок і методичних підходів до визначення ефективності страхових інтернет-
послуг; розробити методику оцінки ефективності та виробити конкретні рекомендації щодо 
підвищення ефективності у сфері надання страхових інтернет-послуг. 

Ключові слова: страхова послуга, канал реалізації страхових послуг, Internet, інтернет-послуга, 
посередник, страховик, страхувальник. 

 
Процеси розвитку глобальної страхової системи, з одного боку, створюють нові 

можливості для розвитку (модернізації) національних страхових ринків, з іншого – є 
суттєвим викликом для них, створюючи загрозу поглиблення відставання та 
підпорядкування інтересам глобальних страхових операторів. Імпульсом до 
модернізації можуть стати як внутрішня еволюція системи, так і зовнішні чинники. 
Серед зовнішніх стимулюючих чинників є формування інформаційного потенціалу 
глобальної страхової системи та одного з його базових компонентів – інформаційних 
технологій. 

Перехід до інформаційного суспільства супроводжується глобальними змінами 
в економіці. У зв'язку з теоретичним осмисленням концепції постіндустріального 
(інформаційного) суспільства в якості сучасної наукової парадигми виділяється теорія 
інформаційної економіки, що включає теорію мережевої економіки. Актуальними для 
інформаційної економіки є проблеми послуг, інтелектуальної праці та Internetу. 

Трансформаційні економічні процеси на світовому та українському ринках 
інтернет-послуг виходять за рамки традиційних класичних наукових економічних 
уявлень, учень і концепцій, що істотно обмежує можливості репрезентативного 
теоретико-методологічного їх розгляду, розуміння та обґрунтування в традиційному 
класичному плані. Це цілком зрозуміло, оскільки тут відбувається природне збагачення 
економічної теорії і практики новим досвідом. Сучасна економічна теорія та практика 
ставлять нові наукові проблеми, питання і завдання, вирішення яких вимагає внесення 
відповідних коректив у розумінні підходів до оцінки передумов, суті, факторів і 
результатів сучасної сервісної діяльності в Internetі. 

Проблеми послуг, інтелектуальної праці та Internetу стосуються й страхової 
діяльності в Україні, оскільки національний страховий ринок в 2009-2014 роках 
залишався найкапіталізованішим серед інших небанківських фінансових ринків нашої 
держави. Основні показники діяльності страхового ринку та його динаміка 
представлені в таблицях 1, 2. 
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Таблиця 1 
Основні показники діяльності страхового ринку України у 2009-2014 роках  

Показник 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Кількість договорів страхування, укладених протягом звітного періоду, тис. одиниць 
Кількість договорів, крім 
договорів з обов’язкового 
страхування від нещасних 
випадків на транспорті, у тому 
числі: 

22343,2 26340,5 30 224,5 35204,8 87 328,5 35 975,7 

- зі страхувальниками-
фізичними особами 19187,4 23135,8 26 418,7 29782,3 80 345,0 32 699,4 
Кількість договорів з 
обов’язкового особистого 
страхування від нещасних 
випадків на транспорті 

552629,0 592771,5 587 768,0 142952,0 97 952,0 98 737,5 

Страхова діяльність, млн. грн.
Валові страхові премії 20 442,1 23081,7 22693,5 21508,2 28661,9 26 767,3
Валові страхові виплати 6 737,2 6104,6 4864,0 5151,0 4651,8 5 065,4
Рівень валових виплат, % 33,0 26,4% 21,4% 23,9% 16,2% 18,9%
Чисті страхові премії 12 658,0 13327,7 17 970,0 20 277,5 21 551,4 18 592,8
Чисті страхові виплати 6 056,4 5885,7 4 699,2 4 970,0 4 566,6 4 893,0
Рівень чистих виплат, % 50,0 44,2 26,2% 24,5% 21,2% 26,3%

Перестрахування, млн. грн. 
Сплачено на перестрахування, 
у тому числі: 8888,4 10745,2 5906,2 2522,8 8744,8 9 704,2 

- перестраховикам-
резидентам 7 784,1 9753,9 4 723,5 1 230,8 7 110,4 8 173,7 
- перестраховикам-
нерезидентам 1 104,3 991,3 1 182,7 1 292,0 1 634,4 1 530,5 

Виплати, компенсовані 
перестраховиками, у тому 
числі: 

967,9 508,6 731,6 537,8 486,7 640,9 

- перестраховиками-
резидентами 680,8 219,0 164,8 181,1 85,2 172,4 
- перестраховиками-
нерезидентами 287,1 289,6 566,8 356,7 401,5 468,5 

Отримані страхові премії від 
перестрахувальників-
нерезидентів 

242,1 192,3 429,1 279,8 279,8 12,9 

Виплати, компенсовані 
перестрахувальникам-
нерезидентам 

1050,4 1837,1 578,0 107,0 107,0 9,9 

Страхові резерви, млн. грн. 
Обсяг сформованих страхових 
резервів 10141,3 11371,8 11179,3 12577,6 14435,7 15 828,0 

- резерви зі страхування 
життя 1789,2 2185,2 2663,8 3222,6 3845,8 5 306,0 
- технічні резерви 8352,1 9186,6 8515,5 9355,0 10589,9 10 522,0 

Активи страховиків та статутний капітал, млн. грн. 

Загальні активи страховиків 
(згідно з формою 1 (П(С)БО 2)) 41970,1 45234,6 48122,7 56224,7 66387,5 70 261,2 

Активи, визначені ст. 31 Закону 
України «Про страхування» 
для представлення коштів 
страхових резервів 

23690,9 27695,0 28642,4 48831,5 37914,0 40 530,1 

Обсяг сплачених статутних 
капіталів 14876,0 14429,2 14091,8 14579,0 15232,5 15 120,9 
Джерело: [14-20] 
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Таблиця 2 
Кількість страхових компаній у 2009 - 2014 рр. 

Кількість страхових 
компаній 

Станом на 
31.12.2009 

Станом на 
31.12.2010 

Станом на 
31.12.2011 

Станом на 
31.12.2012 

Станом на 
31.12.2013 

Станом на 
31.12.2014 

Загальна кількість 450 456 442 414 407 382 
в т.ч. страхові 
компанії, що 
здійснюють 
страхування видів, 
інших, ніж 
страхування життя 

378 389 378 352 345 325 

в т.ч. страхові 
компанії, що 
здійснюють 
страхування життя

72 67 64 62 62 57 

Джерело: [14-20] 
Постановка завдання. Тема інтернет-послуг набуває актуальності й у зв'язку з 

подальшою розробкою теорії, методології, методики, понятійного апарату та 
інструментарію вітчизняної економічної науки, в тому числі, в розрізі осмислення 
нових, не використовуваних раніше підходів до розгляду сутності страхових інтернет-
послуг, до аналізу процесів інтелектуалізації, інформатизації та креатизаціі 
інтелектуальної сервісної діяльності на страховому ринку України. Мета статті – 
розглянути проблеми формування ефективних електронних каналів реалізації 
страхових послуг в Україні. 

Об'єкти та методи дослідження. В економічній науці проблемами послуг 
займалися А. Сміт, А. Шторх, Ж-Б. Сей, Ф. Бастіа, Д. Мілль, К. Маркс, Т. Веблен, 
Д. Гелбрейт та ін . Проблемам розвитку ринку страхових послуг присвятили свої праці 
такі вітчизняні та зарубіжні вчені, як В. Базилевич [1], В. Баранова [2], Н. Внукова [7], 
К. Воблий [3], О. Вовчак [4], О. Гаманкова [5], В. Фурман [8], та низка інших. 

У переважній більшості наукових праць перелічених вище вчених зосереджено 
увагу на проблемах формування ринку страхових послуг, але недостатньо досліджено 
питання формування структури каналів реалізації страхових послуг (зокрема 
електронних), забезпечення шляхів оптимізації потоків у них та організації систем 
управління ними. 

Результати та їх обговорення. Політику реалізації страхових послуг зазвичай 
розглядають у двох аспектах. Перший передбачає пошук відповідей на запитання: як 
правильно побудувати ефективну систему реалізації, сформувати канали збуту 
страхових послуг, скільки та яких посередників залучити до реалізаційної діяльності. 
Другий аспект стосується організації документального оформлення факту надання 
страхової послуги. 

Основні проблеми реалізації страхових послуг полягають у вирішенні двох 
питань: 1) у виборі каналів і систем реалізації страхових послуг завжди існують 
альтернативи, тобто достатньо велика кількість можливих варіантів вирішення цієї 
проблеми (страхова організація повинна обрати найприйнятніший варіант); 2) вибір 
каналів і систем реалізації страхових послуг належить до стратегічних рішень 
страхової організації, їхня заміна, зазвичай, неможлива в короткі терміни. 

З реалізацією пов’язані всі рішення, що можуть бути ухваленими під час 
організації потоків, які визначають рух страхової послуги до кінцевого споживача та 
користувача. Ці рішення націлені на ефективну взаємодію всіх суб'єктів системи 
реалізації послуги щодо забезпечення переміщення підготовленої до реалізації 
страхової послуги певної якості в конкретний строк. 

Канали реалізації переміщують страхові послуги від страховика до 
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страхувальників. Вони долають бар’єри часу, відстані та права власності, які 
відділяють послуги від тих, хто ними користуватиметься. Учасники каналу реалізації 
виконують одну або кілька функцій. До ключових функцій учасників каналів реалізації 
належать: 

− інформування (збір та представлення результатів маркетингових досліджень 
та інформації щодо макро- та мікросередовища страхового маркетингу); 

− просування (створення та розповсюдження в рекламних цілях переконливої 
інформації щодо пропозиції); 

− установлення контактів (знаходження потенційних страхувальників і 
встановлення з ними відповідних контактів); 

− адаптація (формування та пристосування пропозиції до потреб споживачів); 
− організація перемовин (провадження перемовин щодо ціни та інших пунктів 

пропозиції задля того, щоб передати право власності або право володіння); 
Структура каналів реалізації формується під впливом зовнішніх змін, і цей 

процес має постійний характер. Основними економічними причинами появи 
посередників і посередницьких структур стала необхідність реалізації послуг та 
підвищення їх ефективності, а також потреба в мінімізації невідповідності 
асортименту, раціоналізація реалізаційних операцій та стимулювання процесів пошуку 
потрібних послуг. Саме ці причини впливають на формування структури каналу 
реалізації страхових послуг. 

Головне у формуванні структури каналів реалізації – розуміння того, що канали 
складаються зі взаємопов’язаних і взаємозалежних суб’єктів, тобто, учасники каналів 
взаємозалежні у виконанні певного завдання. Отже, канал можна розглядати як 
систему взаємопов'язаних і взаємозалежних компонентів, які беруть участь у 
досягненні кінцевого результату. Кожний учасник каналу в процесі досягнення своїх 
цілей залежить від інших учасників і, співпрацюючи з ними, досягає отримання 
певного прибутку. 

Так само, як і будь-яка система, канал реалізації страхових послуг має свої межі: 
географічні (сферу ринку), економічні (можливість контролювати реалізацію певного 
обсягу страхових послуг) та соціальні (здатність взаємодіяти в ієрархічному та 
партнерському порядку).  

Усі учасники каналу повинні пристосовуватися до змін зовнішнього 
середовища. Водночас із внесенням змін до функцій, виконуваних каналом реалізації, 
його окремі учасники здійснюють вплив на загальну організацію роботи каналу. 

Учасники каналу реалізації виконують свої функції таким чином, щоб 
скорочувати: час пошуку потрібної послуги споживачами, час очікування моменту її 
придбання, витрати на реалізацію та інші витрати. Хоча всі інші характеристики 
послуги можуть бути однаковими, кінцевий споживач віддає перевагу такому каналу, в 
якому, купуючи послуги, отримує вищий рівень обслуговування. 

Нинішній стан вітчизняної економіки визначається переходом до 
інформаційного суспільства та пов'язаний з наявністю економічних проблем, у тому 
числі й таких, що зачіпають сферу інтернет-послуг, інтелектуальної праці, мережевої 
економіки, які потрібно вирішувати негайно. Адаптація світового досвіду з 
урахуванням специфіки національної економіки дозволить відкрити нові напрями 
досліджень і повинна сприяти якнайшвидшій інтеграції України в 
загальноекономічний світовий розвиток. 

При переході до інформаційного суспільства стрімко зростає кількість і помітно 
підвищується якість інтернет-послуг (рис. 1). Сфера інтернет-послуг та їх 
номенклатура нині істотно розширюються. 
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Рис. 1. Модель надання і споживання інтернет-послуги 

 
У третьому тисячолітті Internet охоплює все більше й більше число користувачів 

у всьому світі (таблиця 3; 4). Поряд зі значним зростанням числа користувачів 
Інтернету істотно розширюється сфера інтернет-послуг. 

Таблиця 3 
Зростання кількості користувачів Internetу в світі в 2000-2015 рр. за регіонами світу 

Регіон 
Чисельність 
населення у 

2015 р. 

Користувачі Internet 

у 2000 р. у 2005 р. у 2011 р. 
у 2015 р. 

(станом на 
15 листопада) 

Азія 4 032 466 882 114 304 000 332 590 713 922 329 554 1 611 048 215 
Африка 1 158 355 663 4 514 400 28 917 500 118 609 620 327 145 889 
Європа 821 555 904 105 096 093 285 408 118 476 213 935 604 147 280 
Північна 
Америка 357 178 284 108 096 800 224 103 811 272 066 000 313 867 363 

Латинська 
Америка (з 
Карибськими 
островами) 

617 049 712 18 068 919 72 953 597 215 939 400 339 251 363 

Австралія (з 
Океанією) 37 158 563 7 620 480 17 890 762 21 293 830 27 200 530 

Джерело: [6], [11], [12]. 
Таблиця 4 

Кількість користувачів Internetу в Європі у 2014 р. 

Країна Населення у 2014 
р. 

Користувачі 
Internet станом на 

30.06.14 

Частка 
користувачів 

Internet у 
країні 

Частка 
користувачів 

Internet в 
Європі 

 Австрія 8223062 7135168 86,8 % 1,2 % 
Албанія 3020209 1815146 60,1 % 0,3 % 
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Продовження таблиці 4 
Андорра 85458 80331 94,0 % 0,0 % 
Бельгія 10449361 9441116 90,4 % 1,5 % 
Білорусь 9608058 5204685 54,2 % 0,9 % 
Болгарія 6924716 4083950 59,0 % 0,7 % 
Боснія і Герцеговина 3871643 2628846 67,9 % 0,5 % 
Ватикан 842 480 57,0 % 0,0 % 
Гернсі й Олдерні 65849 483 73,3 % 0,0 % 
Гібралтар 29185 2066 70,8 % 0,0 % 
Греція 10775557 6451326 59,9 % 1,1 % 
Данія 5569077 5419113 97,3 % 0,9 % 
Джерсі 96513 458 47,5 % 0,0 % 
Естонія 1257921 1047772 83,3 % 0,2 % 
Ірландія 4832765 3817491 79,0 % 0,7 % 
Ісландія 333135 321475 96,5 % 0,1 % 
Іспанія 47737941 35705960 74,8 % 6,1 % 
Італія 61680122 36058199 58,5 % 6,2 % 
Кіпр 1172458 804306 68,6% 0,1 % 
Косово 1859203 1424149 76,6 % 0,2 % 
Латвія 2165165 1628854 75,2 % 0,3 % 
Литва 3505738 2399678 68,5 % 0,4 % 
Ліхтенштейн 37313 34356 92,1 % 0,0 % 
Людина Острів 86866 3946 45,4 % 0,0 % 
Люксембург 520672 510177 98,0 % 0,1 % 
Македонія 2091719 1280132 61,2 % 0,2 % 
Мальта 412655 284361 68,9 % 0,0 % 
Молдова 3583288 1748645 48,8 % 0,3 % 
Монако 3695 34214 92,6 % 0,0 % 
Нідерланди 16877351 16143879 95,7 % 2,8 % 
Німеччина 80996685 71727551 88,6 % 12,3 % 
Норвегія 5147792 4895885 95,1 % 0,8 % 
Об'єднане Королівство 63742977 57266690 89,8 % 9,8 % 
Польща 38346279 25666238 66,9 % 4,4 % 
Португалія 10813834 7015519 64,9 % 1,2 % 
Росія 142470272 87476747 61,4 % 15,0 % 
Румунія 21729871 11178477 51,4 % 1,9 % 
Сан-Маріно 32742 16645 50,8 % 0,0 % 
Сербія 7209764 4705141 65,3 % 0,8 % 
Словаччина 5492677 4507849 82,1 % 0,8 % 
Словенія 1988292 1501039 75,5 % 0,3 % 
Туреччина 81619392 46282850 56,7 % 7,9 % 
Угорщина 9919128 7388776 74,5 % 1,3 % 
Україна 44291413 18513810 41,8 % 3,2 % 
Фарерські острови 49947 44952 90,0 % 0,0 % 
Фінляндія 5268799 5117660 97,1 % 0,9 % 
Франція 66259012 55221000 83,3 % 9,5 % 
Хорватія 4470534 3167838 70,9 % 0,5 % 
Чеська Республіка 10627448 8322168 78,3 % 1,4 % 
Чорногорія 650036 36922 56,8 % 0,1 % 
Швейцарія 8061516 7180749 89,1 % 1,2 % 
Швеція 9723809 9216226 94,8 % 1,6 % 
Шпіцберген і Ян-Маєн 1872 n/a n/a n/a 
Разом по Європі 825824883 582441059 70,5 % 100,0 % 

Джерело: [13]. 
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На світовому ринку страхових послуг сформувався і динамічно розвивається в 
останні роки новий сегмент – сегмент страхових інтернет-послуг, який впливає на 
ефективність і конкурентоспроможність економічних суб'єктів, стаючи невід'ємним 
елементом інноваційного розвитку економіки. 

Загальносвітові тенденції розвитку інформаційного суспільства визначають 
необхідність розвитку сфери страхових інтернет-послуг в економіці, її подальшої 
інтелектуалізації, інформатизації та поглиблення поділу інтелектуальної праці в 
Internetі. Особливі вимоги у цьому зв'язку пред'являються до організації і регулювання 
інтернет-сервісу та управління ним, до якості страхових інтернет-послуг, до сервісного 
менеджменту і маркетингу страхових послуг в Internetі. 

Невирішеність названих проблем не дозволяє ефективно здійснювати 
регулювання сфери інтернет-послуг, що в цілому негативно позначається на 
можливостях інноваційного розвитку української економіки. 

Стрімкий розвиток комунікаційних технологій, поширення та зростання 
значення Internetу в житті сучасної людини не можуть не змінити способи та методи 
закупівель, моделі купівельної поведінки, ставлення до проблем задоволення потреб. 
Фахівці вважають, що однією з відмітних ознак страхового підприємництва третього 
тисячоліття повинні стати електронні канали реалізації страхових послуг. 

Ґрунтуючись на використанні Internetу, електронні канали реалізації можуть 
змінити саму сутність структури реалізації страхових послуг. Фізичну реальність 
страхових центрів може бути витіснено віртуальними страховими комплексами, а 
купівля страхової послуги в кіберпросторі може замінити для мільйонів 
страхувальників відвідування офісів страхових компаній. 

Чи стануть електронні канали реалізації домінантою політики реалізації суттєво 
залежить від того, які переваги та недоліки має цей високотехнологічний спосіб 
реалізації та наскільки ці переваги та недоліки виявляться на ринку страхових послуг в 
найближчому майбутньому. 

До переваг електронних каналів реалізації страхових послуг належать: 
глобальний масштаб та охоплення; зручність і швидкість здійснення купівлі; 
продуктивність та гнучкість обробки інформації; управління базами даних і 
можливість установлення нових відносин; нижчі витрати на здійснення реалізації 
страхових послуг. 

Усі вищенаведені переваги мають високу вірогідність стати суттєвими, 
звичайно, за певних умов ринку. Так, навіть маленька страхова організація зможе 
продавати свої страхові продукти страхувальникам з усього світу, маючи в активі 
глобальний масштаб та охоплення Internetу, так само, як і страхові організації гіганти 
та транснаціональні страхові корпорації. Вони зможуть змінювати свої пропозиції 
таким чином, щоб задовольнити потреби невеликих ринкових ніш і мікросегментів 
страхового ринку, завдяки обробці інформації та можливостям, які надає управління 
базами даних. Саме такі можливості пропонують електронні канали реалізації 
страхових послуг, що ґрунтуються на використанні Internet-технологій. А споживачі 
зможуть здійснювати купівлі на глобальному ринку, не полишаючи своїх помешкань та 
водночас суттєво економлячи час і витрати, якщо економія у витратах на продаж і 
дистрибуцію існуватиме за функціонування електронних каналів. 

Недоліки електронних каналів реалізації страхових послуг: віртуальність 
контакту з страховими продуктами та відстрочка володіння ними; логістика укладання 
страхової угоди має швидкість, або продуктивність, неадекватну швидкості Internetу; 
хаос, заплутаність і громіздкість Internetу; можливість вірусного зараження 
комп'ютерів. 

Будь-який із цих недоліків може обмежувати поширення електронних каналів 
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реалізації страхових послуг.  
Однак, як свідчить практика сьогодення, популярність формування систем збуту 

через електронні канали стрімко зростає. 
Національний ринок страхових інтернет-послуг перебуває на початковому етапі 

розвитку. Для його успішного функціонування необхідна наявність двох складових: 
технічного озброєння учасників ринку та формування законодавчої основи їх 
взаємовідносин. 

Найрозвинутішим законодавством, що регулює ринок інтернет-страхування, 
володіють країни Європейського Союзу. Ключовими документами є: 

1) Директива 97/7/ЄС Європейського парламенту та Ради «Про захист прав 
споживачів в дистанційних контрактах» від 20 травня 1997 року[9]; 

2) Директива 1999/93/ЄС Європейського парламенту та Ради «Про систему 
електронних підписів, що застосовується в межах Співтовариства» від 13 грудня 1999 
року [9]; 

3) Директива 2000/31/ЄС Європейського парламенту та Ради «Про деякі 
правові аспекти інформаційних послуг, зокрема, електронної комерції, на 
внутрішньому ринку» («Директива про електронну комерцію») від 8 червня 2000 року 
[9]; 

4) Директива 2000/46/ЄС Європейського Парламенту та Ради «Про 
започаткування та здійснення діяльності установами-емітентами електронних грошей 
та пруденційний нагляд за ними» [9]; 

5) Директива №2002/58 Європейського Парламенту та Ради  від 12 липня 2002 
р. «Про обробку персональних даних та захист прав на недоторканість особистого 
життя в сфері електронних комунікацій»[ 9]; 

6) Директива 2002/19/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 7 березня 
2002р. «Про доступ та з’єднання електронних  комунікаційних мереж та пов’язаного 
оснащення (Директива про доступ)» [9]; 

7) Директива 2002/20/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 7 березня 
2002р. «Про дозвіл електронних комунікаційних мереж та послуг (Директива про 
дозвіл)» [9]; 

8) Директива 2002/21/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 7 березня 
2002р. «Про спільні правові рамки для електронних комунікаційних мереж та послуг 
(Рамкова Директива)» [9]. 

Висновки 
Досліджуючи сутність та проблеми формування електронних каналів реалізації 

страхових послуг у подальшому потрібно: здійснити науковий аналіз теоретичних і 
практичних підходів до дослідження сфери страхових інтернет-послу; виявити 
специфіку основних етапів та розкрити основні закономірності ґенези страхових 
інтернет-послуг; провести дослідження сучасного стану, сутності, структури, 
функціонального змісту видів і форм реалізації страхових інтернет-послуг, визначивши 
їх місце в мережевій економіці; провести науковий аналіз сервісного менеджменту та 
маркетингу страхових послуг в Internetі; дати обґрунтування сучасних теоретико-
методологічних концептуальних установок і методичних підходів до визначення 
ефективності страхових інтернет-послуг; розробити методику оцінки ефективності та 
виробити конкретні рекомендації щодо підвищення ефективності у сфері надання 
страхових інтернет-послуг.  
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АННОТАЦИЯ 

 
ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ КАНАЛОВ РЕАЛИЗАЦИИ  

СТРАХОВЫХ УСЛУГ 
 

Рассмотрены сущность и проблемы формирования структуры электронных каналов 
реализации страховых услуг. Выяснено целесообразность использования в текущей практике 
электронных каналов реализации страховых услуг. Обоснованы преимущества и недостатки 
электронных каналов реализации страховых услуг. Среди преимуществ выделено: глобальный масштаб 
и охват; удобство и скорость совершения покупки; производительность и гибкость обработки 
информации; управления базами данных и возможность установления новых отношений; низкие 
затраты на осуществление реализации страховых услуг. К недостаткам электронных каналов 
реализации страховых услуг отнесены: виртуальность контакта со страховыми продуктами и 
отсрочка владения ими; логистика заключения страхового договора имеет скорость, или 
производительность, неадекватную скорости Internet; хаос, запутанность и громоздкость Internet; 
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возможность вирусного заражения компьютеров. Сделан вывод, что в дальнейшем нужно: 
осуществить научный анализ теоретических и практических подходов к исследованию сферы 
страховых интернет-услуг; выявить специфику основных этапов и раскрыть основные закономерности 
генезиса страховых услуг Интернета провести исследование современного состояния, сущности, 
структуры, функционального содержания видов и форм реализации страховых интернет-услуг, 
определив их место в сетевой экономике; провести научный анализ сервисного менеджмента и 
маркетинга страховых услуг в Internet и дать обоснование современных теоретико-методологических 
концептуальных установок и методических подходов к определению эффективности страховых услуг 
Интернета разработать методику оценки эффективности и конкретные рекомендации по повышению 
эффективности в сфере предоставления страховых услуг Интернета. 

Ключевые слова: страховая услуга, канал реализации страховых услуг, Internet, интернет-
услуга, посредник, страховщик, страхователь. 

 
SUMMARY 

 
PROBLEMS OF FORMATION OF ELECTRONIC CHANNELS OF REALIZATION OF 

INSURANCE SERVICES 
 

The essence of the problem of structure formation of electronic channels of realization of insurance 
services have been considered. The expediency of usage electronic channels of insurance services in current 
practice has been found.  The advantages and disadvantages of electronic channels of realization of insurance 
services have been proved. Among the advantages have been highlighted: global scope and coverage; 
convenience and speed of purchase; productivity and flexibility of data processing, database management and 
the ability to establish new relationships; lower costs of implementation of insurance services. The 
disadvantages of electronic channels of realization of insurance services include: virtual contact with insurance 
products and postponement possession; logistics of conclusion of an insurance contract has the speed or 
performance, inadequate speed Internet; chaos, confusion and awkwardness Internet; the possibility of viral 
infection of computers. 

As a result of research it has been concluded that in the future need to: make scientific analysis of 
theoretical and practical approaches to the study of the scope of online insurance services; reveal the specifics 
of the main stages and reveal the basic laws of genesis of online insurance services; to conduct a study of the 
current state, essence, structure, functional content of types and forms of realization of online insurance 
services, defining their place in the networked economy; conduct a scientific analysis of service management 
and marketing of insurance services on the Internet; give justification modern theoretical and methodological 
conceptual systems and methodological approaches to determine the effectiveness of online insurance services; 
develop a methodology for assessing the efficiency and to develop specific recommendations to increase 
efficiency in the provision of online insurance services. 

Keywords: insurance, channel of realization of insurance services, Internet, online service, service 
broker, the insurer, the policyholder. 
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РОЛЬ МОТИВАЦІЇ ТА ОПЛАТИ ПРАЦІ ПЕРСОНАЛУ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ 
ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА 

 
ГУЙВАН В.В., ПРОСКУРА В.Ф. 
Мукачівський державний університет 

 

Анотація.  У статті розглянуто поняття та види заробітної плати, сучасні проблеми 
мотивації праці які мають прямий вплив на ефективність діяльності підприємства. На основі 
теоретичних досліджень проведено пошук можливих шляхів поєднання особистих інтересів працівника 
із загально колективними що в результаті призводить до покращення діяльності підприємства, 
підвищення його конкурентоспроможності а також рівня економічної безпеки. Проведено дослідження 
ефективності різних мотиваторів які показали, що домінуючим фактором є можливість підвищення 
зарплати. Визначено, що система мотивації праці на рівні підприємства має базуватися на певних 
конкретних вимогах. Доведено особливу важливість комплексної системи мотивації персоналу у процесі 
управління економічною безпекою кожного окремого підприємства. 
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Ключові слова: заробітна плата, види оплати праці, економічна безпека та соціальний 
розвиток підприємства, мотивація праці, механізм мотивації праці. 

 
Постановка проблеми. В нинішніх умовах соціально-економічного розвитку, 

що склалися в Україні, неефективне використання людських ресурсів, від яких 
значною мірою залежить піднесення вітчизняної економіки, підвищення добробуту та 
якості життя громадян, призводить до зниження продуктивності праці, низьких 
фінансових результатів та зниження економічної безпеки переважної більшості 
господарюючих суб’єктів. У зв’язку з цим на даний момент часу надзвичайної 
актуальності набуває проблема визначення найбільш дієвих важелів впливу на 
персонал, розробка й упровадження стимулюючих систем, які встановлюють тісний 
зв’язок між оплатою праці робітника й ефективністю його діяльності, кваліфікацією, 
діловими якостями, особистою ініціативою, дають змогу модифікувати поведінку в 
необхідному для підприємства напрямі, що забезпечить досягнення високих 
виробничих результатів, стійких конкурентних позицій на ринку та підвищить 
економічну безпеку підприємства. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз публікацій вітчизняних 
вчених за останні роки свідчить про зростаюче розуміння того, що підвищення 
економічної безпеки кожного підприємства зокрема є неможливим без формування 
конкурентоспроможності робочої сили, без створення систем мотивації та оплати 
праці, адекватних певному етапу ринкових перетворень. 

Проблеми мотивації і розвитку людського капіталу в ринкових умовах стали 
об’єктом уваги І. Борисенко, Н. Верхоглядової, О. Гуторової, Н. Диканя та інших 
українських вчених.  

Дослідженню питання сутності оплати праці та структури фонду оплати праці 
приділяли увагу такі зарубіжні науковці, як С.Л. Брю, К.Р. Макконел, Д. Рікардо, А. 
Сміт, Ж.Б. Сей, Дж. Кейнс та ін. Серед вітчизняних, слід виділити роботи таких учених 
як: І. Гнибіденка, А. Колота, С. Лебедеву, С. Мочерного, М. Панкова, В. Петюха, Г. 
Соловйова, С. Шелешкову та ін. Так, в працях М. Панкова розкрито сутність оплати 
праці за умов економічної кризи. У С. Шелешкової визначено заробітну плату як 
мотиватор для працюючих. С. Лебедева обґрунтувала методологічні та методичні 
підходи щодо планування та регулювання заробітної плати. Б.А. Котляр розкрив шляхи 
підвищення реальної заробітної плати тощо. 

Постановка завдання. Метою даної статті є пошук шляхів вирішення проблем, 
пов’язаних з визначенням найбільш дієвих чинників впливу на трудовий колектив, 
розробкою та впровадженням системи стимулювання праці, які тісно пов’язують між 
собою  особисті якості кожного працівника та загальні цілі колективу з метою 
досягнення підприємством належного рівня рентабельності, конкурентоспроможності, 
що у свою чергу позитивно вплине на підвищення рівня економічної безпеки 
підприємства. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Оплата праці є важливою 
складовою ринкових відносин, концентрованим вираженням ефективності економіки і 
соціальної політики держави, інтегральним показником якості та результативності 
реформ. Заробітна плата має двоїсту природу – є джерелом доходу для працівників і 
статтею у структурі витрат підприємства. Вона як багатоаспектна категорія покликана 
відігравати значну роль в житті суспільства. 

В умовах ринкової економіки заробітна плата – це елемент ринку праці, що 
складається в результаті взаємодії попиту на працю і її пропозиції і виражає ринкову 
вартість використання найманої праці. В цьому розумінні найчастіше вживаються 
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усереднені показники ставок оплати одиниці (наприклад, людино-години) праці певної 
якості . 

З позицій найманого працівника заробітна плата – це основна частина його 
трудового доходу, який він отримує в результаті реалізації здатності до праці і який 
має забезпечити об'єктивно необхідне відтворення робочої сили. 

З позицій підприємця заробітна плата – це елемент витрат виробництва, і 
водночас головний чинник забезпечення матеріальної зацікавленості працівників у 
досягненні високих кінцевих результатів праці. 

Розрізняють наступні види заробітної плати: основна, додаткова, номінальна та 
реальна  заробітна плата. 

 Основна заробітна плата нараховується за виконану роботу за тарифними 
ставками, посадовими окладами та не залежить від результатів господарської 
діяльності підприємства. Вона враховує такі виплати:  

√ оплату за фактично відпрацьовані людино-години,  
√ доплати за сумісництво професій,  
√ виплату міжрозрядної різниці,  
√ особові надбавки,  
√ доплати за роботу у вільний час,  
√ доплати за навчання учнів,  
√ доплати у відрядження у зв’язку із зміною умов праці,  
√ оплату простоїв не за вини працівника,  
√ оплату за роботу понад норму. 
Основна заробітна плата є основою нормального відтворення робочої сили. 

Вона залежить від складності праці, результатів праці робітника, якості робочої сили, 
кваліфікації. 

Витрати на основну заробітну плату є основною частиною фонду оплати праці 
та безпосередньо входять до собівартості виробленої продукції, робіт, що виконуються 
або наданих послуг. 

Основна заробітна плата називається базовою або тарифною, оскільки вона 
визначається за тарифною системою. 

Додаткова заробітна плата – це складова заробітної плати робітників, в яку 
входять витрати на оплату праці, що не пов’язані із виплатами за фактично 
відпрацьований час. Її нараховують в залежності від досягнутих і запланованих 
показників, умов виробництва, кваліфікації виконавця. 

Додаткова заробітна плата включає в себе окремі види преміювання, доплати за 
роботу у нічний час, оплата чергових та додаткових відпусток, виконання державних 
обов’язків, винагороди та інші заохочення, що визначені Положенням про оплату праці 
підприємства. Розміри додаткової заробітної плати залежать від результатів 
господарської діяльності та прибутку підприємств. Джерелом додаткової заробітної 
плати є фонд матеріального стимулювання, який створюється за рахунок прибутку. 

Необхідно розрізняти грошову (номінальну) та реальну заробітну плату. 
Номінальна заробітна плата – це сума грошей, що отримана за годину, день, 

тиждень тощо. 
Реальна заробітна плата – це кількість товарів та послуг, які можна придбати на 

номінальну заробітну плату; реальна заробітна плата – це «купівельна спроможність» 
номінальної заробітної плати. Тож, реальна заробітна плата залежить від номінальної 
заробітної плати та цін на товари та послуги, що придбаються. Коли номінальна 
заробітна плата зростає, але одночасно ще більше зростає вартість житла, одягу та 
інших товарів першої необхідності, реальна заробітна плата скорочується 
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Ефективність функціонування, економічна безпека та соціальний розвиток 
підприємства забезпечуються передусім формуванням належних індивідуальних і 
колективних матеріальних стимулів, провідною формою реалізації яких є науково 
обґрунтована система організації оплати праці різних категорій персоналу. 

Мотивація трудової діяльності не може бути дієвою без застосування сучасних 
форм і методів матеріального стимулювання персоналу. На даний час основним 
мотивуючим чинником працівників є бажання мати гарантовану заробітну плату. 
Проте, працівників заохочує продуктивно працювати не сама зарплата, а реальна 
можливість її зростання, а також справедливе призначення премій. Спеціальні 
дослідження ефективності різних мотиваторів показали, що домінуючим фактором є 
можливість підвищити зарплату, як це зображено на рисунку 1. 
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Справедливе преміювання
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Ризик позбавлення премії або
частини зарплати
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свою роботу
Критика з боку керівництва

 
Рис. 1.2.  Ефективність різних мотиваторів. 

У сучасних умовах на підприємствах гостро постають питання щодо мотивації 
праці. Постійні зміни у конкурентному середовищі, законодавчій базі, інтеграція у 
міжнародний простір, постійні зміни на ринку праці обумовлюють необхідність 
переосмислення проблем трудової мотивації, яка могла б не тільки забезпечувати 
стійкий фінансовий стан суб’єктів бізнесу, а й позитивно впливати на формування 
інноваційного-творчого підходу до розвитку підприємницької діяльності. Межа між 
нарощуванням виробничих потужностей і банкрутством, покращенням і погіршенням, 
прогресом і застоєм, багатством і бідністю визначається саме людськими ресурсами та 
мотивацією, мотивація яких – головний фактор вирішення соціальних, економічних, 
правових, організаційних проблем. І в кінцевому результаті виграє той, у кого більш 
дійова мотиваційна система. 

Система мотивації праці на рівні підприємства має базуватися на певних 
вимогах, а саме:  

√ надання однакових можливостей щодо зайнятості та посадового просування 
за критерієм результативності праці;  
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√ узгодження рівня оплати праці з її результатами та визнання особистого 
внеску в загальний успіх, що передбачає справедливий розподіл доходів 
залежно від ступеня підвищення продуктивності праці;  
√ створення належних умов для захисту здоров’я, безпеки праці та добробуту 
всіх працівників;  
√ підтримування в колективі атмосфери довіри, зацікавленості в реалізації 
загальної мети, можливості двосторонньої комунікації між керівниками та 
робітниками. 
Всупереч важливості розвитку високотехнологічного сектору для вітчизняної 

економіки, загальноекономічна нестабільність, низький рівень добробуту населення, 
інфляційні процеси, зростання міжнародної конкуренції та інші фактори стали 
причиною кризового стану більшості підприємств, а отже, критично низьким став 
рівень їх економічної безпеки. Саме забезпечення економічної безпеки підприємств має 
низку особливостей, які потребують особливої уваги як зі сторони власників та 
працівників керівної ланки, так і держави. Кожне підприємство бажає здійснити 
управління на високому рівні, за допомогою кваліфікованих працівників, які б із 
завзяттям працювали на підприємство і створювали позитивний імідж у споживачів та 
викликали у конкурента невпевненість у своїх силах. Тобто, для ефективного 
управління якістю потрібні елементи за допомогою яких підприємства могли б 
здійснювати свої перетворення, розвиток та функціонування.  

Доведено, що планування заходів із забезпечення високого рівня якості роботи 
персоналу має передбачати як встановлення цілей, розробку планів та доведення їх до 
виконавців, так й бажання персоналу удосконалюватися. Зважаючи на зазначене, 
найбільш важливу роль у процесі управління економічною безпекою повинна 
відігравати комплексна система мотивації персоналу, як економічної безпеки кожного 
окремого підприємства.  

Механізм мотивації включає комплекс економічних прийомів та засобів 
соціально і морально-психологічного характеру, які є спонукальними мотивами до 
праці. Вирішальну роль в оцінці мотивації праці в умовах вітчизняної економіки мають 
матеріальні та моральні заохочення. Висока роль індивідуальних заходів матеріального 
і морального стимулювання до високопродуктивної праці: встановлення рівня 
грошової винагороди, тарифних ставок, доплат, премій, підвищення професійного 
розряду, доручення складних і відповідальних завдань, відрядження на навчання за 
рахунок підприємства. Тому завжди важливо з’ясувати, які специфічні потреби дають 
поштовх виникненню мотивації у даної людини, у даний час. Розумний підприємець 
бере до уваги індивідуальні потреби робітників і вміє переконувати їх у тому, що ці 
потреби реально можуть бути задоволенні у рамках даного підприємства.  

Спонукальні мотиви до праці у підлеглих будуть посилюватись якщо вони 
будуть отримувати пристойну заробітну плату з урахуванням вкладу кожного 
працівника у загальні справи, коли вони відчувають відповідальність за виконану 
роботу та її результати.  

Для забезпечення ефективного функціонування механізму мотивації праці, як 
складової економічної безпеки підприємства, та її зміцнення потрібно:  

• поєднувати матеріальні вкладення в персонал з моральними; створювати 
безпечні та добрі умови для роботи персоналу;  

• створювати умови для кар’єрного росту персоналу; створити на 
підприємствах підрозділи кадрової безпеки;  

• здійснювати на кожному підприємстві стратегічне кадрове планування; 
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• погоджувати ринкові умови, розвиток бізнесу та інтереси співробітників 
підприємства;  

• здійснювати диференціацію розміру доходів працівників, що виконують 
різні функції.  

З наведеного вище можна зробити наступні висновки: мотиваційний 
механізм та відповідна система оплати праці, можуть гарантувати стабільну та 
максимально ефективну діяльність підприємства і високий потенціал його розвитку в 
майбутньому.  

Таким чином, аналіз теоретичних підходів до мотивації праці визначив, що 
шляхів і способів мотивування працюючих багато. Ефективна організація системи 
мотивації є важливим чинником прогресу та розвитку підприємства. Система мотивації 
повинна бути орієнтована на кінцевий результат, мати справедливий характер та бути 
простою й зрозумілою для кожного працівника. Розробка мотиваційної моделі 
передбачає необхідність чітко усвідомлювати бажані результати, при цьому важливе 
значення набуває система мотивації, яка тісно пов’язана з життєвим циклом компанії. 
Система мотивації повинна бути гнучкою, керованою і змінюваною. При зміні ситуації 
на ринку чи всередині компанії, цілей або завдань керівники повинні приймати негайні 
рішення, пов’язані з оптимізацією й пристосуванням мотиваційного управління на 
підприємстві до нових змін зовнішнього та внутрішнього середовища. Загалом, 
система мотивації праці на підприємстві відіграє одну з провідних ролей з усіх 
внутрішніх факторів, що впливають на розвиток підприємства, організації. Саме 
правильне стимулювання робітників і вдале мотивування до виробничої діяльності дає 
внутрішній поштовх для більш ефективного виробництва та зрештою більш 
ефективного функціонування підприємства. 

Отже, мотивація праці є невід’ємною частиною економічної безпеки 
підприємства, вона охоплює всі ланки підприємства починаючи з фінансової 
закінчуючи кадровою політикою, яка за теперішніх часів є найактуальнішою, бо для 
кожного підприємства на даний момент часу потрібно протриматися до кінця 
фінансової нестабільності, незважаючи на те, що невідомо коли закінчиться ця 
невизначеність на фінансовому та валютному ринках, та нестабільна економічна 
ситуація в країні. 

Тому надзвичайно актуальним завданням є перебудова організації заробітної 
плати, проведення відповідної реформи з метою забезпечення поетапного підвищення 
заробітної плати і створення ефективного мотиваційного механізму, який ґрунтується 
на поєднанні економічних стимулів і соціальних гарантій. 
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АННОТАЦИЯ 
 

РОЛЬ МОТИВАЦИИ И ОПЛАТЫ ТРУДА ПЕРСОНАЛА В ОБЕСПЕЧЕНИИ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
В статье рассмотрено понятие и виды заработной платы, современные проблемы мотивации 

труда имеющих непосредственное влияние на эффективность деятельности предприятия. На основе 
теоретических исследований проведен поиск возможных путей сочетание личных интересов работника 
с обще коллективными что в результате приводит к улучшению деятельности предприятия, 
повышения его конкурентоспособности а также уровня экономической безопасности. Проведено 
исследование эффективности различных мотиваторов которые показали, что доминирующим 
фактором является возможность повышения зарплаты. Определено, что система мотивации труда 
на уровне предприятия должна базироваться на определенных конкретных требованиях. Доказано 
особую важность комплексной системы мотивации персонала в процессе управления экономической 
безопасностью каждого отдельного предприятия. 

Ключевые слова: заработная плата, виды оплаты труда, экономическая безопасность и 
социальное развитие предприятия, мотивация труда, механизм мотивации труда. 

 
SUMMARY 

 
THE ROLE OF MOTIVATION AND LABOR PAYMENT OF STAFF IN PROVIDING ECONOMIC 

SECURITY OF ENTERPRISE 
The concept and types of wages, contemporary issues of motivation that have a direct impact on the 

efficiency of the enterprise have been discussed. The search of possible ways of combining the personal interests 
with the general collective employees that results in the improvement of activity of enterprise, increasing its 
competitiveness and economic security have been conducted based on theoretical studies. A study of the 
effectiveness of different motivators which showed that the dominant factor is the possibility of increasing wages 
has been conducted. 

It has been determined that the system of labor motivation at the enterprise level should be based on 
certain specific requirements. The special importance of the complex system of staff motivation in the process of 
economic security of each individual company. 

Keywords: salary, wage types, economic security and social enterprise development, motivation, 
motivation mechanism. 

Keywords: salary, types of wages, economic security and social enterprise development, labor 
motivation, mechanism oflabor motivation . 

 
 
 
 

УДК 339.944 
 

МІЖНАРОДНИЙ ФРАНЧАЙЗИНГ ЯК ОДИН ІЗ ЗАСОБІВ ВИХОДУ 
УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ ІЗ КРИЗОВОГО СТАНУ 

 
ГЕГЕДОШ К. В., ЧУЧКА І. М. 
Мукачівський державний університет 

 
Метою даної статті є дослідження міжнародного франчайзингу як одного із засобів виходу 

українських підприємств із кризового стану. Для дослідження даної теми проаналізовані матеріали із 
сайту міжнародної асоціації франчайзингу; портал для бізнесу; інформаційний центр франчайзингу. В 
статті проаналізовані негативні сторони, які не дають ефективно розвиватися франчайзингу в 
Україні, і тому ми надали рекомендації щодо покращення  його розвитку. Науковою новизною є 
розширення франчайзингу в малих містах та найвіддаленіших куточках України. Практичною 
значущістю франчайзингу для України є розширення товарів та послуг для населення, виведення його 
менталітету на європейський рівень, виведення підприємств із кризового стану за рахунок інших країн – 
франчайзера та підйом економіки нашої держави за рахунок розвитку малого, середнього та великого  
бізнесу всередині країни. 

Ключові слова: франчайзингові відносини, бізнес-мережі, проблеми розвитку франчайзингу, 
послуги населенню, аутсорсинг. 
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На сьогодні в умовах посилення розвитку економічної кризи, і конкурентної 
боротьби  на внутрішніх ринках та обмеженості фінансових можливостей для 
підприємств важливим та ефективним чинником є використання франчайзингових 
відносин. Пояснити це можна тим, що основою ринкової економіки, з одного боку, є 
великі підприємства, які надають їй стабільності й керованості, визначають рівень 
науково-технічного і виробничого потенціалу, з другого – малий бізнес, який формує 
конкурентне середовище, характеризується високою мобільністю та забезпечує 
самостійність підприємницької ініціативи. Але, незважаючи на значні можливості 
малого бізнесу у процесі становлення і функціонування ринкової економічної системи, 
він має свої слабкі сторони, пов’язані насамперед із фінансуванням. 

Об’єкти та медоти дослідження. Дослідженням франчайзингу займається 
значна кількість науковців, юристів, економістів, серед яких: О. Данніков  [3], Г. 
Андрощук, В. Денисюк [1], Л. Михальчук, Т. Гарькава[4], С. Нечепуренко [5], А. Цірат 
[6], М. Бедринець [2], Т. Лопушанський [7] та багато інших.  

Україна знаходиться в стані перехідної економіки, що як наслідок 
відображається на її внутрішніх ринках. Не використовуються всі переваги ринкової 
економіки, які є присутніми за кордоном. Одна з таких переваг є – франчайзинг. В 
даній статті ми розглянемо, які зміни потрібно зробити в країні, щоб франчайзинг став 
більш актуальним.    

Постановка задачі. Метою цієї статті є спроба запропонувати пропозиції щодо 
вдосконалення франчайзингу в Україні. 

Результати та їх обговорення. В сучасних умовах розвитку України, 
більшість франчайзингових проектів знаходяться в її столиці. Пояснюється це тим, що 
в Києві зосереджено більше грошей та кваліфікованих кадрів. Хоча за останні роки 
франчайзинговий бізнес проникає і в невеликі міста, навіть із населенням до 30 тисяч 
осіб. Цікавою особливістю франчайзингу в Україні є те, що його найбільш активно 
застосовують фірми, бізнес яких не вимагає значних сум інвестицій – до 20 тисяч 
доларів США, і має порівняно невеликий термін окупності – до 1,5 року. Також 
важливим аспектом є те, щоб відкриття справи не потребувало значних площ. Цим 
вимогам відповідають ресторани типу «стріт-фуд», невеликі точки на зразок 
«Форнетті», «Наша Ряба», туристичні агентства («TUI» та ін.), та інші [8]. 

На Україні франчайзенгові бізнес-мережі посіли особливе місце у торгівлі – 
більша половина всіх франчайзингових мереж. На другому місці – ресторанне 
господарство – близько 20% всіх мереж, на третьому – сектор послуг – 15%. 

Із всіх мережевих брендів на Україні – 45% це торгові марки, що походять з-за 
кордону. Лідерську позицію по кількості торгових марок займає Росія, яка має їх 
більше 100. Друге місце, по кількості мережевих брендів посідає Німеччина (50 
торгових марок). Також є бренди з Італії, Франції, США, які присутні на українському 
ринку. Однак зазвичай такі закордонні фірми в Україні відкривають обмежену 
кількість власних пунктів продажу, і лише в найбільших містах [10].  

Однак існує ряд проблем, що стримують розвиток  франчайзингу. Основні з них 
можна класифікувати через причини їх виникнення: економічні, організаційно-правові, 
соціально-психологічні.  

Економічні проблеми характеризуються нестабільним розвитком економіки 
України, відсутністю у потенційних франчайзі необхідного стартового капіталу для 
входження у франчайзингову систему, а також складністю отримання кредитів для 
стартового капіталу. 
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Щодо організаційно-правових проблем, то сюди слід віднести практично повну 
відсутність нормативно-правового забезпечення функціонування франчайзингу в 
Україні. 

До соціально-психологічних проблем відноситься відсутність вітчизняного 
досвіду в цій сфері, відсутність поваги до інтелектуальної власності, відсутність 
навчальних та консультативних центрів по франчайзингу [11]. 

В загальному негативного ведення франчайзингу на Україні майже нема. Часом 
траплялися непорозуміння – наприклад вихід із ринку мережі американських хімчисток 
та інших іноземних систем [9]. Причиною цього зазвичай була неготовність 
українського ринку до пропонованого товару чи послуги, або проблема полягала у 
пропонованій франчайзинговій концепції. Необхідно взяти до уваги, що світова 
практика франчайзингу має більше ніж 100 років, а українська – значно менше і 
знаходиться в стадії розвитку. Не всі підприємці-українці готові платити за 
інтелектуальну власність і не завжди можуть і вміють зберігати конфіденційність 
інформації. 

Отже як покращити франчайзинг на Україні? В першу чергу можна 
запропонувати великий об’єм послуг населенню, до яких воно вже дозріло. Це 
прибирання, мийка, ремонт, доставка білетів, туризм, бронювання готелів, здача 
приміщень в оренду, організації відпочинку, які поширюються у франчайзингу. Для 
цього потрібно зробити хорошу рекламу (у місцевій пресі, радіо, телебаченні та 
бігбордах) і донести до населення (також найвіддаленішого) переваги цих послуг. 
Другим напрямком є послуги для бізнесу. Це – доставка витратних матеріалів, 
виконання частин робіт з аутсорсингу, навчання лінійного персоналу базовим знанням. 
Компанія, що володіє п’ятьма-шістьма ресторанами, не має резону утримувати 
працівника, який навчає офіціантів розставляти в холодильнику напій «Кока-кола». 
Аутсорсинг має дуже важливий аспект, – компанія віддає франчайзинговій мережі 
частину своїх завдань, які вона вирішує на території всієї України. Це може 
стосуватися послуг з копіювання, поліграфії, а також послуг з впорядкування 
зберігання та архівації документів обслуговування техніки, заправки картриджів. 
Наприклад у Греції існує франчиза з обслуговування мобільних телефонів. За такого 
франчайзинга компанія не має проблем щодо поповнення рахунків. 

Є підстава вважати, що буде виявлятися інтерес до доставки, особливо доставки 
в рамках існуючих мереж супермаркетів, піцерій, магазинів. Всі ці напрями – послуги 
за своєю природою. 

В 2015 році на Україні можна було придбати такі франшизи як закордонного так 
вітчизняного виробника: 

1. міні-супермаркет чи магазин біля будинку з широким асортиментом під 
впізнаваним брендом зі своєю програмою лояльності; 

2. точки продажу вегетаріанської та еко-продукції довгого зберігання; 
3. клінінг; 
4. точки продажу кормів для тварин – в тому числі з впізнаваним брендом 

виробника; 
5. станція технічного обслуговування (СТО); 
6. великі комфортні їдальні – економ-фастфуди великої площі типу euro-

student-dining; 
7. обслуговування організаційної техніки;  
8. мовні курси під впізнаваним брендом;  
9. вуличні міні-хлібопекарні [ 8; 9; 10; 11].  
З проведеного дослідження можна зробити такі пропозиції:  
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− удосконалити законодавчо-нормативну базу з питань франчайзингу; 
− підготувати кваліфікованих спеціалістів з питань франчайзингу. 
− запровадити удосконалене і розширене вивчення франчайзингу на 

економічних факультетах в навчальних закладах. Доносити до студентів переваги 
вигоди з використання франчайзингу; 

− запровадження франчайзингу в найвіддаленіших куточках, з метою 
розширення збуту товарів франчайзера та зростання робочих місць у найвіддаленіших 
куточках; 

− удосконалити податкову політику, яка дасть легко здійснювати франчайзинг; 
− виводити тіньовий бізнес у легальний або повністю прикривати; 
− зростання економічної стабільності у державі; 
− удосконалити маркетингову систему для кращої реклами продукції 

франчайзера на національному ринку. 
Висновки 
В даний час розвиток українського підприємництва, у першу чергу малого, 

ускладнений підвищеними комерційними ризиками. Реалізація сучасних бізнес-
проектів жадає від підприємця широких знань в області керування, маркетингу, 
реклами й вміння враховувати особливості проекту. Відпрацьовування ефективної 
схеми і методів діловодства в кожному конкретному випадку вимагають великих 
витрат часу і коштів. 

 Організація підприємства  на умовах франшизи значно знижує 
підприємницькій  ризик, тому що в цьому випадку відбувається використання уже 
відпрацьованого бізнесу, що довів свою ефективність. Таким чином, розвиток 
франчайзингу  може виявитися однією з найбільш ефективних форм підтримки 
підприємництва, одним з можливих рішень важливої державної задачі. 

Комплексне вирішення економічних, організаційно-правових, соціально-
психологічних та навчальних проблем дасть змогу  вільного розвитку франчайзингу на 
теренах України. 

У цілому експерти дають позитивні прогнози розвитку франчайзингу в Україні. 
В умовах кризи, коли люди шукають можливості для вкладення вільних коштів 
(намагаються врятувати накопичене) купівля франшизи є одним з ефективних способів 
інвестування.  

Франчайзинг для України – це майбутнє і реальна можливість підняти 
економіку країни. Франчайзинг повинен бути резервом розвитку дрібних і спільних 
підприємств, які займаються розробкою та виробничим втіленням продукції 
інноваційного характеру. Крім того, доцільним є розвиток франчайзингу у сфері 
послуг, пов’язаних з обстеженням наявного на виробництві технологічного обладнання 
та вибором найбільш раціонального методу його заміни або модернізації; охорони 
здоров’я, передусім надання допомоги у зонах екологічних катастроф та при роботі у 
шкідливих і екстремальних умовах. 
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АННОТАЦИЯ 

 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФРАНЧАЙЗИНГ КАК ОДИН ИЗ СРЕДСТВ ВЫХОДА УКРАИНСКИХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ ИЗ КРИЗИСНОГО СОСТОЯНИЯ 
 

Целью данной статьи является исследование международного франчайзинга как одного из 
средств выхода украинских предприятий из кризисного состояния. Для исследования данной темы 
проанализированы материалы из сайта международной ассоциации франчайзинга; портал для бизнеса; 
информационный центр франчайзинга. В статье проанализированы негативные стороны, которые не 
дают эффективно развиваться франчайзингу в Украине, и поэтому мы предоставили рекомендации по 
улучшению его развития. Научной новизной является расширение франчайзинга в малых городах и 
самых отдаленных уголках Украины. Практической значимостью франчайзинга для Украины является 
расширение товаров и услуг для населения, вывод его менталитета на европейский уровень, вывод 
предприятий из кризисного состояния за счет других стран – франчайзерата, подъем экономики 
государства за счет развития малого, среднего и крупного бизнеса внутри страны. 

Ключевые слова: франчайзинговые отношения, бизнес-сети, проблемы развития франчайзинга, 
услуги населению, аутсорсинг  

SUMMARY 
 

INTERNATIONAL FRANCHISING AS ONE OF UKRAINIAN ENTERPRISES OF EXIT FROM 
CRISIS SITUATION 

 
The purpose of this article is to study international franchising as a means of release of Ukrainian 

enterprises crisis. To study the topic analyzed materials from the site of the International Association of 
franchising; portal for business; Information Center franchise. The article analyzes the negative aspects that 
prevent effectively develop franchising in Ukraine, and we have provided recommendations to improve its 
development. Scientific novelty is the expansion of franchising in small towns and the most remote corners of 
Ukraine. The practical significance of franchising for Ukraine is to expand products and services for the 
population, removing his mentality on the European level, the output of enterprises with crisis from other 
countries - the franchisor and economic recovery of our country through the development of small, medium and 
large businesses in the country. 

Keywords: franchise relationships, business networks, the problem of franchise development, public 
services, outsourcing. 
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УДК 366 
 

ФОРМУВАННЯ МОДЕЛІ ПОВЕДІНКИ СПОЖИВАЧІВ РЕСТОРАННИХ 
ПОСЛУГ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ МАРКЕТИНГОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ  

 
ГАВРИЛЕЦЬ О. В., МАЛЯР Д. 
Мукачівський державний університет  

 
В статті визначено основні фактори та характеристики, що визначають поведінку 

споживача при виборі закладу ресторанного сектору. Досліджено  економічні, психологічні, культурні 
та соціальні чинники, що лежать в основі моделі поведінки споживачів ресторанних послуг. Здійснено 
аналіз та оцінку отриманих результатів, сформовано на основі виявлених структурних показників 
пріоритетну модель споживчої поведінки.  

За результатами досілдження визначено, що пріоритетною моделю поведінки споживачів при 
виборі закладу рестораноного є соціально-психологічна, в звязку з чим, пропонуєтться досілджуваному 
обєкту максимізувати зуссиля по оптимізації маркетингової діяльності саме по тим категоріям послуг, 
де такі фактори є найбільш вираженими  

Ключові слова: маркетингові дослідження, споживча поведінка, модель поведінки, «чорна 
скринька», фактори впливу.  

 
Постановка проблеми. В сучасних ринкових умовах одним з найбільш 

пріоритетних напрямків дослідження діяльності підприємств ресторанного 
господарства є вивчення споживачів та їх поведінки. Оскільки, лише дослідивши 
споживачів, їхню поведінку, можливим є забезпечення високого рівня задоволеності їх 
потреб, а також обґрунтування рекомендацій для виділених сегментів споживачів 
ринку послуг ресторанного господарства, розроблення пріоритетних моделей 
споживчої поведінки досліджуваного ринку, сформувати маркетингові стратегії 
управління споживачами послуг ресторанного господарства. Адже споживач є 
головною фігурою, яка впливає на ефективність діяльності підприємства в ринкових 
умовах. 

Основне завдання в процесі дослідження поведінки споживачів – виявлення 
факторів з групи соціальних, психологічних, культурних та особистих, які лежать  в 
основі моделі, що забезпечує процес вибору того або іншого виду послуги з сукупності 
представлених на ринку. Дослідження поведінки кінцевих споживачів – це основа для 
прийняття ефективних маркетингових рішень для будь-якого суб’єкта бізнесу.  

Підприємство в сучасному світі може домогтися успіху лише в тому випадку, 
коли воно враховує і прагне задовольнити запити споживачів, адже для підвищення 
ефективності діяльності підприємства необхідними є дослідження постійно зростаючих 
вимог покупця. Ось чому вивчення поведінки споживачів при виборі ресторанних 
послуг є актуальною темою дослідження. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питанню дослідження факторів 
впливу на поведінку споживачів та моделей її формування присвячені праці таких 
вітчизняних науковців як М. А. Окландер, І. О. Жарська,  Л. М. Новак та ін. [1–3].  

Ними висвітлено загальні теоретико-прикладні засади розробки моделей 
поведінки споживачів в різних сферах застосування. Однак, аналіз останніх досліджень 
показав, що є необхідність подальшого дослідження процесів поведінки  покупців на 
ринку послуг, чинників зовнішнього та внутрішнього впливу на поведінку споживачів, 
що зумовлюють особливості процесу прийняття рішень споживачами, формування 
певної моделі їх поведінки. 

Постановка задачі. Мета статті - дослідження поведінки споживачів, 
визначення факторів, що впливають на її формування і на основі цього розробка 
споживчої моделі поведінки при виборі закладу ресторанних послуг. 
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Результати та їх обговорення. В умовах економічної кризи ні виробники, ні 
споживачі не мають чітких моделей поведінки. Тому ретельний аналіз споживчої 
поведінки допоможе керівництву передбачити тенденції щодо купівельної 
спроможності покупців, оптимізувати спектр послуг, що надаються, та товарів, що 
користуються попитом. З даною метою було проведено маркетингове досілдження, 
об’єктом якого виступив заклад ресторанного господарства м. Іршава. Основним 
напрямком діяльності його є надання послуг харчування, обслуговування та організації 
дозвілля. 

Загалом ресторан пропонує наступний перелік послуг: 
- надання послуг громадського харчування; 
- організація святкувань днів народжень, весіль, ювілеїв, дитячих свят, 

різноманітних зустрічей; 
- організація проведення семінарів, презентацій, корпоративних вечірок чи 

фуршетів; 
- додаткові послуги ( виклик таксі, бронювання місць у залі ресторану за 

телефоном, зберігання особистих речей клієнтів). 
Слід зазначити, що основним видом послуг даного ресторану є організація 

весіль, днів народжень, дитячих свят, бенкетів, ювілеїв, корпоративних вечірок, 
оскільки від надання даних послуг підприємство отримує найбільший прибуток.  

З метою вивчення поведінки споживачів та кращого задоволення вподобань 
споживачів необхідно провести маркетингове дослідження, адже саме з емпіричної 
інформації можна дізнатися, якими є мотиви і потреби, які спонукають людей для 
відвідування закладів громадського харчування. 

Дослідною проблемою даного маркетингового дослідження є формування 
моделі поведінки споживачів при виборі послуг ресторану. Згідно дослідної проблеми, 
були визначені наступні цілі маркетингового дослідження: 

• з'ясувати наявність обізнаності у споживачів про послуги ресторанного 
закладу; 

• окреслити чинники (економічні, психологічні, соціальні чи культурні), або 
поєднання зазначених чинників, які  найбільше впливають на вибір ресторану 
споживачем; 

• визначити тип особистості, який переважає серед відвідувачів ресторану( 
новатори, традиційні споживачі, консерватори); 

• виявити та проаналізувати спектр пріоритетних видів послуг закладу з 
погляду споживачів.  

Відповідно до зазначених цілей, була сформульована робоча гіпотеза: найбільше 
на вибір ресторану споживачем впливають соціальні фактори, такі як: рекомендації 
друзів і рідних, інтер’єр та місце розташування ресторану, імідж та престижність 
закладу; і частково економічні( ціни в ресторанах, рівень доходів тощо), перевірка якої 
лягла в основу мети маркетингового дослідження. 

Дослідження проводилося за допомогою особистого опитування з 
використанням анкети, яка була запропонована для заповнення респондентам, що 
входять у вибірку з генеральної сукупності, з метою отримання необхідної інформації. 

Розроблена анкета складається із 11 запитань, які формувалися таким чином, 
щоб визначити та зіставити основні економічні, соціальні, психологічні, культурні та 
демографічні особливості, які впливають на споживачів при виборі ресторану, а також 
дізнатися про ставлення споживачів до ресторанних послуг. 

Генеральна сукупність представлена споживачами міста Іршави віком від 16 до 
60 років з різним рівнем доходів. Вибірка формувалася за імовірнісним принципом 
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(систематична вибірка), що зумовлено її переконливими перевагами, і склала 240 осіб. 
В ході опитування 30 % респондентів не виявили обізнаності щодо досліджуваного 
закладу, в зв’язку з чим, вибіркова сукупність, що дала змогу взяти участь в 
подальшому опитуванні, склала 168 осіб.  

Обробка відповідей на питання дала наступні результати. Так, первинний аналіз 
соціально-демографічних характеристик вибіркової сукупності показав, що у 
проведеному опитуванні переважають респонденти жіночої статі – 53,57%,  
респонденти чоловічої статі становлять 46,63% (рис.1).  

46,63%
53,57%

Чоловіча
Жіноча

 
Рис. 1. Характеристика розподілу респондентів щодо вивчення поведінки споживачів 

при виборі ресторану за статтю, % 
 

Розподіл респондентів за віком дозволяє зробити наступні висновки: найбільше 
у опитуванні взяло участь людей віком від 19-29 років – 30,4% респондентів, наступну 
групу складають особи вікової категорії до 18 років і від 30-40 р. з рівними частками по 
23,8%  респондентів кожна, і найменшу кількість склала вікова категорія  людей віком 
від 41-51 і більше 51 року – 11,3 та 10,7% респондентів відповідно ( рис. 2), що 
дозволяє виявити ту вікову групу споживачів, які є основними відвідувачами 
досліджуваного закладу. 

23,80%

30,40%
23,80%

11,30%

10,70%

до 18 років
19-29 років
30-40 років
41-51 рік
більше 51 року

 
Рис. 2 Характеристика вікової структури респондентів щодо формування 

поведінки споживачів при виборі ресторану за віком,  % 
 

В ході дослідження були виділені групи за розміром доходу в розрахунку на 
одну особу (рис. 3).  В результаті аналізу отриманих даних було виявлено, що більша 
половина опитаних, а саме близько 68%, належить до категорії відвідувачів з середнім 
рівнем доходів. 



Науковий вісник Мукачівського державного університету 
Економічні науки 

 

Журнал наукових праць №19(14)’2015 
 

237

26%

39%

29%

6%

до 2000 грн.
2001-4000 грн
4001-6000 грн
більше 6000 гр

 
Рис. 3  Характеристика респондентів за рівнем доходу, % 

За сімейним станом респонденти розподілилися  наступним чином: респонденти 
без дітей складають 63,07%, а з дітьми – 36, 93%; одружених респондентів є 52,02%, 
неодружених – 46,98%.  

Щодо типологізації особистості споживачів, то ряд вчених виділяють декілька 
категорій, серед яких найбільш вираженими за психологічними характеристиками є 
категорія новаторів та консерваторів, адже вибір та кінцеве рішення про покупку є 
результатом поєднання ряду психологічних процесів та певних характеристик 
споживача [1, 75]. При цьому, споживачі приймають рішення про покупку, 
ґрунтуючись як на об’єктивних, так і суб’єктивних факторах [2, 68]. Так, дослідження 
показало, що більшість респондентів вважають себе традиційними споживачами – 
49,4%, трохи менше опитаних є новаторами – 37,5%, а найменша кількість з числа 
опитуваних відносять себе до категорії консерваторів -13,1%. Тобто, можна 
припустити, що модель поведінки споживачів при виборі ресторану буде мати 
економічний характер, адже традиційний споживач, скоріше за все, основним мотивом 
при відвідуванні ресторану зазначить ціну або власний рівень доходів. Такий висновок 
дозволяє виділити одну з характеристик традиційних споживачів, яка полягає в тому, 
що споживачами даної групи є переважно люди з низьким рівнем доходів. Але на 
даному етапі висновки робити ще рано, тому це припущення буде перевірятися в ході 
аналізу. 

Згідно отриманих результатів, ресторан є найкращим місцем для святкування 
важливих подій та проведення урочистих і ділових зустрічей, адже 80,4% респондентів 
є згідними з цим твердженням. Слід зазначити, що 27,4% респондентів є абсолютно з 
цим згодні; 24,4% - згодні, але не повністю і 28,6% згодні з даним твердженням. 
Невпевненість у згоді виражає 9,5% респондентів і лише 10,1% осіб не вважають 
досліджуваний заклад найкращим місцем для святкування важливих подій. Як бачимо 
з представлених результатів, ця категорія споживачів має дохід до 4000 грн., тобто 
можна припустити, що послуги ресторану є для них дорогими в плані проведення  
масштабних заходів. При цьому, ресторан, згідно опитувань,  найбільш придатний для 
святкування днів народжень – 42,9% респондентів обрали б його саме з такою метою 
(рис. 5).  



Науковий вісник Мукачівського державного університету 
Економічні науки 

 

Журнал наукових праць №19(14)’2015 
 

238

012%

031%

005%009%

42,9%

0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00% для святкування ДН

для проведення весіль

для сніданку, обіду, вечері

для проведення ділових
зустрічей
жоден з варіантів

 
Рис. 5  Характеристика відповідей респондентів щодо пріоритетності вибору 

послуг з сукупності запропонованих ресторанним закладом, %.  
 

Згідно анкет, це споживачі різного віку, з різним рівнем доходів та сімейним 
станом. Трохи менше респондентів, а саме 31% обрали б даний заклад для сніданку, 
обіду, вечері. Переважна більшість таких – це неодружені чоловіки, з рівнем доходів до 
6000 гривень. Із 46,98% неодружених 11,9% респондентів обрали б заклад для 
проведення весіль. Це є хорошим показником, враховуючи, що заклад має велику 
кількість конкурентів. Трохи менше опитаних – 8,8% вважають, що ресторан не 
придатний ні для проведення весіль, днів народжень, ділових зустрічей, ні для 
сніданку, обіду, вечері. Це переважно одружені люди з низьким рівнем доходів. 
Категорія респондентів з рівнем доходів вище 6000 грн., що складає 5,4% з числа 
опитаних, відзначила, що ресторан підходить для проведення ділових зустрічей, 
симпозіумів, конференцій.  

Як зазначає ряд дослідників, важливим є вивчення впливу груп на вибір 
споживачем тої або іншої послуги, в рамках яких здійснюється купівля або споживання 
такої послуги [3, 86]. Отже, щодо структури закупівельного центру, яка складає число 
відвідувачів ресторанного закладу, то, як свідчать результати дослідження, опитувані 
відвідують ресторани  з друзями, сім’єю, коханою людиною та колегами  в такому 
співвідношенні: 22,03%; 25%; 33,33% і 19,64% відповідно. Згідно анкет, з друзями до 
ресторану найчастіше ходять люди віком до 29 років, що стосується кількості осіб, то 
це число коливається в межах від 1-7; з коханою людиною ресторани відвідують 
частково неодружені особи, а також одружені без дітей. З сім’єю похід до ресторану 
здійснюють одружені з дітьми та особи до 18 років, щодо кількості осіб, то їх може 
бути від 2-5. З колегами частіше приходять одружені респонденти віком від 41 року, з 
кількістю осіб від 2-10. 

Після опрацювання даних необхідно зазначити, що припущення щодо того, що 
модель матиме економічний характер, виявилася помилковою, адже в опитувальному 
листку респондентам було запропоновано обрати найважливіші фактори з множини 
культурних, соціальних, особистих та психологічних, які, на їх погляд, є 
пріоритетними для них при виборі послуг досліджуваного об’єкта. Так, при виборі 
ресторану для респондентів найбільш важливими є наступні характеристики за рангом 
1: 

• імідж і престижність закладу – 43, 45% респондентів; 
• рівень обслуговування – 41, 67% респондентів; 
• смачна їжа – 41,67% опитаних. 
За рангом 2 респонденти вибрали наступні характеристики: 
• наявність страв закарпатської кухні – 63,96% респондентів; 
• власний позитивний чи негативний досвід від відвідування ресторану – 61,9% 

опитаних; 
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• позитивна асоціація – 60,12% респондентів. 
Найменш пріоритетними для споживачів виявилися наступні характеристики 

(ранг 3): 
• наявність страв угорської кухні – 63,69% респондентів; 
• загальна атмосфера, яка присутня в ресторані – 58,93 % респондентів; 
• сприйняття закладу як особливого місця проведення часу – 51, 79% опитаних. 
Отже, можна виділити 2 моделі поведінки споживачів при виборі ресторану за 

двома рангами, а саме: 
- за рангом 1 – соціально-психологічну, оскільки для більшості респондентів 

імідж і престижність закладу, рівень обслуговування та смачна їжа виявилися найбільш 
пріоритетними. Перші дві характеристики належать до соціальних факторів, що 
визначають поведінку споживача, а критерій смачна їжа належить до психологічних 
факторів, ось чому модель називається саме соціально-психологічною. 

- за рангом 2 –  культурно-психологічну модель, адже для більшості 
респондентів наявність закарпатської кухні, власний позитивний чи негативний досвід 
від відвідування ресторану та позитивна асоціація від закладу виявилися 
пріоритетними. Така характеристика, як наявність закарпатської кухні, належить до 
культурних факторів, що визначають поведінку споживача, а власний досвід і 
сприйняття належать до психологічних факторів, тому модель і названо культурно-
психологічною. 

Для детальнішої характеристики представлених моделей поведінки споживачів 
при виборі ресторанного закладу було проведено структурний аналіз цих моделей за 
статевою ознакою, щоб виявити, які мотиви переслідують чоловіки при виборі закладу, 
а які є визначальними для жінок (табл. 1, 2). 

Таблиця 1 
Модель поведінки споживачів за найбільш пріоритетними (ранг 1) ознаками у 

порівнянні за статтю 
Критерій Чоловіча Жіноча 

імідж і престижність закладу 42,3% 57,7% 
рівень обслуговування 45,2% 54,8 
смачна їжа 89,3% 10,7% 

Як бачимо з таблиці (табл.1), соціально-психологічна модель поведінки 
споживачів, яка є найбільш пріоритетною, є  притаманна більше жінкам, оскільки 
57,7% респондентів жіночої статі обрали визначальний критерій даної моделі, а саме 
імідж і престижність закладу як найвагоміший. Проте можна відмітити, що для 
чоловіків у даній моделі визначальним є психологічний фактор – смачна їжа, який 
обрали 89,3% чоловіків з числа опитаних. Тобто, можна стверджувати, що і чоловікам 
притаманна модель, що носить психологічно-соціальний характер. 

Таблиця 2. 
Модель поведінки споживачів за пріоритетними ознаками у порівнянні за 

статтю в розрізі другого рангу 

Критерій Чоловіча Жіноча 
 

наявність страв  закарпатської кухні 55,4% 44,6% 
власний позитивний чи негативний досвід від 
відвідування ресторану 63% 37% 

позитивна асоціація 36,3% 63,7% 
Згідно даних таблиці (табл.2), пріоритетна модель поведінки споживачів, а саме 

культурно-психологічна, є найбільш притаманною особам чоловічої статі, адже 
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визначальний критерій даної моделі, тобто наявність страв закарпатської кухні, обрали 
55,4% чоловіків. Але слід зазначити, що 63% чоловіків обрали психологічний фактор, 
що дозволяє сформувати модель як психологічно-культурну. Більшість жінок в межах 
даної моделі, вибрали психологічний фактор поведінки, а саме позитивну асоціацію від 
закладу – 63,7%.  

В цілому, можна відмітити, що чоловіки при виборі ресторану керуються 
психологічними факторами, а саме смачна їжа і власний позитивний і негативний 
досвід. Для жінок характерним є вибір ресторану за ознаками соціального та 
психологічного характеру, а саме імідж, престижність та позитивна асоціація від 
закладу. 

Отже, висунута гіпотеза про те, що на поведінку споживачів найбільше 
впливають соціальні фактори і частково економічні підтвердилася не повністю, 
оскільки, справді за рангом 1, соціальний фактор для споживачів, а саме імідж і 
престижність закладу є найвагомішим, а економічні фактори є найменш вагомими при 
виборі ресторану.  

Для того, щоб ресторанний заклад зміцнював свої позиції на ринку, збільшував 
кількість клієнтів, а отже і максимізував прибуток, йому необхідно покращувати 
діяльність за тими сферами, в яких проаналізовані фактори є визначальними в 
поведінці споживачів. Тому, рекомендаціями щодо покращення діяльності 
підприємства будуть наступні: 

1. Підвищити імідж і престижність ресторану. Цього можна досягти за рахунок 
проведення різноманітних свят із запрошенням на них відомих людей, адже широко 
відомі персони, які користуються послугами ресторану, - вагомий аргумент щодо 
престижності ресторану.  Такі дії підвищать імідж закладу в очах споживачів. 

2. Покращити рівень обслуговування. Для цього можна запропонувати 
запровадити в ресторані метод Mystery Shopping, який використовувався б у вигляді 
постійного контролю за персоналом за допомогою використання відеозапису процесу 
обслуговування. Результатом впровадження даної програми буде високий рівень і 
якість обслуговування споживачів і покращення своїх конкурентних позицій. 

Ще одним заходом, який дозволить підвищити рівень обслуговування, є   
використання в ресторані електронно-обчислювальної техніки для прийому замовлень 
та обслуговування споживачів, що допоможе підвищити культуру і якість 
обслуговування в ресторані в порівнянні з конкурентами, адже використання 
комп'ютерної техніки скоротить час чекання замовлення і час виписування рахунків 
при розрахунку споживачів, що для багатьох клієнтів є надто важливим. Для 
покращення рівня і якості обслуговування необхідно впровадити фірменний одяг для 
офіціантів і адміністратора і обов’язкові умови щодо їх зовнішнього вигляду. Це 
створить позитивний імідж у очах споживачів, адже зовнішній вигляд обслуговуючого 
персоналу свідчить про високий рівень обслуговування. 

3. Покращення смакових властивостей страв, які пропонуються закладом. 
Перш за все, тут необхідно звернути увагу на якість і свіжість продуктів,  з яких 
готуються страви, у зв’язку з чим доцільно було  б створити таку систему, яка 
забезпечувала б постачання свіжих продуктів до ресторану кожного дня. Також не 
менш важливим у покращенні смакових властивостей їжі відіграє персонал, який 
займається приготуванням, а це означає, що приготуванням складних страв повинен 
займатися тільки шеф-кухар. Не менш важливим напрямком покращення якості страв є 
їх відповідне оформлення, адже саме з нього починається асоціація зі стравою і процес 
вживання їжі. Тому важливим є те, чи сподобається споживачу зовнішній вигляд 
страви чи ні, яке враження складеться у споживача від оформлення – позитивне чи 
негативне, і взагалі, чи захоче клієнт спробувати дану страву. Тому, можна 
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запропонувати декілька варіантів оформлення для різних страв: просте, орнаментне та 
сюжетне оформлення. 

4. Збільшення кількості страв закарпатської кухні в меню, а також 
пропонування унікальних рецептів блюд. Можна запропонувати створити окреме меню 
для закарпатської кухні, в якому були б зібрані найрізноманітніші страви з їх коротким 
описом, цікавими фактами походження страви і фотографією блюда. Також можна 
запропонувати клієнтам замовляти навіть такі страви, яких і не має в меню. Це 
сформувало б позитивну асоціацію і створило б позитивний досвід про заклад, що, в 
свою чергу, збільшило б відвідуваність даного закладу, оскільки споживачі почували б 
себе тут особливими гостями, адже саме для них в ресторані можуть приготувати їхню 
улюблену страву. 

5. Оскільки ресторан не має в меню десерти для споживачів, то необхідно 
ввести таку категорію і запропонувати клієнтам тістечка власного виробництва. 

6. Збільшити кількість додаткових послуг, які надає ресторан, а саме додати до 
переліку запропонованих послуг таку, як «доставка додому».  

7. Створити власний сайт, в якому відображалася б повна інформація про 
заклад, а саме перелік послуг, які він пропонує, меню ресторану, ціни, інформація про 
різноманітні заходи та свята, які він влаштовує, спеціальні пропозиції, акції, знижки 
тощо.  

Висновки 
Проведене маркетингове дослідження щодо вивчення поведінки споживачів та 

формування моделі їх поведінки при виборі закладу ресторанних послуг дозволило 
виділити дві пріоритетні моделі поведінки споживачів, а саме: за рангом 1 – соціально-
психологічну, та за рангом 2 – культурно-психологічну. На основі результатів 
дослідження розроблено рекомендації щодо  підвищення іміджу і престижності 
ресторану, покращення рівня обслуговування та смакових властивостей страв, оскільки 
зазначені фактори виявилися найбільш пріоритетними при виборі ресторану. 
Передбачається, що реалізація запропонованих рекомендацій дозволить залучити 
більшу кількість клієнтів, підвищити популярність послуг ресторану серед споживачів, 
а отже покращити імідж закладу та його конкурентоспроможність.  
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АННОТАЦИЯ 

 
ФОРМИРОВАНИЕ МОДЕЛИ ПОВЕДЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ РЕСТОРАННЫХ УСЛУГ  ПО 

РЕЗУЛЬТАТАМ МАРКЕТИНГОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

В статье выделены основные факторы и характеристики, определяющие поведение потребителя 
при выборе заведения ресторанного сектора. Исследованы экономические, психологические, культурные 
и социальные факторы, лежащие в основе модели поведения потребителей ресторанных услуг. 
Осуществлены анализ и оценка полученных результатов, сформирована на основе выявленных 
структурных показателей приоритетная модель потребительского поведения. 

По результатам исследования определено, что приоритетной моделью поведения потребителей 
при выборе ресторанного заведения является социально-психологическая, в связи с чем предлагается 
исследованному объекту максимизировать усилия по оптимизации маркетинговой деятельности, а 
именно по тем категориям услуг, где такие факторы являются наиболее выраженными. 
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Ключевые слова: маркетинговые исследования, потребительское поведение, модель поведения, 
«черный ящик», факторы влияния. 

SUMMARY 
 

FORMATION OF CONSUMER BEHAVIOR MODEL OF RESTAURANT SERVICES BY RESULTS 
OF MARKETING RESEARCH 

 
The main factors and characteristics that determine the behavior of consumers in choosing the 

institution of restaurant sector have been identified in the article. The economic, psychological, cultural and 
social factors that underlie in the model of consumer behavior of restaurant services have been researched. The 
analysis and evaluation of the results have been performed that formed on the basis of revealed structural 
indicators, priority model of consumer behavior. 

By the results of research it has been determined that priority model of consumer behavior in choosing 
the institution of restaurant is a social and psychological model, in this connection it is suggested to maximize 
the optimization of marketing activities but by those categories of services where such factors are most 
expressed.  

Keywords: marketing research, consumer behavior, model of behavior, "black box", factors of 
influence. 

 
 
 
 
 

УДК 657 
 
ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ДОХОДІВ І ВИТРАТ ДІЯЛЬНОСТІ 

АВТОТРАНСПОРТНОГО ПІДПРИЄМСТВА 
 

ПОПОВИЧ В.І., ГУДЬ Г.П. 
Мукачівський державний університет 

 
Системне функціонування організаційної структури підприємства залежатиме від 

взаємозв’язку та кооперування різноманітних служб підприємства у галузі обліку доходів і витрат. 
Тільки за допомогою комплексу технічних засобів, якими забезпечені бухгалтери, та найновіших 
інформаційних технологій можна досягти раціональної організації обліку, за якої будуть організовані 
усі фахівці, котрі застосують відповідні методичні прийоми з обліку доходів і витрат для отримання 
найвищих фінансових результатів. 

У статті розглянуті основні завдання організації обліку доходів і витрат автотранспортного 
підприємства. Концентровано увагу на послідовність облікового процесу доходів, витрат та 
фінансових результатів для раціональної організації їх обліку на автотранспортному підприємстві. 
Розкрито особливості обліку доходів та витрат на підприємстві. 

Ключові слова: організація обліку доходів і витрат, витрати виробництва, витрати 
діяльності, організація документування 

 
Постановка проблеми. Характерною особливістю сучасного розвитку 

економіки України є глобальні економічні перетворення в сфері виробництва на основі 
ринкових відносин. Ринкові відносини вимагають перегляду системи бухгалтерського 
обліку і аудиту, одним із центральних елементів яких є облік та аудит доходів, витрат і 
фінансових результатів. Сучасні умови господарювання вимагають вирішення цілого 
ряду нерозв’язних облікових питань. Зокрема, це є теоретичні та методологічні аспекти 
обліку та аудиту доходів, витрат і фінансових результатів. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Аналіз наукових досліджень і 
публікацій підтверджує, що в Україні зростає інтерес вчених до проблем організації 
обліку доходів та витрат автотранспортного підприємства. Окремі питання щодо 
організації обліку доходів і витрат автотранспортного підприємства знайшли 
відображення у працях вчених: М. Ю. Карпушенко, Ф. Ф. Бутинець, В. М. Панасюк, В. 
В. Сопко, М. В. Кужельний, С. О. Левицька, Т. М. Сльозко, Ю. І. Осадчий та інші. 
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Проте в сучасних умовах господарювання організація обліку доходів і витрат 
підприємства потребує подальшого удосконалення. 

Постановка завдання. Метою даної статті є дослідження організації обліку 
доходів і витрат автотранспортного підприємства, що сприяло б правильному веденні 
облікового процесу, і призвело б до оперативного прийняття відповідних 
управлінських рішень. 

Результати та їх обговорення. В умовах ринкових відносин успіх фінансово-
господарської діяльності будь-якого суб’єкту економічної діяльності залежить, 
насамперед, від раціональної організації обліку витрат і доходів підприємства, наявних 
ресурсів та вміння розпоряджатися ними з найбільшою ефективністю. Ця проблема 
посилюється в сучасних умовах, оскільки без витрат – немає доходів, а отже, і 
фінансових результатів. Для ефективного функціонування потрібно дані про доходи 
необхідно повсякденно порівнювати з отриманими доходами та майбутніми витратами, 
що значною мірою залежать від впливу зовнішнього середовища. 

Правильність організації обліку та контроль за його веденням на кожному 
підприємстві забезпечується наказом про облікову політику, який обов'язково повинен 
містити ряд розділів. Зокрема, розділ про облік доходів, витрат діяльності, в якому 
зазначаються всі основні принципи організації обліку доходів і витрат на конкретному 
підприємстві та його особливості в залежності від видів діяльності .  

Основною метою організації обліку доходів і витрат є надавати користувачам 
необхідну та своєчасну інформацію про доходи і витрати діяльності автотранспортного 
підприємства у встановлені строки.  

Завданнями організації обліку доходів і витрат атотранспортного підприємства 
є: 

• організація калькулювання собівартості наданих послуг, аналіз і контроль за 
виконанням плану собівартості; 

• організація обліку витрат діяльності та порядку їх розподілу і списання на 
відповідні рахунки; 

• організація правильного відображення доходів, що отримує автотранспортне 
підприємства; 

• організація своєчасного обчислення результатів та прибутків, сплати з них 
податків. 

Для постановки раціональної організації обліку доходів і витрат діяльності 
автотранспортного підприємства потрібно визначити послідовність облікового процесу 
доходів витрат та фінансових результатів (рис.1). 
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Мал.1. Модель організації обліку доходів і витрат 
Основними моментами у організації обліку витрат є визначення мети та завдань. 

Для того, щоб провести постановку завдань організації обліку витрат, спершу потрібно 
визначитися із поняттям витрат. 

Розрізняють витрати виробництва і витрати діяльності. Витрати виробництва – 
це спожиті в процесі виробництва засоби виробництва, які втілюють у собі минулу 
працю та працю теперішю з відповідними нарахуваннями на неї. Витрати діяльності – 
це усі витрати, які пов’язані з різнимм видами діяльності, у які входять і виробничі 
витрати. 

Оскільки витрати діяльності діляться на детальніші підгрупи, то для організації 
їх обліку необхідно добре знати їх класифікацію, від чого багато в чому, якщо не в 
головному, залежить побудова процедури обліку витрати та організація їх аналітичного 
обліку. 

Завданнями організації оліку та контролю витрат вважаються наступні: 
• організація контролю за наданням послуг, виконанням робіт; 

Витрати і доходи 

Витрати – рахунки класу 9 Доходи – рахунки класу 7 

Оцінка об’єктів, що формують доходи і витрати 

Документування – первинний облік 

Витрати – видатковий касовий 
ордер, лімітно-забірні картки, 
авансові звіти, акти, розрахунок 
амортизації основних засобів 
порівняльні відомості, платіжні 
доручення на перерахування 
коштів, розрахунково – платіжні 
відомості тощо.

Доходи – рахунок покупцю для 
сплати за виконані роботи та 
надані послуги, товарно – 
трансопртні накладні на 
відвантаження продукції, 
порівняльні відомості, 
бухгалтерські довідки, тощо. 

Аналітичний облік: за видами витрат і доходів (від робіт, послуг, від участі у 
капіталі, інші доходи витрати), у журналах і відомостях, машинних 
документах у грошовому вимірнику 

Синтетичний облік: за кожним рахунком і субрахунком у журналах і 
відомостях у грошовому вимірнику 

Головна книга Оборотні відомості з рахунків доходів і витрат 

Баланс 

Звітність 
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• організація контролю за виконанням кошторису витрат; 
• організація калькулювання собівартості наданих послуг; 
• організація аналізу і контролю за виконанням плану собівартості; 
• організація проведення інвентаризації; 
• організація оцінки витрат діяльності; 
• організація правильного і повного документального оформленя та 

своєчасного відображення в регістрах обліку витрат діяльності; 
• організація контролю за загальновиробничими та адміністративними 

витратами; 
• організація своєчасного розподілу загальновиробничих витрат з 

використанням найдоцільнішого методу розподілу; 
• організація правильного списання адміністративних витрат; 
• недопущення перевищення кошторисного обсягу адміністративних витрат; 
• надання повної, достовірної та неупередженої інформації про витрати 

діяльності для потреб управління. 
Всі ці завдання повинні розроблятися головним бухгалтером на підприємстві у 

відповідності з Наказом про облікову політику, в якому необхідно предбачити такі 
організаційні моменти як: 

• розмежування витрат за кожною класифікаційною групою; 
• умови визнання витрат; 
• склад та порядок списаня витрат майбутніх періодів; 
• класи рахунків для обліку витрат; 
• база розподілу загальновиробничих витрат; 
• перелік та склад змінних і постійних загальновиробничих витрат; 
• об’єкти обліку витрат; 
• об’єкти калькулювання. 
Методологічні засади формування інформації про доходи і витрати 

підприємства  визначений нормами Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 15 
«Доходи», П(С)БО 16 «Витрати». Згідно П(С)БО 15 Доходи - це збільшення 
економічних вигод у вигляді надходження активів або зменшення зобов'язань, які 
ведуть до збільшення власного капіталу (за винятком зростання капіталу за рахунок 
внесків власників). Витрати згідно П(С)БО 16 це зменшення економічних вигод у 
вигляді вибуття активів або збільшення зобов'язань, які ведуть до зменшення власного 
капіталу (за винятком зменшення капіталу за рахунок його вилучення або розподілу 
власниками). 

Доходи включаються до складу об’єктів облікового процесу на підставі 
принципу нарахування та відповідності. Для визнання доходу необхідно не тільки 
надходження активу або зменшення зобов’язання, але фінансовий наслідок цих подій, 
зокрема, збільшення власного капіталу (крім внесків учасників). Тобто дохід 
визнається в момент збільшення власного капіталу підприємства. 

Існують дві особливості організації відображення доходів у бухгалтерському 
обліку. Це – організація їх оцінки та класифікації, тобто отримані доходи повинні 
відображатися в сумі справедливої вартості отриманих активів або тих, що підлягають 
отриманню та відображення доходів на рахунках залежить від раціональної 
класифікації доходів автотранспортного підприємства. В залежності від виду 
діяльності розрізняють доходи від операційної діяльності які обліковуються на 70, 71 
рахунках бухгалтерського обліку включаючи субрахунки, фінансової діяльності, яка 
обліковуються на 71, 73 рахунках бухгалтерського обліку з відповідними 



Науковий вісник Мукачівського державного університету 
Економічні науки 

 

Журнал наукових праць №19(14)’2015 
 

246

субрахунками та інвестиційної діяльності, яка обліковується на 74 рахункові 
бухгалтерського обліку з відповідними субрахунками. 

Організація документування доходів залежить від господарських операцій, що 
відбуваються: 

• відвантаження або відпуск готової продукції, товарів; 
• виконання різних робіт; 
• надання послуг. 
Відпуск готової продукції зі складу покупцям проводять на підставі наказів, 

накладних або розпоряджень відділу збуту, при цьому розрахунковими документами є: 
рахунки-фактури, специфікації, платіжні вимоги-доручення до сплати, виписані на 
основі рахунків-фактур чи рахунків. 

Виконання різних робіт, наддання послуг проводяться на основі договору на 
виконання роботи, акту про виконання роботи, кошторису витрат, при цьому 
розрахунковими документами є: рахунки, накладні, платіжні доручення та інші. 

Отже, організація відображення у обліку доходів стосується не лише номерів 
рахунків, а і суті самого обліку. За єдиним принцпом лише закривають усі рахунки 
доходів – шляхом їх списання на рахунок 79 «Фінансові результати».Існують також дві 
особливості організації обліку витрат. Перша стосується організації бухгалтерії, друга 
організації відображення витрат у системі рахунків бухгалтерського обліку. У першому 
випадку облік витрат на виконання робіт, надання послуг організований у 
спеціальному відділі якщо він є на підприємстві, до складу якого входять кілька осіб, 
але не менше 2-х. 

Витрати трудових, матеріальних і грошових ресурсів контролює бухгалтерія 
підприємства, куди у встановлені за графіком документообігу дні надходять документи 
з обліку витрат. Правильно оформленні та перевірені документи систематизують і 
групують у зведені відомості. Документи, за якими виконувались роботи, надавались 
послуги, групують і узагальнюють окремо.  

Витрати на виконання робіт, надання послуг повинні групуватися в обліку за 
видами послуг, місцями виникнення витрат, центрами відповідальності, за об’єктами 
калькулювання, в розрізі статей калькуляції. На організацію аналітичного обліку 
витрат та проведення їх аналізу впливають різноманітні фактори, основні серед яких: 

• тип послуг, робіт, особливості його організації і методика; 
• асортимент виконання робіт, надання послуг; 
• структура управління підприємства; 
• ступінь організації обліку; 
• організація обліку за місцями і центрами відповідальності; 
• методи обліку витрат та калькулюваня собівартості послуг, робіт; 
• рівень автоматизації облікових та аналітичних робіт. 
Узагальнені дані відображають у відповідних журналах. Підсумкові дані з 

журналу преносять до Головної книги, на основі якої складають Баланс. 
Друга особливість стосується організації відображення витрат діяльності на 

рахунках бухгалтерського обліку. Відповідно до законодавства підприємство має право 
обирати між трьома способами обліку витрат діяльності: 

− з використанням рахунків класу 8 «Витрати за елементами»; 
− з одночасним використанням рахунків класів 8 і 9; 
− використання спрощеного Плану рахунків суб'єктами малого 

підприємництва, а також організаціями, діяльність яких не направлена на ведення 
комерційної діяльності. 
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Про обрану методику обліку витрат діяльності підприємство зазначає в наказів 
про облікову політику підприємства. За класом рахунків 8 «Витрати за елементами» 
організовують облік витрат підприємства з невеликою кількістю господарських 
операцій та привідсутності декількох напрямів діяльності. Всім іншим підприємствам 
доцільніше використовувати рахунки класу 9 «Витрати діяльності» або при бажанні 
можуть використовувати одночасно і рахунки класу 8 «Витрати за елементами» для 
узагальнення інформації про витрати за елементаим, необхідної для складання 
фінансової звітності. Для звітності система групування витрат включає наступні 
елементи: 

• матеріальні витрати; 
• витрати на оплату праці; 
• відрахування на соціальні заходи; 
• амортизація та інші витрати; 
До елементу «Матеріальні витрати» належать витрати придбаних у сторонніх 

організацій або виготовлених власними силами пального, запасних частин і 
комплектуючих виробів, мастил, матеріалів, шин, енергії, палива, інших виробничих 
запасів, які використовуються для: 

• виконання перевезень (робіт, послуг); 
• забезпечення технологічного процесу перевезень (робіт, послуг), їх якості та 

надійності; 
• проведення всіх видів ремонту, технічного огляду і обслуговування, 

реконструкції, модернізації основних фондів (рухомого складу, його агрегатів і вузлів, 
будівель, споруд, тощо), у тому числі отриманих за договорами лізингу (оренди); 

• забезпечення робіт, пов’язаних з дотриманням правил безпеки праці та руху, 
протипожежної і сторожової охорони, санітарно-гігієнічних, природоохоронних та 
інших спеціальних вимог, передбачених правилами технічної експлуатації, нагляду і 
контролю за процесом виробництва; 

• забезпечення роботи апарату управління підприємства та його структурних 
підрозділів, включаючи транспортне обслуговування, пов’язане з управлінням 
виробництвом, а також технічних засобів управління: обчислювальної техніки, засобів 
зв’язку, сигналізації тощо, які знаходяться на балансі підприємства; 

• утримання та експлуатацію приміщень і території підприємства, утримання 
законсервованих основних фондів; 

• проведення дослідно-експериментальних та конструкторських робіт, 
винахідництво і раціоналізацію, виготовлення та дослідження моделей і зразків, 
пов’язаних з основною діяльністю підприємства, освоєння в експлуатації нових типів і 
моделей транспортних засобів та видів перевезень (робіт, послуг); 

• забезпечення робіт, пов’язаних з професійною підготовкою, 
перепідготовкою та підтриманням професійної майстерності працівників підприємства 
за профілем його діяльності безпосередньо на підприємстві (здійснення  навчально-
тренувальних польотів, утримання тренажерних центрів тощо); 

До елементу «Витрати на оплату праці» належать пов’язані з веденням 
господарської діяльності витрати на виплату основної і додаткової заробітної плати, 
обчислені згідно із системами оплати праці, прийнятими  підприємством, включаючи 
будь-які виплати у грошовій або натуральній формі. 

До елементу «Відрахування на соціальні заходи» належать: 
• єдиний соціальний внесок з найманих працівників; 
• єдиний соціальний внесок згідно класифікації видів економічної діяльності 

підприємств; 
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• податок з доходів фізичних осіб; 
• військовий збір; 
• інші обов’язкові збори і відрахування на соціальні заходи, що визначені 

законодавством. 
Відрахування на соціальні заходи, здійснюються за встановленими 

законодавством нормами та порядком. 
До елементу «Амортизація основних фондів і нематеріальних активів» належать 

суми амортизаційних відрахувань, нарахованих згідно з порядком, нормами та 
умовами, встановленими чинним законодавством. 

До елементу «Інші витрати» належать витрати, які включаються у собівартість 
перевезень і не враховані в попередніх елементах витрат, а саме: 

• витрати, пов’язані з оплатою послуг комерційних банків та інших кредитно-
фінансових установ; 

• оплата послуг сторонніх підприємств і організацій; 
• оплата робіт і послуг виробничого характеру, які виконуються  сторонніми  

підприємствами та організаціями або структурними підрозділами даного підприємства, 
що не належать до основного виду його діяльності; 

• платежі за викиди і скиди забруднюючих речовин у навколишнє 
середовище, розміщення відходів та інші види шкідливого впливу у межах ліміту; 

• витрати, пов’язані з реалізацією перевезень (робіт, послуг). 
Дане групування є єдиним і обов’язковим для усіх підприємств незалежно від їх 

галузевої належності.  
Організація обліку витрат діяльності з одночасним використанням класів 

рахунків 8 і 9 проводиться за наступною схемою: витрати відносяться спочатку на 
рахунки класу 8 «Витрати за елементами», а потім списуються на рахунки класу 9 
«Витрати діяльності» та на рахунок 23 «Виробництво». 

Організація обліку витрат діяльності з використанням лише рахунків класу 9 
«Витрати діяльності» здійснюється за наступною схемою: автотранспортні 
підприємства збирають усі витрати на окремому субрахунку рахунка 23 
«Виробництво» з подальшим розподілом за напрямками витрат. Списання витрат за 
автотранспортом відображається наприкінці місяця такими бухгалтерськими записами 
(табл.1.) 

Таблиця 1. 
Типова кореспонденція відображення у обліку списання  витрат 

№ 
п/п 

Зміст господарських операцій Дебет Кредит 

 Списано витрати, пов’язані з експлуатацією автомобіля 92 23 
 Списано транспортнв витрати з доставки запасів 20, 28 23 
 Списано собівартість реалізованих транспортних послуг 903 23 
 Списано транспортні витрати, пов’язані з рекламою 93 23 

 
Отже, чим більше підприємство, тим більша імовірність і необхідність 

використання одночасно двох класів рахунків, але на практиці майже всі підприємства 
використовують для обліку витрат лише рахунки 9 класу. Незалежно від того, яку 
методику для обліку витрат використовує підприємство, групування витрат має 
забезпечити не лише звітні та економічні, а й технічні аспекти. 

Висновки 
Організація обліку доходів і витрат автотранспотного підприємства залежить від 

правильного визначення та достовірної оцінки доходів і витрат підприємства, 
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правильного і повного документального оформлення і своєчасного відображення в 
регістрах обліку доходів і витрат та результатів діяльності, своєчасного одержання 
достовірної інформації про доходи та витрати. Важливе місце також посідає метод 
визначення доходів і витрат, який повинен забезпечити найбільш оптимальне і точне 
відображення доходів у покупця послуг і витрат у виконавця послуг. 
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АННОТАЦИЯ 

 
ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

Системное функционирование организационной структуры предприятия будет зависеть от 
взаимосвязи и кооперирования различных служб предприятия в области учета доходов и расходов. 
Только с помощью комплекса технических средств, которыми снабжены бухгалтеры, и новейших 
информационных технологий можно достичь рациональной организации учета, при которой будут 
организованы все специалисты, которые применят соответствующие методические приемы по учету 
доходов и расходов для получения высоких финансовых результатов. 

В статье рассмотрены основные задачи организации учета доходов и расходов 
автотранспортного предприятия. Концентрировано внимание на последовательность учетного 
процесса доходов, расходов и финансовых результатов для рациональной организации их учета на 
автотранспортном предприятии. Раскрыты особенности учета доходов и расходов на предприятии. 

Ключевые слова: Организация учета доходов и расходов, издержки производства, расходы 
деятельности, организация документирования. 

 
SUMMARY 

 
FEATURES OF ORGANIZATION THE ACCOUNTING OF COSTS AND INCOME ACTIVIY OF 

MOTOR COMPANIES 
 

System functioning of organizational structure will depend on the relationship and co-operation of 
different services of company in the field of income and costs. Only through complex technical facilities, which 
are equipped accountants, and the latest information technology can achieve rational organization of accounting, 
which will be organized for all professionals who apply appropriate instructional techniques of accounting of 
income and expenditure for the best financial results. 

The main objectives of the organization of accounting of income and expenditure of motor company 
have been considered in the article. Has been concentrated attention to sequence of accounting process of 
revenues, expenses and financial results for the rational organization of accounting for motor company. The 
features of income and expenses in the company have been described. 

Keywords: organization of accounting of income and costs, production costs, costs of activity, 
organization of documentation. 
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УДК 339.1 
 

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ДІЯЛЬНОСТІ КОМЕРЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ  
 

ЗАРІЧНА О. В., ГОЛУБКА Я.В., МОЛНАР М. С. 
Мукачівський державний університет 

 
Виконання процесу купівлі-продажу товарів та надання торгівельних послуг, з метою 

отримання прибутку, обумовлює виконання ряду торгово-організаційних операцій. Знання теоретичних 
аспектів побудови комерційної діяльності сприяє підвищенню ефективності та рентабельності 
торгових організацій. На сучасному етапі господарювання комерційна діяльність являє процес купівлі 
товарів, які використовуються в подальшому їх перепродажі або з метою кінцевого використання. 

Посилення ринкової орієнтації торгівельних підприємств передбачає не тільки вдосконалення 
окремих елементів системи комерційної діяльності, а й використання концепцій маркетингу в 
діяльності підприємства. На основі цього можна вирішувати ринкові проблеми найбільш раціональним 
шляхом, своєчасно виявити ринкові загрози та можливості, планувати і організовувати комерційну 
діяльність на ринку з урахуванням передбачуваних тенденцій споживчого попиту. У процесі комерційної 
діяльності торгові організації і підприємства, а також фізичні особи, які займаються 
підприємництвом, вивчають попит населення і ринок збуту товарів, визначають потребу в них, 
виявляють джерела надходження і постачальників товарів, встановлюють з ними господарські зв’язки, 
ведуть оптову та роздрібну торгівлю, займаються рекламно-інформаційною діяльністю. 

Метою статті є дослідження сутності поняття «комерційна діяльність», і визначення 
основних джерел її здійснення. В процесі дослідження окреслено важливу роль комерційної діяльності 
для підприємств, що здійснюють діяльність на ринку. Обґрунтовано сутність комерційної діяльності 
підприємств. Наведено та охарактеризовано основні елементи здійснення комерційної діяльності.  
Визначено основні джерела здійснення комерційної діяльності підприємства. 

Ключові слова: комерція,  комерційна діяльність, торгівля, ринкова економіка, елементи 
комерційної діяльності, торгівельне підприємство. 

 
В умовах ринкової економіки одним з ключових елементів організації бізнесу є 

система організації комерційної діяльності. Комерція в сфері товарного обігу - це 
сукупність комерційних операцій і процесів, спрямованих на ефективну купівлю-
продаж і доведення товарів до споживачів з орієнтацією на попит і одержання 
реального прибутку. Торгівля є однією з найбільших галузей економіки будь-якої 
країни, як за обсягом діяльності, так і по чисельності зайнятого в ній персоналу, а 
підприємства цієї галузі є найбільш масовими. Діяльність торгових підприємств 
пов’язана із задоволенням потреб кожної людини, схильна до впливу безлічі факторів і 
охоплює широкий спектр питань організаційно-технологічного, економічного та 
фінансового характеру, що вимагають повсякденного рішення.  

Постановка проблеми. На сьогодні вже недоцільно будувати комерційну 
діяльність на простому акті купівлі-продажу. Перед підприємствами стає необхідність 
розроблення деяких оперативно-організаційних і господарських операцій, вивчення 
попиту населення, ринків збуту, налагодження зв’язків постачальників і покупців 
товарів, розробка рекламно-інформаційного процесу, забезпечення торгівельного 
обслуговування. Тому актуальність дослідження комерційної діяльності саме і 
виявляться у визначенні основних пріоритетів здійснення комерційної діяльності 
підприємствами та одержання від неї максимальної вигоди. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вагомий внесок в дослідження 
питань комерційної діяльності внесли такі вітчизняні та закордоні вчені: В. А. Абчук 
[1], Л. В. Балабанова [2, 3],   І. К Беляєвський [4], З. С. Варналій [5], Ф. Котлером [7]  та 
іншими. Але незважаючи на значну кількість виконаних досліджень, багато 
теоретичних аспектів комерційної діяльності підприємства розкрито не повною мірою, 
що обмежує можливість виявлення особливостей системи управління комерційною 
діяльністю. 
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Мета статті. Метою статті є дослідження сутності поняття «комерційна 
діяльність» і визначення основних джерел її здійснення. 

Результати дослідження. Комерційним можна назвати підприємство, 
діяльність якого полягає як у видобутку (вилучення), виробництві, так і просто купівлі 
та подальшого продажу (в обмін на гроші або інші товари) з метою отримання в 
кінцевому підсумку доходу (вигоди, прибутку).  

У вітчизняній економічній літературі існують різні визначення комерційної 
діяльності. Наведемо найпоширеніші з них:  

− комерційна діяльність - спосіб реалізації комерційних процесів як 
послідовного виконання операцій, що забезпечують організаційні, економічні, 
соціальні, правові аспекти товарно-грошового обміну [8];  

−  комерційна діяльність - діяльність із купівлі-продажу та зберігання товарів з 
метою задоволення споживчого попиту й отримання прибутку [4];  

−  комерційна діяльність - оперативно-організаційна діяльність по здійсненню 
операцій обміну товарно-матеріальних цінностей з метою задоволення потреб 
населення й одержання прибутку [9, с. 45]. 

Розглянувши вище наведені трактування поняття «комерційна діяльність» 
можна зробити висновок, що дослідники даного поняття не висвітлюють в повній мірі 
дане поняття щодо окремих його частин. На нашу думку, комерційну діяльність 
необхідно розглядати не тільки з позицій товаро – обмінних операцій, а також 
враховувати можливі маркетингові заходи та стимули, які забезпечують ефективне 
здійснення процесу купівлі – продажу на ринку. 

Слово «комерція» латинського походження (від лат. commercium), що означає 
«торгівля». Вважається, що термін «комерційна діяльність» з'явився в Україні 
паралельно з терміном «ринок», оскільки ринкова економіка - це економіка вільного 
підприємництва, де отримують розвиток усі комерційні процеси і відносини обміну. 

Також необхідно наголосити на тому, що участь у комерційній роботі беруть не 
тільки підприємства, які бажають продавати на ринку, а також і інші види 
підприємницької діяльності, діяльність яких направлена на організацію оптового та 
роздрібного продажу товарів, встановлення договірних зв’язків з покупцями товарів, 
формування найбільш оптимальнішого асортименту та процесу управління товарними 
запасами, рекламну діяльність, організацію торгівельного обслуговування, надання 
торговельних послуг тощо. 

На основі вище сказаного можна виділити основні елементи комерційної 
діяльності, які зображені на рисунку 1.  
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Рис.1. Основні елементи комерційної діяльності. 

 
Комерційна діяльність торговельних підприємств в умовах маркетингової 

орієнтації починається з глибокого аналізу ринкових можливостей, який стає джерелом 
інформації для прийняття ефективного управлінського рішення за будь-яким аспектом 
збутової діяльності. Найбільший розвиток у перші роки переходу до ринку в Україні 
одержало торгівельне підприємництво. Воно характеризується операціями й угодами 
по купівлі і продажу товарів і послуг. Тут швидше можна одержати віддачу. Ця сфера, 
багато в чому обмежена раніше, стала стрімко розвиватися головним чином як 
індивідуальне підприємництво. Якщо виробнича діяльність забезпечує, як правило, 10-
12% рентабельності підприємства, фірми, то комерційна - 20-30%, а нерідко і вище [8, 
с. 68]. 

Торгівельне підприємництво - це діяльність, пов’язана з обміном, розподілом та 
споживанням товарів і послуг.Сучасні умови переходу підприємств до повної 
господарської самостійності, самофінансування та самоуправління, розвиток 
комерційного розрахунку та підприємництва докорінно змінили принципи та методи 
комерційної роботи і формування товарних ресурсів. Фондовий розподіл товарів за 
планової централізованої системи управління економікою, система централізованого 
прикріплення покупця до постачальника, тверді державні ціни, нерівність 
господарських суб’єктів, жорстка регламентація постачання товарів, відсутність 
самостійності, ініціативи комерційних працівників змінилися вільними ринковими 
відносинами, що характеризуються [3, с.67]: 

− чинністю Закону України «Про обмеження монополізму та недопущення 
недобросовісної конкуренції в підприємницькій діяльності»; 

− реформуванням форм власності; 
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− вільним вибором покупців та продавців; 
− формуванням активного конкурентного середовища; 
− збільшенням кількості джерел закупівлі (постачальників); 
− рівноправністю партнерів; 
− економічною відповідальністю сторін; 
− специфікою руху товарів від виробника до споживача; 
− лібералізацією цін. 
Вихідні дані з внутрішніх і зовнішніх джерел трансформуються в інформацію, 

на основі якої здійснюється комерційна діяльність у торговому підприємстві (рис. 2).  

 
Рис 2. Основні джерела здійснення комерційної діяльності підприємства. 

 
Комерційні операції на підприємствах роздрібної торгівлі  мають свою 

специфіку, що особливо стосується операцій, наступних за оптовими закупівлями 
товарів, управління товарними запасами та управління асортиментом товарів. Свою 
специфіку має і рекламно-інформаційна діяльність, послуги підприємств роздрібної 
торгівлі.  

Специфіка комерційної діяльності в умовах маркетингового підходу полягає у 
застосуванні принципів організації та більш повному задоволенні запитів споживачів, 
оскільки за допомогою маркетингу комерційні працівники отримують необхідну 
інформацію: про те, які виробити і чому бажають купити споживачі; про ціни, які 
споживачі можуть заплатити; про те, в яких регіонах попит на ці вироби (ємність 
(місткість) ринку) найбільший; де збут продукції може принести найбільший прибуток. 
Використання маркетингу також допомагає зрозуміти, як підприємство має 
організувати процес збуту своєї продукції, проводити кампанію щодо просування на 
ринок нових виробів, будувати стратегію реклами та ін. Маркетинг дає змогу 
розрахувати різні варіанти ефективності витрат на виробництво та реалізацію виробів і 
послуг, визначити, які види продукції, продані в конкретному місці, принесуть 

Д
ж
ер
ел
а 
зд
ій
сн
ен
ня

 к
ом

ер
ці
йн
ої

 д
ія
ль
но
ст
і 

Правові і нормативні акти, які використовують для 
прийняття комерційних рішень і виконання комерційних 

Ринкове середовище і ринкові важелі, які впливають на 
політику комерційної діяльності 

Взаємозв’язок обраної стратегії розвитку торгового 
підприємства з позиціями комерційної діяльності 

Внутрішній механізм впливу на комерційну діяльність, 
погоджений з попитом і можливостями споживачів 

Методи і засоби, необхідні для досягнення поставлених 
цілей в комерції з врахуванням змінних факторів 

внутрішнього і зовнішнього середовища 



Науковий вісник Мукачівського державного університету 
Економічні науки 

 

Журнал наукових праць №19(14)’2015 
 

254

найбільшу віддачу на кожну гривню, вкладену в закупівлю, зберігання, рекламу, збут 
[5, 115 с]. 

Комерційна робота роздрібного підприємства може здійснюватись за 
наступними маркетинговими напрямами:  

− формування необхідного асортименту товарів у рамках купівельного попиту;  
− розвиток закупівельної діяльності;  
− організація господарських зв’язків з постачальниками;  
− здійснення процесу купівлі-продажу товарів, супроводжуваного 

комерційними угодами, товарно-грошовим обміном;  
− забезпечення стійких конкурентних позицій при вирішенні комерційних 

задач.  
Висновки 
На основі проведеного дослідження зрозуміло, що визначень комерційної 

діяльності є безліч. Сутність комерційної діяльності полягає в тому, щоб, на основі 
використання або врахування особливостей маркетингових засобів забезпечити 
отримання найбільш вигідного прибутку від процесу купівлі-продажу на ринку. 
Відповідно до цього, комерційні підприємства повинні враховувати особливості 
комерційної роботи не тільки як економічної діяльності, а також як інструмент 
забезпечення задоволеності тих, хто в кінцевому випадку купує запропоновані товари 
або послуги. 
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АННОТАЦИЯ 
 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОММЕРЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
 

Выполнение процесса купли-продажи товаров и предоставления торговых услуг с целью 
получения прибылиобусловливает выполнение ряда торгово-организационных операций. Знание 
теоретических аспектов построения коммерческой деятельности способствует повышению 
эффективности и рентабельности торговых организаций. На современном этапе хозяйствования 
коммерческая деятельность представляет процесс покупки товаров, используемых в дальнейшей их 
перепродаже или для конечного использования. 

Усиление рыночной ориентации торговых предприятий предполагает не только 
совершенствование отдельных элементов системы коммерческой деятельности, но и использования 
концепций маркетинга в деятельности предприятия. На основе этого можно решать рыночные 
проблемы наиболее рациональным путем, своевременно выявить рыночные угрозы и возможности, 
планировать и организовывать коммерческую деятельность на рынке с учетом предполагаемых 
тенденций потребительского спроса. В процессе коммерческой деятельности торговые организации и 
предприятия, а также физические лица, занимающиеся предпринимательством, изучают спрос 
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населения и рынок сбыта товаров, определяют потребность в них, проявляют источники поступления 
и поставщиков товаров, устанавливают с ними хозяйственные связи, ведут оптовую и розничную 
торговлю, занимаются рекламно-информационной деятельностью. 

Целью статьи является исследование сущности понятия «коммерческая деятельность»и 
определение основных источников ее осуществления. В процессе исследования очерчена важная роль 
коммерческой деятельности для предприятий, осуществляющих деятельность на рынке. Обоснована 
сущность коммерческой деятельности предприятий. Охарактеризованы основные элементы 
осуществления коммерческой деятельности. Определены основные источники осуществления 
коммерческой деятельности предприятия. 

Ключевые слова: коммерция, коммерческая деятельность, торговля, рыночная экономика, 
элементы коммерческой деятельности, торговое предприятие. 

 
SUMMARY 

 
THEORETICAL ASPECTS OF COMMERCIAL ENTERPRISES 

 
Implementation of process of buying and selling goods and provision of trading services for profit, 

determines the performance of some commercial and institutional operations. Knowledge of the theoretical 
aspects of building the commercial activity contributes to the efficiency and effectiveness of trade organizations. 
At present the business of management is the process of buying goods used in their subsequent resale or for end 
use. 

Increased market orientation of trading enterprises involves not only improving individual elements of 
the system business and usage of marketing concepts in the enterprise. Based on this market can solve the 
problem of the most rational way, in time to identify market threats and opportunities, plan and organize 
commercial activities in the market, taking into account anticipated trends of consumer demand. During the 
commercial activity the trade organizations and businesses as well as individuals who are engaged in 
entrepreneurship , studying population demand and market products, determine the need for them, find sources 
of goods and suppliers, establish economic relations with them, lead wholesale and retail trade, engaged in 
advertising and information activities. 

The aim of the article is to study the essence of the concept of "commercial activity" and determine the 
main sources of its implementation. The important role of commercial activity for enterprise operating in the 
market has been outlined. The essence of commercial activity of  enterprise has been justify. The main elements 
of commercial activity have been showed and described. The main sources of commercial activity of the 
company has been determined . 

Keywords: commerce, commercial activity, trade, market economy, elements of commercial activity, 
commercial enterprise. 

 
 
 
 

УДК 658 
 

ВДОСКОНАЛЕННЯ КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ В КОМЕРЦІЙНОМУ 
БАНКУ 

 
ПОПОВИЧ В.І., СЛИВКА М.М. 
Мукачівський державний університет 

 
Сьогодні в умовах розвинених товарних і фінансових ринках, структура банківської системи 

різко ускладнюється. З’явилися нові види фінансових установ, нові кредитні інструменти і методи 
обслуговування клієнтури. Кредит (кредитні операції) визначаються як вид активних операцій, 
пов’язаних з наданням клієнтам коштів у тимчасове користування або прийняттям зобов’язань про 
надання коштів у тимчасове користування за певних умов. 

З метою забезпечення організації ефективної кредитної діяльності комерційні банки 
розробляють власну внутрішню кредитну політику та впроваджують практичні механізми її реалізації. 

У статті досліджено кредитну політику комерційного банку, яка окреслює коло ключових цілей 
і завдань банківської діяльності, визначає конкретні прийоми, способи і методи її реалізації з метою 
максимізації дохідності кредитних операцій та досягнення прийнятного рівня ризиків банківської 
діяльності у сфері кредитування. 

Ключові слова: кредит, банківське кредитування, кредитна політика, кредитна операція, 
маркетингова стратегія, кредитний ризик, прибутковість. 
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Постановка проблеми. На сьогоднішньому етапі одну з найважливіших ролей 
у стимулюванні відтворювальних процесів в економіці відіграє банківський кредит як 
головне джерело забезпечення грошовими ресурсами поточної господарської 
діяльності підприємств незалежно від форми власності та сфери господарювання. 
Незважаючи на те, що кризові явища в економічній системі практично підірвали 
фінансову стійкість більшості вітчизняних підприємств, внаслідок чого різко 
скоротилась кількість надійних фірм-позичальників (на фоні падіння прибутковості 
банківських операцій), кредитні операції залишаються головним видом активних 
операцій комерційних банків, в який вкладається переважна більшість залучених 
банками ресурсів.  

Ефективність кредитної діяльності комерційного банку безпосередньо залежить 
від того, наскільки якісно здійснена структуризація процесу банківського 
кредитування, наскільки чітко визначені завдання основних етапів цього процесу та 
функції працівників, що відповідають за проведення кредитних операцій. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Банківське кредитування є 
об’єктом пильної уваги вітчизняних вчених: Базилевича В., Бутинця Ф., Васильченко 
З., Вітлінського В., Галасюка В., Заруби О., Івасіва Б., Ковальчука Т., Лагутіна В., 
Луціва Б., Пересади А., Лютого І., Міщенка В., Мороза А., Пікус Р., Пернарівського О., 
Савлука М., Старостіної А., Сугоняки О., Шарова О., Шелудько В. 

Формування цілей статті. Метою даної статті є пошук шляхів вдосконалення 
кредитної політики в комерційних банках. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Банки можуть надавати кредити 
всім кредитоспроможним фізичним особам - резидентам на придбання товарів 
широкого вжитку, транспортних засобів, оплату послуг, купівлю, будівництво, 
реконструкцію та капітальний ремонт житла та інших обєктів нерухомості, на 
задоволення інших поточних потреб. 

Кредит (від лат. creditum — позика, борг) — одна з найскладніших економічних 
категорій, характер об'єктивної необхідності якої обумовлений, з одного боку, 
становищем та розвитком товарно-грошових відносин, з іншого — такою специфікою 
її прояву, як поворотний рух вартості. 

Кредит - це позичковий капітал банку у грошовій формі, що передається у 
тимчасове користування на умовах забезпеченості, повернення, строковості, платності 
та цільового характеру використання. 

Основними умовами надання банками кредитів суб'єктам господарювання є 
забезпеченість, поверненість, строковість, платність та цільова спрямованість. 

Незаперечним є твердження, що правильна організація процесу банківського 
кредитування, розробка ефективної та гнучкої системи управління кредитними 
операціями виступають основою фінансової стабільності й ринкової стійкості 
комерційних банків (враховуючи те визначальне місце, яке посідають кредитні операції 
в портфелі банківських активів). 

Але сама по собі кредитна політика, як би якісно вона не була розроблена, ще не 
гарантує забезпечення виконання встановлених параметрів діяльності банку та 
запланованого рівня ефективності кредитних операцій. Суттєве значення має 
організація роботи з підбору кадрів та управління ними, а також оптимальна 
функціональна побудова організаційної структури кредитного підрозділу комерційного 
банку. 

Рішення про надання кредиту конкретному позичальнику може прийматись у 
межах повноважень прийняття рішень про надання кредитів фізичним особам, 
встановлених центральним апаратом банку, одноособово (посадовою особою, 
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уповноваженою на вчинення юридичних дій від імені банку) шляхом підписання 
кредитного договору або колегіально (кредитним комітетом або комісією). 

Кредит надається після проведення банком ідентифікації позичальника, 
комплексного вивчення його кредитоспроможності та визначення рівня ризику 
кредитної операції. Кредити надаються позичальникам у безготівковій формі та 
готівкою. Фізична особа-резидент, яка має намір отримати кредит, повинна 
задовольняти, зокрема, таким вимогам: бути кредитоспроможним (мати постійне 
джерело доходів) та підтвердити свою кредитоспроможність; відповідно до вимог 
Банку надати пакет документів; забезпечити виконання зобовязань за кредитним 
договором заставою майна (майнових прав), порукою чи іншими формами 
забезпечення відповідно до вимог банку. 

Кредити фізичним особам не надаються, якщо оцінка кредитоспроможності 
позичальника свідчить про високий ступінь ризику, в результаті чого кредитна 
операція буде класифікована як сумнівна чи безнадійна. 

Оцінка кредитоспроможності позичальника здійснюється на підставі кредитної 
заявки позичальника, довідки з основного місця роботи про розмір доходів 
позичальника не менш ніж за останні 3 місяці, інших документально підтверджених 
джерел отримання доходів протягом певного часу та розмірів здійснюваних витрат. До 
розрахунку кредитоспроможності позичальника можуть прийматися також доходи 
інших членів сім`ї (чоловіка або дружини), для цього позичальник подає довідки про 
їхні доходи. 

Оцінка кредитоспроможності позичальника здійснюється за методикою, 
встановленою внутрішніми нормативними документами банку. 

Якщо результати оцінки кредитоспроможності позичальника відповідають 
вимогам банку, позичальнику пропонується сформувати та подати банку повний пакет 
документів. 

Позичальник несе відповідальність за достовірність наданої в пакеті документів 
інформації відповідно до чинного законодавства України. 

Кредитний договір укладається в письмовій формі і не може змінюватися в 
односторонньому порядку. Зміна умов договору здійснюється за згодою сторін і 
оформляється додатковою угодою до кредитного договору. 

Кредит надається на умовах, передбачених кредитним договором. Основними із 
них є: забезпеченість, повернення, строковість, платність та цільова направленість. 

Кредити в іноземній валюті надаються юридичним особам - резидентам, 
фізичним особам - резидентам, які займаються підприємницькою діяльністю. При 
цьому допускається часткове або повне конвертування кредитних коштів у гривню на 
міжбанківському валютному ринку України або в іншу іноземну валюту на 
міжбанківському валютному ринку України чи на міжнародних валютних ринках 
згідно з умовами укладених кредитних договорів. 

Кредити, що надаються банком, забезпечуються заставою рухомого майна або 
іпотекою, що належить позичальнику або третій особі (майновому поручителю) на 
праві власності, повного господарського відання або оперативного управління, яке 
відповідно до законодавства України може бути відчужено заставодавцем та на яке 
може бути звернено стягнення. 

Обсяг забезпечення має бути достатнім для відшкодування заборгованості у разі 
невиконання позичальником своїх зобовязань за кредитним договором. Прийнятність 
та достатність забезпечення з урахуванням вимог щодо формування резерву під 
кредитні операції визначаються відповідним кредитним комітетом, який 
уповноважений приймати рішення щодо надання кредиту. 
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Крім того в забезпечення виконання зобовязань за кредитним договором можуть 
укладатися договори гарантії, поруки та страхування кредитного ризику, а також 
прийматись гарантії органів державної влади та управління. Ці договори повинні 
містити в собі умову, яка передбачає дійсність договору до повного виконання 
зобовязань за кредитним договором. 

Основними методами вдосконалення кредитної політики, які повинні 
застосовуватися в банках в сучасних умовах, є: 

- персональні продажі; 
-  стимулювання; 
-  реклама. 
На сьогоднішній день одним з основних методів розповсюдження кредитних 

продуктів в умовах жорсткої конкуренції в банківському секторі є персональні 
продажі.  

В процесі здійснення персонального продажу менеджери банку повинні 
особисто переконати потенційного покупця віддати перевагу кредитному продукту 
саме їхнього банку. В умовах насиченості рекламою і іншими маркетинговими 
методами персональні продажі кредитних продуктів залишаються одним з не багатьох 
ефективних способів збільшення об'ємів і якості кредитних операцій[3]. 

Система стимулювання, або комунікаційна стратегія, є наступним елементом 
маркетингової стратегії комерційних банків. Банк повинен бути зацікавлений в 
створенні і підтримці сприятливого іміджу своїх кредитних продуктів в очах реальних і 
потенційних клієнтів, контактних аудиторій. З урахуванням цього комплекс 
стимулювання допалений включати наступні елементи: безпосереднє стимулювання 
збуту, створення сприятливого образу банку в очах широкого круга громадськості 
(Public Relations). 

Стимулювання збуту повинне проводитися банком по трьох основних напрямах: 
стимулювання споживачів, стимулювання працівників банку, стимулювання 
посередників. Всі ці засоби стимулювання прямують на стимулювання більшого 
використовування послуг, залучення нових клієнтів, заохочення до використовування 
окремих послуг і т.п.  

Стимулювання працівників банку припускає заохочення зусиль співробітників 
банку по наданню кредитних послуг, заохочення до поліпшення обслуговування 
існуючих клієнтів або залучення нових, заохочення до вдосконалення банківських 
кредитів. Серед методів стимулювання персоналу необхідно виділити грошові премії 
(за кожний оформлений кредит співробітник банку повинен одержувати надбавку до 
зарплати (бонус), який формується у вигляді відсотка від суми кредиту. Бонуси 
повинні нараховуватися співробітникам і за моніторинг вже діючих кредитів), 
подарунки, додаткові відпустки. 

Для стимулювання посередників, за допомогою яких здійснюється просування 
кредитних послуг, використовуються сумісна реклама, системи спеціальних знижок.  

Наступний елемент комунікаційної стратегії - Public Relations (PR), що 
припускає цілеспрямовану діяльність банку для вироблення досягнення 
взаєморозуміння з навколишніми його суб'єктами з метою доброзичливого відношення 
до своєї діяльності. В основі PR лежить уміння і бажання налагодити контакт, вигідний 
обопільний зв'язок з громадськістю.  

PR включає повне інформування про продукти і послуги банку всіх суб'єктів 
(цільові аудиторії, органи державної влади і управління, ЗМІ), аналіз ситуації і 
прогнозування можливої реакції тих або інших суб'єктів на діяльність банку. 
Важливим елементом банківського маркетингу є реклама.  
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Рекламна політика є сукупністю всієї діяльності банківської установи, яка 
проводиться з метою завоювання нових ринків, збільшення об'єму реалізації послуг, 
підвищення авторитету банку і зрештою приводить його до виконання довгострокових 
і короткострокових цілей.  

 Комерційні банки повинні найбільш широко і масово використовувати рекламу 
в газетах і журналах, по радіо і телебаченню, різні види міської реклами (рекламні 
щити за допомогою малюнків і світла, реклама поштою - адресна і безадресна - у 
вигляді прес-релізів, річних докладів, традиційних бюлетенів, каталогів, листівок і 
буклетів; участь у виставках, зв'язки з громадськістю , різного роду рекламні сувеніри, 
а також інші нетрадиційні види реклами.  

Головним шляхом підвищення ефективності кредитних операцій банку на 
сьогоднішній день повинне бути підвищення їх прибутковості.  

Проведемо аналіз підвищення доходів (і прибутковості) по кредитних операціях 
банку в гривні при зменшенні процентної ставки з 18 % до 16 %  річних і збільшенні 
комісії з 0,25 % до 0,5 % в місяць. Як приклад візьмемо гіпотетичну суму середнього 
об'єму кредитів у розмірі 1000 грн. 

Дані по фактичних доходах і прибутковості по даній сумі кредиту надамо в 
таблиці 1.1: 

Таблиця 1.1. 
Доходи і прибутковість кредиту в сумі 1000 грн 
Показник Значення 

 Відсотки, одержані банком по кредиту за рік 180 
    Комісії одержані банком по кредиту за рік 30 
    Разом доходи по кредиту, тис грн 210 
    Фактична прибутковість кредиту % 21 

 
Вважатимемо, що при зменшенні ставки за кредитами до 16 % і збільшенні 

комісії до 0,5 % в місяць об'єм операцій не зміниться (з описаних вище причин). Тоді 
величина одержаних банком відсотків і комісій складе: 

Таблиця 1.2.  
Прогнозні значення доходів і прибутковості кредиту в сумі 1000 грн 

Показник Значення 
 Відсотки, одержані банком по кредиту за рік 160 

    Комісії одержані банком по кредиту за рік 60 
    Разом доходи по кредиту, тис грн 220 
    Фактична прибутковість кредиту % 22 

 
З таблиці 1.2. видно, що величина відсотків, одержаних банком по кредиту в 

сумі 1000 грн за рахунок зниження ставки зменшиться з 180  грн до 160 грн (тобто на 
20  грн), а величина комісій збільшиться з 30 грн до 60 грн (тобто на 30 грн). Таким 
чином, приріст доходів за рахунок маніпуляцій з процентними ставками і комісіями 
складе 30 - 20 = 10 грн, а прибутковість операції збільшиться з 21 % до 22 % (тобто на 
1 %, що в умовах сьогоднішньої конкуренції на ринку кредитних операцій є 
прекрасним показником).   

Для досягнення максимальної ефективності кредитних операцій банку для 
зниження кредитних ризиків необхідно більш ретельно враховувати такі чинники, як 
концентрація кредитів, моніторинг, терміни кредитування і т.д. Також важливим 
моментом є маніпулювання процентними ставками і комісіями. Як було з'ясовано, при 
зниженні ставки за гривневим кредитом з 18 % до 16 % річних і збільшенні щомісячної 
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комісії з 0,25 % до 0,5 %, з кожною 1000 гривень кредитних ресурсів банк матиме 
додатковий дохід у розмірі 10 грн, а прибутковість кредитних операцій збільшиться 
відповідно на 1 %.   

Висновки 
Отже, кредитні операції банку є самими прибутковими і найбільш значущими з 

погляду їх частки в структурі активів банку, важливість їх аналізу і управління ними 
важко переоцінити. Від грамотності політики банку у сфері кредитно-аналітичної 
політики і політики управліннями кредитами напряму залежить фінансовий результат 
банку, а значить і ефективності діяльності банку в цілому. 

Банківські кредити надаються виключно спеціалізованими кредитно-
фінансовими організаціями, що мають ліцензію на здійснення подібних операцій від 
центрального банку. В ролі позичальника можуть виступати тільки юридичні особи, 
інструментом кредитних відносин є кредитний договір або кредитна угода. Прибуток 
по цій формі кредиту поступає у вигляді позикового відсотка або банківського 
відсотка, ставка якого визначається за угодою сторін з урахуванням її середньої норми 
на даний період і конкретних умов кредитування.  

В ході аналізу основних показників ефективності кредитних операцій в банку 
виникла подвійна ситуація: з одного боку прибутковість кредитних операцій банку має 
негативну тенденцію унаслідок вимушеного зниження ставок за кредитами; з другого 
ж боку показники рентабельності і прибутковості мають позитивну динаміку унаслідок 
більш слабкого зростання процентних витрат порівняно з процентними доходами. На 
мою думку, така тенденція довго продовжуватися не може, оскільки подальше 
зниження ставок по позикових ресурсах (в основному депозитам) є дуже 
проблематичним. У зв'язку з цим необхідно шукати шляхи підвищення доходів по 
кредитних операціях. 

Для досягнення максимальної ефективності кредитних операцій банку для 
зниження кредитних ризиків необхідно більш ретельно враховувати такі чинники, як 
концентрація кредитів, моніторинг, терміни кредитування і т.д.  
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АННОТАЦИЯ 

 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ В КОММЕРЧЕСКОМ БАНКЕ 

 
Сегодня в условиях развитых товарных и финансовых рынков структура банковской системы 

резко усложняется. Появились новые виды финансовых учреждений, новые кредитные инструменты и 
методы обслуживания клиентуры. Кредит (кредитные операции) определяются как вид активных 
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операций, связанных с предоставлением клиентам средств во временное пользование или принятием 
обязательств о предоставлении средств во временное пользование при определенных условиях. 

С целью обеспечения организации эффективной кредитной деятельности коммерческие банки 
разрабатывают собственную внутреннюю кредитную политику и внедряют практические механизмы 
ее реализации. 

В статье исследована кредитная политика коммерческого банка, которая очерчивает круг 
ключевых целей и задач банковской деятельности, определяет конкретные приемы, способы и методы 
ее реализации с целью максимизации доходности кредитных операций и достижения приемлемого 
уровня рисков банковской деятельности в сфере кредитования. 

Ключевые слова: кредит, банковское кредитование, кредитная политика, кредитная операция, 
маркетинговая стратегия, кредитный риск, доходность. 

 
SUMMARY 

 
IMPROVEMENT OF CREDIT POLICY IN COMMERCIAL BANK 

 
Today in the conditions of developed commodity and financial markets, the structure of the banking 

system dramatically complicated. There are new types of financial institutions, new credit instruments and 
methods of customer service. Credit (credit operations) are defined as a form of active operations associated 
with providing clients with temporary usage of funds or the commitment to provide funds for temporary usage 
under certain conditions. 

In order to provide the effective organization of credit activity the commercial banks develop their own 
internal credit policies and implement practical mechanisms for its implementation. 

The credit policy of commercial bank which defines the range of key goals and objectives of banking, 
identifies specific methods, techniques and methods of its implementation to maximize the profitability of credit 
operations and achieve an acceptable level of banking risks in lending has been researched. 

Keywords: credit, bank lending, credit policy, credit operation, marketing strategy, credit risk, 
profitability. 
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⎯ ключові слова (з абзацу).  

4. Роздрукований варіант анотацій та ключових слів з назвою статті українською, 
англійською та російською мовами, 1 примірник. 

5. Електронний варіант інформації про авторів українською, англійською та російською 
мовами (міститься в окремому файлі на CD-диску). Файл інформації повинен мати назву 
(англійською мовою): Inform-прізвище першого автора). Відомості про авторів (повністю – 
прізвище, ім’я, та по-батькові, науковий ступінь, вчене звання, посада, місце роботи або 
навчання, контактні телефони та e-mail, поштова адреса) Написання прізвища та ім’я автора  
(-ів) англійською мовою здійснювати відповідно до офіційного документу (наприклад, 
закордонного паспорту). 

6. Рецензія на статтю, підписана доктором (кандидатом) наук за напрямком наукової 
діяльності (підпис рецензента повинен бути завірений установою). 

Рукопис статті, анотації  інформація про авторів, CD-диск подаються в редакцію в 
прозорому файлі. 

Поштова адреса журналу: Мукачівський державний університет Україна, 89600, 
Закарпатська область, м. Мукачево, вул. Ужгородська, 26. Тел. (03131) 2-11-09.  

Електронна адреса:e-mail: nauka@msu.edu.ua. 
Уточнений розмір вартості публікації статті (для мінімального покриття редакційних 

витрат) буде повідомлено особисто автору після розгляду поданих матеріалів. 
 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ РУКОПИСУ СТАТТІ 
 

Порядок розміщення складових елементів у статті (з абзацу, через пустий рядок): 
⎯ індекс УДК (на початку ліворуч) – шрифт Times New Roman, 12 кеглем (виділити жирним 

прямим); 
⎯ назва статті (по центру) – шрифт Times New Roman 12 кеглем (великими літерами і 

виділити жирним прямим); 
⎯ дані про автора (по центру) – прізвище, ім’я та по батькові (у називному відмінку) – 

шрифт Times New Roman, 10 кеглем (великими літерами); 
⎯ місце роботи (навчання) повністю (по центру) – шрифт  Times New Roman, 8 кеглем; 
⎯ розширена анотація українською мовою у формі реферату, який має охоплювати не 

менше 250 слів і висвітлювати такі структурні питання: актуальність, мету, методику 



дослідження, результати, наукову новизну, практичну значущість. Шрифт Times New Roman,     
10 кеглем (курсив) через 1 інтервал, виключка по ширині, абзацний відступ 1,25 см; 
⎯ ключові слова (від п’яти до десяти) шрифт Times New Roman, 10 кеглем (курсив) через    

1 інтервал, виключка по ширині, абзацний відступ 1,25 см; 
⎯ текст статті шрифт Times New Roman, 12 кеглем через 1 інтервал. Статтю треба 

розбивати на складові, кожну з яких розпочинати з нового рядка. Назви складових статті слід 
виділяти курсивом, напівжирними літерами. 

Структура статті повинна включати такі складові (підрозділи): 

- «Вступ» (постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими практичними 
завданнями). Назва підрозділу «Вступ» не пишеться; 
- «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); 
- «Постановка завдання» (формулювання мети статті); 
- «Результати та їх обговорення» (виклад основного матеріалу досліджень); 
- «Висновки» ( з проведених досліджень і перспективи подальших розвідок у цьому напрямі); 
- «Список використаних джерел» (назва підрозділу «СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ» 
пишеться прописними літерами, шрифтом Times New Roman , 12 кеглем). Повинен містити не 
менше 8 найменувань, оформлений відповідно до стандартів ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. 

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО СТАТЕЙ: 

1. Мінімальний обсяг статті та списку використаних джерел має складати не менш 5 
сторінок, максимальний – 10 сторінок. Рукописи статей, що перевищують вказані обсяги, до 
розгляду не приймаються. 

2. Текст рукопису розміщений на аркуші розмірами 210x290 (формат А4). 
3. Орієнтація аркуша - книжкова (альбомна не допускається) 
4. Поля - всі поля 2,5 см. 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. Абзацний відступ - 1,25 см. Інтервал між рядками - одинарний. Вирівнювання по ширині. 
8. Переноси слів не допускаються. Не використовувати макроси та вбудовані об'єкти. 
9. 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. 

10.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. 

11.Формули друкуються враховуючи такі вимоги: при наборі формул використовувати 
редактор формул Equation; формула та її номер розташовуються за допомогою табуляції; 
формула розміщується по центру, її номер розташовується біля правої 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. 

12.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 ЗАЗНАЧЕНИХ ВИМОГ, 
РОЗГЛЯДАТИСЯ НЕ БУДУТЬ! 

Відповідальність за зміст статті несе автор. 
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