


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

МУКАЧІВСЬКИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

НАУКОВИЙ ВІСНИК 
МУКАЧІВСЬКОГО ТЕХНОЛОГІЧНОГО 

ІНСТИТУТУ 
 

ЖУРНАЛ НАУКОВИХ ПРАЦЬ 
№ 2’2006 

 
 
 
 
 

 
 

2006 
 



Головний редактор:  Мигалина Ю.В. – ректор, д. хім. наук, професор, академік Української 

Технологічної Академії, заслужений діяч науки і техніки України 
 

Заступник головного редактора: Кабацій  В.М. – к.фіз.-мат. наук, професор, проректор по 

науковій роботі  

 
Редакційна колегія: 
 

Тебляшкіна Л.І. – к.т.н., професор, проректор з навчальної роботи 
Пехньо В.І. – д.х.н, професор, завідувач кафедрою інформаційних технологій 
Нестеров В.П. – д.т.н., професор завідувач кафедрою технології та конструювання   

виробів із шкіри   
Курітник І.П. –  д.т.н., професор кафедри менеджменту 
Лучко Й.Й. –  д.т.н., професор кафедри інформаційних технологій 
Скрипник Ю.О. – д.т.н., професор, завідувач кафедрою технології та конструювання    

швейних виробів 
Бойко М.М. – д.е.н., професор, завідувач кафедрою маркетингу 
Лендєл М.А. – д.е.н., професор, завідувач кафедрою фінансів і кредиту 
Мікловда В.П. – д.е.н., професор кафедри маркетингу 
Щербан Т.Д. – д. психол.н., професор, завідувач кафедрою гуманітарних дисциплін 
Білей-Рубан Н.В. – к.т.н., доц. кафедри технології та конструювання швейних виробів, декан 

технологічного факультету  
Хом'як Б.Я. – к.фіз.-мат.н. доцент кафедри природничих дисциплін 
Фордзюн Ю.І. – к.т.н., професор кафедри технології та конструювання виробів із шкіри 
Чучка І.М. – к.е.н. доцент кафедри маркетингу 
Урбан Н.М. – к.е.н. доцент кафедри обліку і аудиту 
Ігнатишин М.В. – к.е.н., професор кафедри фінансів і кредиту 
Лужанська Т.Ю. – к.геогр.н., завідувач кафедрою туризму і готельного бізнесу 
Капітан Л.І. – к.істор.н., професор кафедри гуманітарних дисциплін, декан факультет 

заочної форми навчання  
 
 

Відповідальний секретар:  В.В. Папп –  к.е.н., доцент кафедри фінансів і кредиту    
 

Відповідальний редактор за напрямом  "Природничі і технічні науки":  
         О.П. Козарь –  к.т.н., професор кафедри технології та конструювання виробів із шкіри   
 

Відповідальний редактор за напрямом  "Гуманітарні і суспільні науки ":  
         В.Ф. Проскура –  к.е.н., професор кафедри менеджменту  
 

Комп’ютерний набір, художнє і графічне оформлення:    Дорогі Я.М 
 

 

Журнал наукових праць «Науковий вісник Мукачівського технологічного інституту» 
зареєстровано в Державному комітеті телебачення та радіозв'язку України та згідно Закону 
України «Про авторські права» і Положення про порядок опублікування матеріалів у пресі 
та інших засобах масової інформації. Свідоцтво про реєстрацію періодичного друкованого 
видання КВ №11005 від 16.02.2006 
 

Мукачівський технологічний інститут МОН України. 
Науковий вісник Мукачівського технологічного інституту, 2006 
ISBN 966-8269-16-0 
 

Адреса редакційно-видавничого відділу: 
89600, м. Мукачево, вул. Ужгородська, 26, Мукачівський технологічний інститут 
тел./факс: 8 (03131) 3-13-43, 2-11-09E-mail: nauka@mti.edu.ua htpp://www.mti.edu.ua 
 
 

Рекомендовано до друку Вченою радою Мукачівського технологічного інституту  
26.12.2006р., протокол №4  

mailto:nauka@mti.edu.ua


 

М і н і с т е р с т в о  о с в і т и  і  н а у к и  Ук р а ї н и  
Мук а ч і в с ь к и й  т е х н о л о г і ч н и й  і н с т и т у т  

 

 
 

2006. Випуск №2 
Видається з 2006 р.  

 
 

Зміст 
 

ПРИРОДНИЧІ І ТЕХНІЧНІ НАУКИ  

О.П.Козарь, Т.Р. Іванчо, Н. І. Шахайда Розробка товарного знаку для 
колекції взуття та аксесуарів "Верховинка"……………………………………………. 5 

В.В.Герасимов, О.М.Ільницька Дослідження антропологічних параметрів 
виборки  молодіжної вікової групи за статистичнo-кореляційним аналізом………… 9 

М.І. Ігнатишин, Й.Й. Лучко Моделювання деформації трьохелементної 
мостової опори  методом скінчених елементів................................................................ 13 

О.Ю.Питьовка  Двосторонній метод наближеного інтегрування крайової 
задачі з параметром у крайових умовах………………………………………………… 23 

В.М.Січка , В.І. Хіміч   Розробка теоретичних та методологічних передумов 
удосконалення конструкції і методів виготовлення взуття……………........................ 31 

В.Я.Подубинський  Формування інформаційно-методичних передумов 
проектування комфортного туристичного взуття………………………........................ 36 

Й.Й. Лучко Розрахунок теплопровідності бетонних плит з багатошаровими 
покриттями………………………………………………………………………………... 40 

В. А. Заяць, М. М. Ківежді, С. С. Махлинець, Л. М. Заяць Створення 
сортів з темно-червоним листям, як засіб підвищення продуктивності 
сільськогосподарських 
рослин…………………………………………………………... 46 

В.М. Кабацій, Й.Й. Головач  Безкорпусні інфрачервоні напівпровідникові 
джерела випромінювання………………………………………………………………... 52 

В.А. Товмасян,  Т.В., Штимак,  Кривич І.Г. Проведення досліджень 
параметрів герметизації швів при виготовленні заготовок верху взуття для 
активного відпочинку……………………………………………………………………. 57 

 
  



 

ГУМАНІТАРНІ І СУСПІЛЬНІ НАУКИ 

К.М. Хаустова, О.Ю. Галай   Основні передумови та бар’єри  застосування 
системи стратегічного управління на підприємствах України……………………....... 64 

Д.В.Литяцька   Розвиток поглядів на формування та використання 
кадрового потенціалу…………………………………………………………………….. 70 

М.В. Реслер  Облік доходів та витрат операційної діяльності:методологія та 
практика………………………………………………………………………………....... 78 

Н.В. Вінничук, Л.Д. Звонар, Н.С. Ліба  Місце фінансового ризику в процесі 
захисту інвестицій………………………………………………………………………... 84 

О.Я.Сідун Франчайзинг як особлива форма здійснення підприємницької 
діяльності…………………………………………………………………………………. 89 

Н.М.Дочинець  Вплив консюмеризму на розвиток концепції 
маркетингу………………………………………………………………………………... 96 

М.М. Туряниця   Міжбюджетні відносини в Україні…………………………. 108 
Г.Т. Михальчинець Формування фінансових ресурсів підприємств 

Закарпатської області……………………………………………………………………. 114 

В.П.Феєр  Дослідження інноваційного розвитку туристичної сфери 
Закарпатської області……………………………………………………………………. 120 

Н. Ю. Клепа Пасивні операції комерційних банків як один з аспектів 
банківської діяльності……………………………………………………………………. 131 

Т.Д. Щербан  Психологія  навчального спілкування………………………….. 141 

В.П. Долинський, О.О. Касинець Проблеми розвитку ринкового 
менеджменту агропромислового комплексу в період його реформування……….…. 147 

І.П. Курітник, М.Р. Галак  Роль мотивації персоналу в досягненні 
стратегічних цілей підприємства (з досвіду зарубіжних підприємств)………………. 159 

В.П. Долинський, К.М. Хаустова  Сучасний стан та проблеми 
інноваційного розвитку промислових підприємств України…………………………. 167 

Г.В. Товканець Аналіз основних бар'єрів комунікацій………………………... 173 

С. А. Жуков  Основні підходи до дослідження проблеми розвитку «нової  
економіки»………………………………………………………………………………... 179 

І.П. Курітник, О.Ю. Бочко Проблеми розвитку інноваційного 
менеджменту в Україні…………………………………………………………………... 185 

І.В.Свида  Паблік рілейшнз як засіб забезпечення економічного успіху 
підприємств готельного бізнесу………………………………………………………… 194 

 
 



Природничі і технічні науки 
 

5

 

Науковий вісник Мукачівського технологічного інституту 
 

УДК 745.53.001.2(075) 
 

РОЗРОБКА ТОВАРНОГО ЗНАКУ ДЛЯ КОЛЕКЦІЇ ВЗУТТЯ ТА АКСЕСУАРІВ 

"ВЕРХОВИНКА" 
 

О.П.КОЗАРЬ, Т.Р. ІВАНЧО, Н. І. ШАХАЙДА 
Мукачівський технологічний інститут 

 
В статті представлені результати досліджень процесу розробки торгового знаку  для колекції 

взуття та аксесуарів „Верховинка”. Джерелом творчості є  народний стрій Гуцульщини. 
Проаналізовано костюм даного регіону, характерні орнаменти, семантика, колористика.  

 
Товарний знак стає ефективним засобом реклами і маркетингу, діючим засобом 

в конкурентній боротьбі, тому що виділяє конкретний виріб із маси однорідних об'єктів  

торгівлі. Чим відомішим є знак фірми, тим популярнішими є товари, марковані ним. 

Сьогодні в світі діє більше 20 мільйонів товарних знаків, про охорону яких постійно 

піклуються їх власники. Число зареєстрованих фірмових знаків зростає з кожним днем.  

На сьогоднішній день актуальним є  нанесення товарних знаків не тільки на 

упаковку, листівки, візитки, а й на самі вироби чи матеріали, з яких вони виготовлені.   

Товарним знаком може бути слово, монограма, символ, емблема або їх 

комбінація, яка використовується для розпізнавання товарів одних фірм від інших. 

Підприємство, яке має зареєстровану марку, як правило, престижне, довговічне, і 

завжди знаходиться під пильною увагою споживача, хоче він цього чи не хоче. 

Фірмовий знак вказує покупцю на те, що всі промарковані ним товари мають одне і те 

саме походження. Тобто реклама якості одного (випробуваного) товару діє і на інший, 

новий. Ефективність товарного знаку залежить від таких факторів: 

• максимум інформації, яка зібрана в лаконічну, оригінальну форму, що повинна 

легко запам’ятовуватись на рівні мимовільної уваги, вирізнятись з поміж інших 

відомих форм; 

• сприйматись в різних варіантах (малий формат –– великі “біг-борди”), кольору 

(позитив-негатив), об’єму (плоскі та рельєфні зображення).  

Постановка задачі  

Отже, основною метою нашого дослідження є розробка товарного знаку, який би 

відображав головну концепцію фірми –– розвиток національного стилю, збереження 

характерних форм –– на прикладі колекції костюмів “Верховинка”.  Дослідження 

здійснювали в двох  напрямках: 

розробка колекції взуття та аксесуарів; 
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розробка товарного знаку для даного модельного підприємства. 

Об’єкти та методи досліджень.  

Об’єктом наших досліджень є торгові марки легкої промисловості, а саме одягу, 

взуття та аксесуарів. Використовувалися традиційні методики художнього 

конструювання, що базуються на певному джерелі творчості. 

Результати досліджень та їх обговорення.  
Для розробки колекції взуття та аксесуарів провели попередній дизайнерський 

аналіз джерела творчості, а саме  народного строю Гуцульщини.  

Проаналізовано костюм даного регіону: види одягу, особливості моделей взуття, 

характерні орнаменти, семантика, колористика, а також було проведено вивчення 

традицій та обрядів ( мал.1, 2).  

 

 
Рис.1   Види одягу та особливості моделей взуття Гуцульщини. 

 
 

 
 
 
 

Рис.2  Найбільш характерні аксесуари  народного костюму  Гуцульщини
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Рис.3 Елементи, найбільш характерні для 

Гуцульщини 

      Здійснили допроектне дослідження, 

зібрали інформацію про модельне 

підприємство для якого створюється 

колекція і торгова марка та 

систематизували її. Проаналізувавши  

зібрану інформацію  відібрано ті елементи, 

які найчастіше зустрічаються і найбільш 

характерні для даного регіону ( мал.3). 

При створенні колекції  та товарного 

знаку ми проаналізували результати 

сихофізіологічних досліджень, які 

показали, що форми по-різному 

сприймаються людиною. Важливим є 

зоровий процес, коли споживач виділяє 

окремі   ознаки   колекції   і     відповідно  

торгової марки і порівнює їх з відомими йому торговими марками, які характеризують 

властивості і якість товару.При розробці колекції взуття та аксесуарів  „Верховинка” 

використані оригінальні елементи національних костюмів Гуцульщини, що є найбільш 

характерними для цього регіону ( рис. 4).    

 

 
  

      Рис 4. Колекція костюмів „Верховинка” 
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Можливість зорового сприйняття визначається особливістю роботи і будовою 

ока людини. Внаслідок цього потрібно взяти  до уваги ту обставину, що різні етапи 

сприйняття (виявлення відмінності, розпізнавання)  товарного знаку знаходяться в 

залежності  від інформаційної ємності об’єктів, що розпізнаються. Ця обставина 

зображувальних і комбінованих знаків визначається характером і складністю його 

конфігурації і композицією. 

Важливе значення для сприйняття товарного знаку має так званий кутовий 

розмір – це кут між променями, напрямленими від ока спостерігача до крайніх точок 

об’єкту. Цей розмір залежить від відстані, з якої розглядається знак. 

Розпізнавальні властивості товарного знаку багато в чому залежать від 

світлочутливості і кольорового сприйняття. Оскільки око людини більш чутливе до 

кольорових тонів, ніж до ахроматичних, то  розробку товарного знаку виконували в 

кольорі. 

Враховуючи вищенаведене, створення товарного знаку здійснювали поетапно: 

1) Провели попередній дизайнерський аналіз графічних аналогів, тобто провели 

огляд вже існуючих торгових марок. 

2) Виконано клаузурні ескізи з метою фіксації перших асоціативно-емоційних 

ідей. Тобто, на основі проведених досліджень розроблено варіанти майбутнього 

товарного знаку ( рис.5).  

 

 
 
 

Рис.5  Ескізи майбутнього товарного знаку. 
 

За основу знаку взято елемент, який зустрічається в різних інтерпретаціях у всіх 

видах народного декоративно-прикладного мистецтва –– “дерево життя”. Саме він 

увібрав у себе найповнішу інформацію про світобачення нашого народу, його 

філософію. 

3) Оформлення товарного знаку. На даному етапі остаточно обирається 
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Рис.6. Товарний знак –„дерево життя” 

 

• форма 

• лінійне вирішення 

• тональне вирішення 

• кольорове вирішення ( рис. 6). 
 
Висновки 

Проаналізувавши джерело творчості – народний стрій Гуцульщини -  види 

одягу, особливості моделей взуття, характерні орнаменти, семантику, колористику, 

традиції та обряди даного регіону, було створено колекцію взуття „Верховинка”, яка 

розвиває народні традиції, зберігає характерні національні форми, популяризує 

гуцульську тему. А також був створений проект товарного знаку, який найповніше 

розкриває концепцію даної колекції, відрізняється цікавою композицією і відповідає 

усім вимогам законів художнього конструювання. 
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 ДОСЛІДЖЕННЯ АНТРОПОЛОГІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ВИБОРКИ  

МОЛОДІЖНОЇ ВІКОВОЇ ГРУПИ ЗА СТАТИСТИЧНO-КОРЕЛЯЦІЙНИМ 

АНАЛІЗОМ 
В.В. ГЕРАСИМОВ, О.М. ІЛЬНИЦЬКА  

Мукачівський технологічний інститут 
 
 Наукову базу для побудови розмірних стандартів можуть дати  обширні   антропометричні 

вимірювання населення з залучення статистиних методів обробки про розміри і форму людського тіла.  
Авторами виконані дослідження з вимірювання  базових антропологічних  ознак осіб молодіжної вікової 
групи віком 14-18 років заданого регіону. За результатами дослідження проведено статистичний аналіз  
виборки,  визначено кореляційний зв‘язок. 

 
        На протязі десятиліть тілобудова людини змінюється. Змінюються і ті 

стандарти на пошиття одягу, якими людство користувалося раніше. Підвищення якості 

виробів, одягу, в тому числі покращення антропометричної відповідності одягу фігурам 

користувачів, хорошої посадки одягу на фігуру людини, приділяють особливу увагу на 
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сьогоднішній день. Особливо це стає важливим у зв‘зку з тенденціями  в сучасних 

конструкціях молодіжного одягу, де популярності набувають прилеглі силуети. Тому, 

виникає потреба в  інформації яка б містила дані про розміри та форму тіла молодіжної 

групи населення.  

Постановка задачі 

Для деяких видів одягу в якості ведучих розмірних ознак обирають ті з них, 

антропометричність одягу з якими є найбільш важливою. Ці тотальні ознаки, в якості 

ведучих прийняті в країнах Європи, США,  Японії [1-3,7].   Тому кожен інженер–

конструктор повинен бути цілком забезпечений інформацією про людину, для якої  

створюється одяг. Для забезпечення такого результату необхідно знати  особливості 

розмірних ознак тіла сучасної людини, закономірності мінливості розмірів фігур та 

принципи їх стандартизації.  

Результати та обговореня 

 Автори цієї роботи провели статистично-антропологічні дослідження виборки 

молодіжної вікової групи (14-18 років) жіночої статі для певних,   найбільш важливих 

тотальних ознак. Обробка результатів здійснювалась за статистичним аналізом.  

Глибина виборки дослідження складала 50 осіб. Результати антрополічних 

вимірів наведено в (табл. 1). 
Таблиця 1 

Результати вимірювання обвату грудей та стегон для виборки. 
 

N X, Ог, См Y, Об, См N X, Ог,  См Y, Об, См N X, Ог, См Y, Об, См 
1 90 90 18 88 92 35 88 91 
2 94 96 19 80 86 36 92 92 
3 90 93 20 82 85 37 89 90 
4 89 90 21 84 91 38 86 89 
5 88 96 22 86 88 39 92 95 
6 92 94 23 90 94 40 94 96 
7 87 90 24 94 96 41 89 90 
8 85 88 25 88 92 42 90 92 
9 86 89 26 90 91 43 92 94 

10 92 90 27 91 96 44 87 90 
11 84 89 28 90 92 45 88 92 
12 92 89 29 90 94 46 92 90 
13 90 90 30 89 93 47 89 94 
14 84 90 31 88 91,5 48 92 92 
15 90 94 32 91 92 49 90 91 
16 85 92 33 95 99 50 84 90 
17 84 90 34 92 94    
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З метою перевірки на належність до  нормального розподілу кожного ряду 

виборки були проведені розрахунки коефіцієнтів асиметрії та коефіцієнтів ексцесу [4] 

за наступними формулами: 
 

∑
=

−=
N

i
XXi

ND
A

1

3
2/3 )(1

   - коефіцієнт асиметрії 

 

∑
=

−=
N

i
XXi

ND
E

1
2 )(1

-  коефіціент ексцесу 

Значення D – дисперсії розраховувалось за відомою формулою : 
 

∑
=

−=
N

i
XXi

N
D

1

2)(1
 

Допоміжні коефіцієнти: 

)3)(1(
)1(6

3 ++
−

=
NN

NU  

 

)5)(3()1(
)3)(2(24

24 ++−
−−

=
NNN

NNU  

 

При умові  А<U3/(2,5) , E<U4/(2,5),  то розподіл Р(х) для масиву  Х, або У можна 

вважати нормальним. 

 Проведені числові розрахунки вище вказаних величин за допомогою 

табличного редактора MS Excell . Результати розрахунків за вищеприведеними  

формулами дають наступні результати (див. табл. 2). 
 

Таблиця 2 
 Результати розрахунку коефіцієнти ексцесу, асиметрії, дисперсії та допоміжних коефіцієнтів. 

 
     Величина Числове значення 

Ах 0,41 

Ау 0003 

Ех 0,05 

Еу 0,33 

U3 0,32 

U4 0,9 
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D 10,96 

Допоміжні коефіцієнти служать U3, U4  для наближеної перевірки гіпотези про 

нормальний розподіл. Якщо  А<U3/(2,5)    E<U4(2,5),  то розподіл Р(х) для масиву Х 

можна вважати нормальним. ля розподілу Х отримуємо наступне: 0,41<0,15 та 

0,05<0,45. Тобто повністю задовільняється умова для Eх<U4/2,5. Стосовно  

невідповідності Аx<U3/2.5, то враховуючі наближеність допоміжних коеф

Д  

іцієнтів та 

співпа  л

я Аy<U3/2,5 та Eх<U4/2,5. Таким чином розподіл У можна 

віднес

т ’язку 

з

дання порядку чисе ,  розподіл Х можна прирівняти до нормального. 

Порівнявши для У розподілу отримуємо:  0,003<0,15 та 0,33<0,45. 

Задовольняється умова дл

ти до нормального. 

 Наступний етап роботи, який було виконано авторами, це визначення 

кореляційного зв‘язку  [3].  Причина того, що між антропометричними ознаками існує 

кореляція, заключається в тому, що людина розвивається під дією великої кількості 

факторів, які по різному визначають розвиток ознак і зв’язок один з одним. Кореляція 

не має точної залежності однієї ознаки від іншої, тому цей зв’язок  може мати різну 

степінь зв‘язку. Абсолютне значення коефіцієнта кореляції завжди менше одиниці, але 

чим воно ближче до 0, тим сильніший зв’язок. На високу с епінь зв між 

розмірними о наками показує значення коефіцієнта кореляції від ± 0,75 до 99.0± , на 

середн  ± 0,45 до ± 0,74, на низьку  - від ю від ± 0,2 до ± 0,3 , і на відсутність зв’язку, 

якщо Rxy  менше 0,2.  Наявність кореляційних зв’язків між розмірними ознаками 

дозволяє зменшити число ведучих розмірних ознак і обирати ті ознаки, які мають між 

собою невисоку степінь зв’язку, що вказує на самостійну зміну цих ознак. Всім  цим 

вимогам найкращим чином відповідають тотальні ознаки – обхват грудей та обхват 

стегон

нт 

кореляції. Лінійний коефіцієнт кореляції між рядами   розрахувується за формолую:  
 

. Коефіцієнт кореляції між ними як правило невеликий – 0,3 [1,5-6]. 

Статистичну степінь вільності кореляції між ознаками характеризує коефіціє

))( 2222 nMyYMxX

nMxMyyx
r

−−

−⋅
=

∑∑
∑   

 
Результат розрахунку коефіцієнта кореляції для досліджень, представленими в 

таблиці 1, дає значення яке рівне r =0,4 . Згідно даних [2]  це свідчить про значну 
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залежн  досліджень, якими є антропологічні вимірювання (обхват 

грудей

ина ку уч ься

тва.  

Ця інформація про зміну тілобудову людини необхідна  щоб забезпечити повноцінну 

казан. К выпол. Лаб. Раб. – М:РИО РосЗИТЛП,2002.- 82 C. 

.            

логии и 

 с. 

7. Святкіна А. Е. Дослідження залежностей розмірних ознак жіночих фігур від 
к у просторі // Вісник КНУТД. - №2.- 2005р. - 125 с. 

 
 
УДК 3.624.012  539 

 
МОДЕЛЮВАННЯ ДЕФОРМАЦІЇ  МОСТОВОЇ 

ОПОРИ  МЕТО ЕНТІВ. 

Побудовано графік лінійного переміщення u(x), нормального напруження σ(x), сили, що діє в перерізі 

ість між рядами

 та обхват стегон).  

Висновки 

Результати статистичної обробки результатів дослідження атропологічних ознак 

виборки осіб молодіжної вікової групи  дають  інформацію про те, що досліджені ряди 

даних відповідають природньому, тобто нормальному розподілу. Отримане значення 

коефіцієнту кореляції свідчить про існування достатньо суттєвого зв‘язку між рядами 

даних. Таким чином, незважаючи на зміну основних антропологічних ознак сучасної 

людини, велич  кореційного зв’яз  між вед ими ознаками залишаєт  незмінною. 

Подальша робота в цьому напрямку полягає у більш ретельних та багатосторонніх 

дослідженнях антропологічних ознак людини сучасного суспільс

роботу конструкторів, а отже і повноцінну роботу швейної промисловості взагалі.  
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кутів переміщення ру
 

ТРЬОХЕЛЕМЕНТНОЇ

ДОМ СКІНЧЕНИХ ЕЛЕМ
 

М.І. ІГНАТИШИН, Й.Й. ЛУЧКО  
Мукачівський технологічний інститут 

 

Змодельовано деформацію трьохелементної мостової опори методом скінчених елементів 
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σ(x)•F(x), розраховано лінійні переміщення вузлів, реакції  скінчених елементів, реакцію опори. Дана 
математична модель може застосовуватись спеціалістами при моделюванні деформацій в реальних 
мостових опорах та математиками – програмістами п  створенні програмних систем, що реалізують 
метод с

а їх трансформації в технічні засоби необхідно підготувати 

відпов

  вчених: Галлагера [1], Аргириса [2], Васидзу [3], 

Митче

сної проблеми на окремо взятому прикладі, моделюванні деформації 

мостов

оделюванні деформацій набув широкого використання метод скінчених 

елемен

а науковця, що займається будівельними конструкціями, математичними 

форму

ри
кінчених елементів. 

 
Зараз в Україні налічується тисячі мостів з яких значна частина потребує 

ремонту та реконструкції. Актуальною є проблема проведення проектних робіт по 

ремонту, реконструкції автомобільних і залізничних мостів, зокрема, проведення 

розрахунку та моделювання деформацій і навантажень, які виникають в різних 

частинах моста. Проблема ця комплексна. Вона включає наукову, технічну та фахову 

складову. Для проведення значної та нестандартної кількості проектних робіт необхідні 

наукові розробки. Наукові розробки, в свою чергу, необхідно трансформувати в 

технічні засоби одним з яких є програмний продукт для проектування. Для здійснення 

наукових розробок т

ідних фахівців. 

Абревіатура МСЕ відома кожному інженеру – це метод скінчених елементів. 

Він є одним з найбільш ефективних числових методів розв‘язку крайових задач. На 

теперішній час вийшли в світ десятки тисяч публікацій по МСЕ. Переведено велику 

кількість монографій ведучих

ла і Уета, Одена і ін.  

Об’єкти та методи дослідження 

В даній роботі ми поставили собі за мету вказати на напрямки розв’язання 

згаданої комплек

ої опори.  

В м

тів  

Сьогодні є спеціальні системи для моделювання деформацій та навантажень в 

будівлях, зокрема мостах. Отримані нижче математичні співвідношення можуть бути 

реалізовані в системі MATHCAD. Особливість  системи MATHCAD, орієнтованій на 

професійних математиків [4], в тому, що вона оперує  звичними для математика-

програміста т

лами.  

В [5], стор. 42,  описано  розрахунок деформації одного скінченого елемента 

розтягнутого (стиснутого) стержня, але нема прикладу розрахунку конструкції, що 

складається з кількох скінчених елементів. В [1], стор. 70, описано загальну методику 



Природничі і технічні науки 
 

15

 

Науковий вісник Мукачівського технологічного інституту 
 

застосування метода скінчених елементів до конструкції розбитої на багато скінчених 

елементів, але там також розглядається побудова матриці жорсткості тільки для 

окремо

остановки задачі і побудуємо для неї 

матема

опори, Рис.1., а 

напруж  [5]. 

Функціонал повної потенціальної енергії опори: 

го  елемента. 

Результати дослідження 

Застосуємо матрицю жорсткості описану в [5] та загальну методику описану в 

[1] до конкретної задачі, - моделювання деформації мостової опори, що складається з 

трьох скінчених елементів. Почнемо з коректної п

тичну модель метода скінчених елементів. 

Для даної задачі характерно, що сили напрямлені вздовж осі 

ення і деформації розподілення по площі опори рівномірно

( ) ( ) ( ) ( )∫ ∫ ⋅⋅−⋅⋅⋅⋅⋅=
L L

dxxuxpdx
dx

xdu
dx

xduFEП
0 02

1  (1)

Тут   - переміщення напрямлене вздовж осі  x – сів, ( )xu
( )

xdx

відносне видовження (стиснення),  

xdu ε=  - деформація, 

( )
xdx

E σ=⋅  - нормальне напруження, рівномірно 

розподілене по перерізу,  ( )xp  - функція зов

xdu

нішніх сил напрямлених вздовж опори - 

довжи

ні переміщень то 

апроксимувати переміщення можна  поліномом першого степеня: 

 

, L

на відповідного скінченого елемента. 

Оскільки в функціонал входять тільки перші похід

( ) xxu ⋅+= 21 αα  (2)

ди, - та Знайдемо зв’язок між 

коефіцієнтами полінома та степенями свободи. 

оефіцієнти полінома: 

 

 

Кожен елемент і має дві степені  свобо iq  1+iq . 

 

Скінчений елемент 1. 
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q
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Координатні функції: 

 

x
L1

11f ⋅−=
11  та x

L1
12 (4)

     Функція переміщень п

f ⋅=
1

 

ершого скінченого елемента виражена через степені 

свободи та координатні функції: 

 

  u ( ) 2211211 ,, fqfqqqx ⋅+⋅=  (5)

оефіцієнти полінома: 
 

Скінчений елемент 2. 

К
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 (6)

оординатні функції:     
 

К

x
LL 22

22
LLf ⋅−

+
= 21 1

 та x
LL 22

23

 Функція переміщень дру

Lf ⋅+−= 1 1
 (7)

гого скінченого елемента виражена через степені 

свободи та координатні функції: 
 

  ( ) 233222321 ,, fqfqqqxu ⋅+⋅=  (8)

оефіцієнти полінома:  
 

 

Скінчений елемент 3. 
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натні функції:        
            
Коорди
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x
LL

LLLf ⋅−
++

=
3

321
33

1
 та 

3

xLLf ⋅+
LL

+
−= 21 1

 
33

34 (10)

ункція переміщень третього скінченого елемента виражена через степені 

свободи та координатні фу ції: 

 

Ф

нк

  ( ) 344333433 ,, fqfqqqxu ⋅+⋅=  (11)

  

Матрицю коефіцієнтів жорсткості визначимо за формулою [2]: 
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jiij dx
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00

εσ ,         

( )2,1;2,1 == ji    

(12)

Скінчений елемент 1.
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 (13)

Скінчений елемент 2. 
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Скінчений елемент 3.  

 

( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

⎥
⎥
⎦

⋅⋅⎟⎟
⎠

⎜⎜
⎝

−
⎢
⎢
⎣

⋅⋅⎟⎟⎜⎜
⎝

+− 332

⎥
⎥
⎥
⎤

⎞⎛ ++

⋅⋅
⎞

⎜⎜
⎝

⎛
+

++

⎢
⎢
⎢
⎡

⎠

⎞⎛ ++

⋅⋅⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ ++

=

=

⎥
⎥
⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⋅⋅

⋅⋅

⎢
⎢
⎢
⎢
⎢

⎣

⎡

⋅⋅

⋅⋅

⋅⋅=

∫

∫

∫

∫
++

+

++

+

++

+

++

+

⎟⎟
⎠

−− 2

2

3

33

2
321

332

2
2
3

321

2

3

332
2

2
3

321

33

33

33

33

3333

33

1,0,1,0,

1,0,0,1,

0,1,1,0,

0,1,0,1,

321

21

321

21

321

21

321

21

LLLL

FE
L
L

L
LLL

LLLL

FE
L
L

L
LLL

dx
dx
xdu

dx
xdu

dx
dx
xduxdu

dx
dx
xdu

dx
xdu

dx
dx
xdu

dx
xdu

FEK
LLL

LL

LLL

LL

LLL

LL

LLL

LLe

 (15)

в’язна глобальна матриця [3] жорсткості опори моста: 

2
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[ ] [ ] [ ] ⎤⎡ eK 00
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Де 

,  ,  ,  (17)

а  - коефіцієнти жорсткості відповідних скінчених елементів в глобальній 

нумера

лобальна кінематична матриця [1]  трьохелементної опори моста: 
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Глобальна матриця [1]  жорсткості: 
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(19) 
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Глобальне рівняння жорсткості [1] для опори моста, що пов’язує зовнішні сил

та лінійні переміщення вузлів: 

1

00

0 FE
LL (20) 

и 

{ } [ ] { }qKP ⋅=  (21) 

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

випадк  це один зв’язок опори з фундаментом і няння (21)у  рів  розіб’ємо на блоки:  1q  
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Загальний розв’язок рівняння в символічному иді: 
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Рис.1. Модель мостової трьохелементної опори, -P – навантаження на опору, 
 реакція фундаменту,  R11, R21, R12, R22, R13, R23 – реакції скінчених елементів, 
ні переміщення вузлів,  x, y – осі координат, L1, F1, E1,  L2, F2, E2, L3, F3, E3,  – довжина, площа 

 Юнга відповідного скінченого елементу. 

Вихідні дані:  

Перший скінчений елемент. 

P –
q1, q2, q3, q4 – ліній

перерізу та модуль
 

2
10 N

10764,1E Ч=  - модуль Юнга,   - площа поперечного перерізу, 

 - довжина.  

 

 

1 m
2

1 m5F =

m5L1 =

 

Другий скінчений елемент.  

2
10

2 m
N

10764,1E Ч=  - модуль Юнга,   - площа поперечного перерізу, 

 - довжина. 

Третій скінчений елемент. 

2
2 m3F =

m5L2 =

2
10

3 m
N

10764,1E Ч=  - модуль Юнга,   - площа поперечного перерізу, 

 - довжина.   

Величина навантаження  

 

Результат розрахунку: 

1) Лінійні пепеміщення вузлів: ,   

2) Графіки лінійного переміщення   нормального напруження та  

 

2
3 m2F =

m5L3 =

: N102P 6Ч= .

m

q
q
q
q
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Рис. 2. Графіки лінійного переміщення - u x),  нормального напруження -  x( ) та   F x( ) - сили, (

 
⎛⎞⎛ 111 qR e

2 106 

 

 

озглянута вище математична модель трьохелементної мостової опори 

побудо інчених може використовуватись науковцями та спеціалістами 

 

мостової опори.  Якщо опора двохелементна то модуль Юнга Е1=Е2, площа 

 3) Реакції скінчених елементів опори:   [ ] ⎟⎟
⎠

⎜⎜
⎝
⋅=⎟⎟

⎠
⎜⎜
⎝ 2

11
21 q

K
R
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22
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⎞
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⎛
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22
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 2 106  N ,        

⎞

102

R23 

     4) Реакція опори:   
⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜
⎜

⎝

⎛
⋅=

4

3

2

q
q
q

KP sfs ,  NP 102 ⋅=  

 Висновки 

s
6

Р

вана методом ск

будівельниками для розрахунку реальних мостових опор, математиками-програмістами 

при створенні спеціальних програмних систем, що реалізують метод скінчених 

елементів. 

Модель може застосовуватис для розрахунку трьох -, двох -, і одноелементної
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поперечного перерізу F1=F2, а довжини L1+L2 = L-L3 причому L1≠0 L2≠0 і L – п

. Якщо опора одноелементна то модул

овна 

ь Юнга Е1=Е2= Е3, площа 

оперечного перерізу F1=F2= F3, а довжини L1+L2+ L3 = L причому L1≠0, L2≠0, L3≠0 і L 

– повна д

Зм інчених 

елементів в системі Mathcad. Побу  лінійного переміщення u(x), 

нормального напруження σ(x), с F(x), розраховано лінійні 

перемі

Т
1. 

 л

оды в теории упругости и пластичности. М.: Мир. 
1987 . 

4. 

 
і

езважаючи на те, що дослідження в цій 

област

елінійної механіки. Саме асимптотичні методи, в яких використовуються  

довжина опори

п

овжина опори.  

одельовано деформацію трьохелементної мостової опори методом ск

довано графіки

или, що діє в перерізі σ(x)·

щення вузлів, реакції скінчених елементів, реакцію опори.  
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ДВОСТОРОННІЙ МЕТОД НАБЛИЖЕНОГО ІНТЕГРУВАННЯ 

 КРАЙОВОЇ ЗАДАЧІ З ПАРАМЕТРОМ У КРАЙОВИХ УМОВАХ 
 

О.Ю.ПИТЬОВКА 
Мукачівський технологічний інститут 

 

В роботі за допомогою двостороннього методу досліджується крайова задача з параметрами в 
крайових умовах для квазілінійного диференц ального рівняння другого порядку. 

 
В сучасному математичному аналізі і моделюванні важливу роль займає 

розробка і розвиток конструктивних методів. Н

і нараховують всього декілька десятиліть, клас конструктивних методів 

привертає до себе все більшу увагу. 

На даний час навіть не має чіткого визначення, яке б строго обмежувало клас 

конструктивних методів, але цей термін стає все більш поширеним. Природно вважати, 

що це є методи побудови розв’язків різного класу рівнянь та дослідження існування і 

властивостей точних і наближених розв’язків. 

Вперше звернули увагу на конструктивну сторону методів в теорії нелінійних 

коливань і н
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різні н , основних 

ії диференціальних рівнянь, а саме для теорії крайових 

задач д и іа

ітичних методів. Кожний із цих методів має свої переваги і недоліки. Але 

треба ач саме чисельно-аналітичні методи мають 

перева

перевір

ч, які містять параметри або в диференціальному 

рівнян вах. 

Об’єкти та методи дослідженн

з параметрами у випадку диференціальних і 

інтегрально-диференціальних рівнянь використовують такі наближені методи як метод 

Ньютона, метод усереднення функціональних поп аво мето  послі

Одним із чисельно-аналітичних методів також метод вост

Він дає  існу  задовольняє 

рівняння побуду  наближеного

встановити ють рівномірну збіжність наближеного розв’язку до 

єдиног

Постановка задачі 

схеми усеред ення  стали одним із засобів конструктивного 

дослідження і побудови розв’язків різноманітних задач нелінійної механіки. 

Але ці дослідження направлені в основному на вивчення періодичних і 

квазіперіодичних розв’язків. Зараз існує необхідність в розробці конструктивних 

методів і для інших розділів теор

ля звичайних д ференц льних рівнянь. 

Аналіз стану методів дослідження крайових задач показує, що в цій області 

найбільш поширені класи аналітичних, функціонально-аналітичних, чисельних та 

чисельно-анал

відмітити, що в теорії крайових зад

ги як при побудові розв’язку, так і при вивченні таких основних якісних питань 

як встановлення існування розв’язку, доведення збіжності наближених розв’язків до 

точних, одержання таких оцінок похибок наближених розв’язків, які практично можна 

ити. 

Це показує, що чисельно-аналітичні методи відкривають перспективу 

подальшого розвитку конструктивних методів дослідження розв’язку крайових задач. 

В наш час велика увага приділяється ще одній області теорії крайових задач, а 

саме дослідженню розв’язків зада

ні або в крайових умо

Саме задачі такого характеру зустрічаються в теорії автоматичного 

регулювання, де параметри відіграють роль регуляторів відповідних фізичних процесів. 

Тому важливим є знаходження і дослідження наближених розв’язків крайових задач з 

параметром.  

я 

Для розв’язання крайових задач 

р к, д довних наближень. 

є   д оронніх наближень. 

 можливість дослідити вання розв’язку, який диференціальне 

 і крайові умови, вати алгоритм знаходження  розв’язку, 

 умови, які забезпечу

о розв’язку крайової задачі. 
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Побудувати дослідити у модифікація двостороннього ме у наближеного 

ої задачі з параметром у крайових умовах у випадку 

квазілінійного диференціаль

 та одн тод

розв’язання двоточкової крайов

ного рівняння другого порядку, а саме, на проміжку (0;1) 

знайти

                                           (1) 

який задовольняє крайові умови: 

 розв’язок диференціального рівняння 

)],([))(),(,()( xyfxyxyxfxy ≡′=′′  

.()0( 22120 λαα )1)1()0(
,)1()0(

2120

111101110

ββ
)1()0( ββλαα

dyy
dy

=+++ yy ′′
yyy =′++′

                
+

               (2) 

.)0()0( 021 yyy =′+αα                                    (3) 

В умовах (2), (3) ,, ijij βα  і = 1,2; j = 0,1; 02121 ,,,, ydd αα — задані ст , алі

]1,[ 0 λλλ ∈ . —шуканий параметр

Результати та їх обговорення 

Розв'язком крайової зада є чі (1)-(3) пара (λ,у(х)), де 

]1,0[)1,0()( 122
Cxy ∩∈ — розв параметром λ )1,0( CC = 'язок рівняння (1), який разом з 

задовольняє умовам (2), (3). 

Позначимо через )(1 DC  простір функцій які задовольняють наступним  )]([ xyf , 

умовам: 

1. для  всіх Dyyx ∈′),,(   функці  я )()]([ DCxyf ∈ ; 

2.в області )]([ xyfD  

)]();

можна подати у вигляді 

таким чином, що нкцій 

),(( 110 xvxzxz  з простору 

([),,,,()]([ xyxyfyyyyxfxyf −+≡′′≡   для довільних пар фу

))(),(()),(0 xv )1,0(
2

C , які належать області визначення 1D  

функції і при  )]();([ xyxyf −+  ]1,0[∈x  задовольняють нерівності 

виконується умова ,1,0),()(),()( )(
1

)(
0

)(
1

)(
0 =≥≤ kxvxvxzxz kkkk  

;0)]();([)]();([ 0011 ≥− xvxzfxvxzf                                             (4) 

3. функція в )]();([ xyxyf −+   1D  задовольняє умову Ліпшіца, тобто 

,)()()()()()(
4

)]();([)]();([ 101010011 ⎭⎬
⎫′′−+

⎩⎨
⎧ ′−′+−≤− xxvxzxzxzxzLxvxzfxvxzf )()( 010 −+ vxvxv

де L — стала Ліпшіца. 

Легко показати, що крайову задачу (1), (2) можна подати у еквівалентній 

інтегральній формі 
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∫+=
1

ξξξλω
0

,)]([),(),()( dyfxGxxy                                           (5) 

де  

[ ]{ },)()()()(1),( 121202121110112101012020 ddxddx ββαλββλαλβαβαλω ++−++++−+
Δ

=  

,0
2020212021

1010111011 ≠
+++
+++

=Δ
βαββα
βαββλα

  
⎩
⎨
⎧

∈
∈

=
],1,[),,,(
),,0[),,,(

),,(
2

1

xxg
xxg

xG
ξλξ
ξλξ

λξ  а 

[ ]{

}

[ ]{

}
Δ

−+−+−−+

+−−+−=
Δ

−+−−−−+

+−−+−=

1
)1()()(),,(

,1)())((

)1()()(),,(

211111

20111021102020102

211111211021201110212011

10212011201010201

λβαβ

ξβλαβαβαβαλξ

λβαβαξαβαβξαααλα

)())(( 212011102120112110 ααβαβξββββ

βαβλαξβαβαλξ

xx

xxg

x

xxg

                   (6) 

 

Розглянемо розділені крайові умови, тобто будемо вважати, що  

.0,0,0,0 2
21

2
20

2
11

2
1021201110 ≠+≠+==== ββααααββ                   (7) 

Тоді  

( ){ },)(1),( 12120211
2

210120 ddxddx ββαλλαβλω +−+−
Δ

=  

,0)( 2120102011
202120

1011 ≠+−=
+

=Δ ββαβλα
βββ
αλα

 

].)1)(([1),,( 211110202

2111211011201

βξλααβλξ +−−
Δ

=

Δ

xxg

],)1)(([1),,(

211110

10

λβαα

λβαξαβξαλαβλξ

−

−+−−=

x

xxg
 

Не уючи загальності міркувань, візьмемозменш  ,0,1,1
22 = dd  тоді, 12 == αα

λ

використавши умову (3), можемо визначити параметр λ: 

[ ]

,0

)]([)1()(1 1⎧ +++−= βββααβλ

20110

0
1021202120100210120

20110

≠
⎭
⎬
⎫

⎩
⎨ +−∫

βα

ξξαβξ
βα

y

dyfydd
y         (8) 

⎪
⎪
⎩

⎪⎪
⎨

⎧

∈−−

∈−−
=+⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+−−= ∫

].1,[,1

],,0[,1
),(,)]([),(1)(

20

21

20

21

1

1

0
1

20

21
0

20

2

x

xx
xGdyfxGxydxy

ξ
β
βξ

ξ
β
β

ξξξξ
β
β

β
        (9) 
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Розглянемо випадок, коли 021 ≥
β20

β
 і )()]([ 2 DCxyf ∈ , де )(2 DC — простір 

функцій, які задовольняют вам (1)-(3) визначення пь умо ростору )(1 DC , лише 

нерівн ється для довільних пар функість (4) викону цій ))(),(()),(),(( 1100 xvxzxvxz  з 

простору )1,0(
2

C , що належать області визначення 1D  функції )]();([ xyxyf −+ ,  які 

задовольняють умовам ()(),()(),()( 001010 xvxvxvxzxzxzxz ′: ).()(), 11 xv≥′≤′≤′≥  

Побудуємо ітераційний процес згідно формул [3]: 

             
+Ω=+

1

0
1

1

0
11

,)(),(

,)(),()()

ξξξ

ξξξ

dfx

dfxGx

n

n
n

 

∫+Ω=+1 )()( Gxxvn

∫(xz
      (10) 

де ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+−−=Ω

20

21
0

20

2 1)(
β
β

β
xydx , а за нульове наближення )),(xz  (00 xv

вибираємо довільні функції із простору )1,0(
2

C , які задовольняють умови 

                         ,)1()1(,)0( 221200 dyyyy =′+=′ ββ       (11) 

та нерівності 

0)()()(,0)()()( 0
0 ≤=−″≥=−″

,0)(,0)()()(

0000

0000 ≥′≤−≡ xxvxzx ωω
                          (12) 

xxfxvxxfxz βα
  

Позначивши 

),()()(),()()( xfxvxxfxzx nnn
n

nn −″=−″= βα                              (13) 

і враховуючи (10) маємо: 

( ) ) ∫∫ −=′−−=′−+ nnnn dxvxzxz
00

1 ,)()())()( ξξβα (

∫∫ −=−−=

+

++

x

n

x

n

nnnnn

xvd

dxGxvxvdxGxzxz

1

1

0
11

1

0
11

(,)(

,)(),()()(,)(),()()(

ξξ

ξξβξξξαξ− n

   (14) 

∫∫=+

x

n xGx
1

11 ()(ω −=− + n
n

nn
n dffxdff

0
1

0

,))()(()(,))()()(, ξξξωξξξξ    (15) 

),()()(),()()( 11
1

1 xfxfxxfxfx nnn
nn

n ++
+

+ −=−= βα                 (16) 
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Із (14)-(16), враховуючи (4), (12) та той факт, що 0),(1 ≤ξxG  коли 

]1,0[],1,0[ ∈∈ ξx , при n = 0 одержимо: 

( ) ( )
,0)(,0)() ≤≥≥ ,0(,0)(

,0)()(,0)()(,0)()(,0)()(

1111

01010101

′≤

≥′−≤−≤′−≥−

x

xvxvxvxvxzxzxzxz

αωω xxx β
 

Тобто: 

 ).()()()(),( xvxvxzxzxvxz )()()( 01100110 vxzx ′≤′≤′≤′≤          ≤≤       (17) 

Приймаючи функції )(та)( xvxz  за вихідні і повторюючи вище наведені 11

міркування, методом математичної індукції переконуємось в справедливості при 

]1,0[∈x  нерівностей 

).()()()(),()()()( 1111nn xzxzxvxvxvxvxzxz nnnnnn
′≤′≤′≤′≤≤≤ +++              (18) +

Легко показати, що для побудованих послідовностей функцій { } { })(,)( xvxz nn  

справедливою є наступна теорема. 

Позначимо: 

.5,0,1sup,)(,)(sup
20

00
]1,0[

dxx =
⎭
⎬

⎩
⎨ ⎟⎟

⎠
⎜⎜
⎝

+=
⎭⎬⎩⎨ β

ωω 21 q
⎫⎧ ⎞⎛⎫⎧ ′ β

 

Теорема. Нехай )()]([ 2 DCxyf ∈  і 1<Lq . Якщо існують функції нульового 

наближення , які задовольняють умови (12),  )(та)( 00 xvxz то послідовності 

функці } нй nn , побудовані згідно зако у (10), збігаються при ]1,0[{ } { )(,)( xvxz ∈x  

абсолютно і рівномірно до єдиного в просторі )1,0(
2

C  розв'язку рівняння (9), причому 

мають місце нерівності: 

].1,0[),()()()()(

),()()()()(

1

11

′≤′≤′
1 ∈′≤′≤

≤≤≤≤

+

++

yxvxv

xvxvxyxzxz

nn

nnnn

+ xxzxzx nn

                         (19) 

Позначимо: 

[ ]

[ ] ⎥⎦
+ ξξαβα dfn10212 )(1 ⎤

⎢⎣
⎡ +−++−=

⎥⎦
⎤⎡ +−+++

∫

∫

− ξβββαβ
βα

λ

ξξαβξβββα

ydd
y

dfy

n

n

1

0
20212010010120

20110

1

0
10212021201002

)()(1

,)()1()(1

 
⎢⎣

−=+ αβ
βα

λ dd
yn 10120

20110

Приймаючи до уваги (19) та (4), легко переконатись у справедливості 

нерівностей 
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.0при,,0при,
110

1010 ≤≤≤≥≤≤ −++− α
λλ

α
λλ    (20) 

110 α
λ

α
λ

yy
nnnn

За n-ве наближення розв’язку крайової задачі (1)-(3) приймається пара 

),(
2
1де)),(,( −+ += nnnnn xy λλλλ  ))()((

2
1)( xvxzxy nnn +=  

Покажемо приклад застосування даного методу для знаходження наближеного 

розв’язку крайової задачі 

]1;0                              (21) [),
6
1

1(
3
1

)(
3

)( 3 ∈+−′−=′′ xxyxy
x

xy  

яка задовольняє крайовим умовам: 

]1;0[ де,5,0)1(3)1(

,
3

)0(4)0( =′+ λyy
1

∈=′− λyy
                               (22)  

6
1)0( =′y                                   (23) 

Крайову задачу (21)-(23) запишемо в еквівалентній інтегральній формі: 

⎩
⎨
⎧

∈+
∈+

=∫++=
]1;[,2
];0[,2

),(де,)]([),()5(
6
1)(

1

0 x
dξ

xx
xGyfxGxxy

ξξ
ξ

ξξξ  

∫ +−−=
1

0
.)]([)2(

2
3

4
3

ξξξλ dyf  

Д  чвосторонній ітераційний процес будуємо наступним ином: 

∫++=+

1

1 )(),()5(
6
1)( ξξξ dfxGxxv nn

∫++=+

0

1

0
1 ,)(),()5(

6
1)( ξξξ dfxGxxz n

n

                   (24) 

де за нульові наближення z0(x), v0(x) вибираємо довільні функції із простору 
2

)1;0(С , які задовольняють умови: 

,
6
1

)0(0 =′z      
6
1

)0(0 =′v ,  ,5,0)1(3)1( 00 =′− zz    

та нерівності: 

≥

,5,0)1(3)1( 00 =′− vv  

0)()()( 000 −≡ xvxzxw    0)()()( 000 ≥′−′≡′ xvxzxw  

,0)()()( 0
00 ≥−″= xfxzxα    00 ≥− .0)()()(0

″= xfxvxβ  
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Такими функціями є: 
 

 8
6

1

6

1
)(,

24

197

6

1

8

1
)( 23

0
23

0 −+−−=++−= xxxxvxxxxz  

 

Використовуючи (24), були знайдені наближення та :  )(4 xz   )(4 xv

,658,109,6 ⋅
 

 

0
6
1

6
1

8

101,51051,31063,1,7

232

6394125
4

++−+

+⋅+⋅+⋅

−

−−−

xxx

xхx 71055,2105)( 148157 +⋅+⋅= −− ххxz

653,0
66

1082,6 232 −+−⋅+ − xxx 11
1075,51049,3106,1109105,7) 63941251487 +⋅+⋅++⋅⋅−= −−−−− xхxхх

 

−

 
Тоді  наближений розв’язок  рівняння (23) можемо записати: 

4,1( 15
4 ⋅−xv

Обчислено:   

;024,04 =+λ 021,14
−λ .  =

003,0
6
1

6
11061,31002,2

1018,11001,61021,3))()((
2
1

)(

23465

96128149
444

++−⋅+⋅−

−⋅+⋅−⋅=+=Ψ

−−

−−−

xxxx

xxxxvxzx
 

і параметр 4
~λ  визначаємо з рівності: 498,0))()((

2
1~

444 =+= −+ хх λλλ  

Якщо 
[ ]

25,18)(0
1;0

sup ≤xW , то 
[ ]

.46,1)(4
1;0

sup ≤xW  Видно, що побудовані 

послідовності рівномірно збігаються до єдиного розв’язку задачі. 

Якщо , то

Отже, наближеним розв’язком крайової дачі (21)-(23) є пара

 116,1300 =− +− λλ  045,144 =− +− λλ . 

за  )~);(( 44 λxΨ  

На рис.1 графічно показано відхилення знайденого наближеного розв’язку 

задачі від її відомого точного ро у Y(х). Треба відмітити, що зв’язк

[ ]
.10915,2)()( 3

4
1;0

sup −⋅≤Ψ− xxY  
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Рис.1 

 

 

Висновок 

Побудовано і досліджено модифікацію двостороннього методу наближеного 

інтегрування двоточкової крайової задачі з параметром у крайових умовах у випадку 

нерозділених крайових умов. 

При цьому за n-ве наближення розв’язку крайової задачі (1)-(3) приймається 

пара ),(
2
1де)),(,( −+ += nnnnn xy λλλλ  ))()((

2
1)( xvxzxy nnn += , де )(та)( xvxz nn функції  

n-го наближення побудованих послідовностей { } { })(,)( xvxz nn . 

Отримані результати дають змогу побудувати і дослідити двосторонній метод 

наближеного інтегрування крайової задачі з параметром для системи диференціальних 

рівнянь другого порядку. 
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УДК 685.34.03 
 

РОЗРОБКА ТЕОРЕТИЧНИХ ТА МЕТОДОЛОГІЧНИХ ПЕРЕДУМОВ 

 КОНСТРУКЦІЇ І МЕТОДІВ ВИГОТОВЛЕННЯ ВЗУТТЯ 
 

В.М.СІЧКА , В.І. Х МІЧ         
Мукачівськи технологічний інститут 

 
Розробка об’єктивних критеріїв оцінки комфортності та принципово нових – із застосуванням 

комп’ютерних технологій – методів проектування його внутрішньої форми і конструктивних елементів 
виробів передбачають дослідження особливостей стоп різних
взуттям при ходьбі, психофізичного відображення систем

ача. Особлива увага прид
оплерографія, реографія
 
Забезпечення  населення  країни раціональною по конструкції і зручною в 

експлуатації взуттям є на сучасному етапі актуальною державною проблемою. 

Створення раціональної конструкції взуття пов’я

гічних і біомеханічних особливост

і її функціонування вивчення роботи окремих деталей і вузлів взуття. Найбільш 

повне задоволення потреб населення досягається шляхом виявлення цільового 

споживача  та  вивчення  специфіки його вимог до виробів. Врахування особливостей

ого споживача найважливіший щодо виробів, розрахованих 

безпосередньому контакті з тілом людини, форморозмірів які визначаються  

форморозмірами  органів,  на які    вони  одягаються . 

Максимальна відповідність взуття  ступням  споживачів  дос

створення [ ]1  проекту нового виробу шляхом задоволення антропометричних, 

анатомічних та фізіологічних  ви

 та  розмірах  затяжної  колодки, властивостях  матеріалів  верху  та  низу, 

конструкції  взуття, технології  його  виготовлення. 

Постановка задачі 
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Метою даного дослідження є патентний аналіз існуючих досліджень в галузі 

розробки раціональної конструкції взуття із заданими показниками комфортності, 

лось шляхом накопичення антропометричної , біомеханічної , 

дії ступні із взуттям . 

        

• х властивостей стоп , визначення залежності 

кровоо

ра ні і  

кту із стопою; 

• н

.

гігієнічності, формостійкості та зовнішнім виглядом. 

Об’єкти та методи дослідження 

 Створення теоретичних та методологічних передумов проектування якісного 

взуття здійснюва

медичної та психофізичної  інформації про умови силової взаємо

Досягненню  поставленої  мети були підпорядковані такі завдання як : 

 дослідження антропометрични

бігу від зовнішніх і внутрішніх факторів .                     

• дослідження розподілу тиску взуття на ступні споживачів . 

• вивчення  механізму закономірностей формування психічного образу якісного 

взуття в свідомості споживача . 

Проведені ніше теоретич  і експериментальн дослідження показали, що 

універсальним показником, який в найбільшій мірі характеризує силову взаємодію 

стопи із взуттям, зміну їх розмірів, виникнення патологічних відхилень, появу відчуттів 

дискомфорту або навіть болю є величина тиску деталей верху взуття на стопу[2]. Серед 

зовнішніх чинників, які визначають цей показник, головними є : 

• співвідношення внутрішніх розмірів взуття і зовнішніх розмірів стопи; 

• кривизна внутрішньої поверхні взуття на ділянці конта

 співвідношення пружної і високоеластич ої складових деформації пакетів 

матеріалів верху; 

• жорсткість пакетів матеріалів верху на розтяг і на згин; 

• температуро-вологісні показники всередині системи "стопа-взуття". 

Результати та їх обговорення 

Проведено аналіз патентної і науково-технічної інформації вітчизняної і ведучих 

закордонних країн по галузевому фонді (клас А 43 В) за 2000-2002 р. по проблемі 

створення взуття  Аналіз нових технічних рішень показав, що основними цілями 

вітчизняних і закордонних розробок є: поліпшення комфортності взуття - її гігієнічних 

і ергономічних властивостей; функціональності, розширення асортименту, 

ресурсозбереження за рахунок удосконалювання конструкцій і способів виготовлення 

деталей верха і низу взуття, застосовуваних матеріалів. Крім того, аналіз показав, що 

вітчизняними і закордонними фахівцями приділена значна увага дослідженням із 
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проблеми обмірювання стіп, особливо дітей. Обмір дозволяє визначити зміни в 

розмірах і повнотах зазначених стоп, що відбулися в останні десятиліття, і створити 

сучасн

                      

на 

"липуч ч

сть ки ик ув тя в  га

и м кц

ти 

використана

у систему розмірів і повнот для створюваного взуття[3]. 

Поліпшення ергономічних властивостей взуття вирішені у винаходах 

закордонних фахівців, наприклад у заявці ЕВП №1059044, 2001р. за рахунок 

конструкції верха взуття, що має виступаючий додатковий задник, виконаний з 

еластичного матеріалу, що відгинається назад при надяганні взуття, розширюючи отвір 

для проходу стопи у взуття. Для цієї ж мети ученими Великобританії в заявці  

№ 2360926, 2001 р. запропонована конструкція черевиків з лівим і правим клапанами 

на "липучках", що дозволяє фіксувати черевик на нозі, закривши спочатку один, а потім 

другий клапан, при цьому зовнішня поверхня одного з клапанів доповне

ками". Язичок еревика утворить у верхній частині розширення у виді 

додаткового клапана, що загинається вперед і укладається на перші два клапани, 

фіксуючи тим же способом. Проблема комфорту оригінально вирішена в патенті 

Франції №2781128, 1999 р. Запропонована конструкція взуття з додатковими бічними 

вставками для опори п'яткової частини стопи. Верх взуття виконаний з еластичного 

синтетичного матеріалу і має посилену вертикальну вставку для додаткової бічної 

опори стопи. 

Цікаві конструкції комфортного захисного взуття запропоновані дослідниками 

фірми Otter Schutz (Німеччина), що запропонували виготовляти захисне взуття зі шкіри 

з високими гігієнічними властивостями, водостійкістю і стійкістю до хімічних речовин. 

Верх взуття покритий мікропористою паропроницаеємою плівкою, що забезпечує 

комфортні  нос  і дозволяє в ористов ати взут  різних лузях промисловості. 

Згадана в ще фір а запропонувала також констру ії трьох моделей взуття зі 

спеціальною двошаровою підошвою, що складається з еластичної проміжної підошви з 

поліуретану з підметкою у виді оболонки з нітрилу. Підметка протягом короткого часу 

витримує температуру близько 300°С, а також стійка до різних хімічних речовин[3]. 

Цікаві рішення проблеми розширення асортименту взуття, за рахунок її 

багатофункціональності, запропоновані вітчизняними і закордонними фахівцями. 

Наприклад, [4] запропонована конструкція розбірного взуття, що може бу

 для виготовлення жіночого, чоловічого і дитячого взуття. Деталі верха, 

низу і засобів кріплення складаються з одного чи декількох ланок квадратної сітчастої 

системи, що трансформуються. Можливі конструктивні і декоративні перетворення, що 
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дозволяють розширити асортимент взуття, а також підвищити її надійність у носку і 

довговічність. Конструктивні перетворення містять у собі зміни у взаєморозташуванні, 

складі 

У

айки на 

заготів

я

е

 устілок з анатомічним ложем, наприклад [8] запропонований спосіб 

одержа

і габаритних розмірах ланок сітчастої системи. Декоративні перетворення 

включають зміни в заповненні ланок сітчастої системи. Розміри ланки сітчастої 

системи  визначають з  параметрів  сліду  колодки і дорівнюють ширині стопи в 

перетині, що проходить через голівку п'ятої плюсневої кістки.  

        заявці Німеччини №19933888,2001р. запропонована конструкція 

багатофункціонального взуття, що складається із сандалій і внутрішнього взуття, 

вільно вкладеної в сандалії і прикріпленої до внутрішньої їхньої сторони. Сандалії 

мають у п'ятковій частині ремінь для утримання і фіксації внутрішнього взуття в них. 

Заготівля внутрішнього взуття частково утворить зовні видиму заготівлю усього взуття 

багатофункціонального застосування, тому що різні комбінації утворять закриті 

черевики, а внутрішнє взуття і сандалії можуть носитися незалежно друг від друга. 

Для зміцнення конструкції взуття і забезпечення скріплення взуття чи 

зшиванням склеюванням ученими США (патент № 5896608, 1999 р.) запропонований 

оригінальний спосіб затягування взуття, у якому замість невеликої затяжної кр

лі виконані дві пари довгих крилець - одна пара в передній і друга в задньої її 

частинах. 

Багато авторів удосконалюють конструкції деталей низу, вирішуючи проблему 

комфортності взутт . Наприклад, [5]  у патенті США, запропонована конструкція 

устілки з ламінірованого спіненого мат ріалу, виконаної з хвилястою поверхнею для 

кращої амортизації і декількома вертикальними наскрізними каналами, що створюють 

ефект вентиляції при ходьбі. У патенті США [6] запропонована оригінальна 

конструкція устілки для дитячого взуття, що містить м'який бортик, розташований по 

периферії геленочної і п'яткової частин. Бортик забезпечує фіксацію стопи у взутті, а 

також запобігає травми при падінні дитини. Для ефективної амортизації навантаження 

на п'яткову частину стопи вченими США [7]   запропоновано виконувати устілку зі 

спіненого полімерного матеріалу із сідлоподібним поглибленням у п'ятковій частині. 

Знизу до цієї ділянки фіксується додатковий елемент із більш твердого матеріалу 

(наприклад, поліетилен), що має бортик. У багатьох винаходах автори пропонують 

різні конструкції

ння устілки з вкладишем, що передбачає особливості стану стопи носія. 
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Велика кількість винаходів присвячена удосконалюванню конструкції підошов, 

а також приділено увага і конструкції каблука[3]. 

Так, наприклад, для поліпшення комфортних властивостей взуття за рахунок 

удароп

формою стопи, забезпечуючи 

зносос ошви і комфортність взуття. Цікаво конструктивне рішення проблеми 

збільш  н п

он али дослідники зі 

США,[11] що включає вузол у п'ятковій частині для акумулювання енергії в процесі 

узькими вченими (заявка № 2802780, 2001 р.) конструкція 

жній шари якого виконані з 

ливого матеріалу 

ми 

даного способу дозволить відмовитися від склеювання 

 в галузі розробки 

ої конструкції взуття із заданими показниками комфортності, гігієнічності, 

ормостійкості та зовнішнім виглядом. Таким чином, створення комфортного взуття, 

  на стадії проектування і розробки взуття.     

Л
1. Либа .- Дис. 

.докт.техн.наук.- М., 1996. 

оглинаючих властивостей підошви вченими США [9]  запропонована 

конструкція двошарової підошви з пружними заглибленнями круглої форми, 

розташованими з визначеним кроком. Конструкція двошарової підошви передбачена й 

у патенті США № 5572805, 1996 р[10]. Нижній її шар виконаний з більш твердого 

матеріалу, верхній шар має профільовану поверхню за 

тійкість під

ення зносостійкості підошви за рахунок виконання на ижній її оверхні і 

каблуці гумових ребер. Через ребра і западини між ними проходить сітчаста вкладка, 

виконана зі скловолокна, чи пластмаси металу (заявка № 0857434 ЕВП, 1998 р.). 

Оригінальне конструктивне рішення вставки для підошви запроп ув

носки взуття[3]. 

Запропонована франц

складеного каблука дозволяє поліпшити ергономічні властивості взуття за рахунок 

застосування тришарової структури каблука, верхня і ни

твердого матеріалу, між якими розташований шар з еластичного стис

(наприклад, поліуретан). 

Оригінальний спосіб з'єднання деталей взуття запропонований американськи

фахівцями в патенті № 5906872, 2000р. у який передбачене: хімічне зв'язування 

еластичних і нееластичних деталей взуття з використанням функціональних груп цих 

матеріалів. Застосування 

деталей взуття і зробити взуття більш міцною і легкою.  
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УДК 685.312 
 

ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-МЕТОДИЧНИХ ПЕРЕДУМОВ 

ПРОЕКТУВАННЯ КОМФОРТНОГО ТУРИСТИЧНОГО ВЗУТТЯ 
 

В.Я.ПОДУБИНСЬКИЙ 
Мукачівський технологічний інститут 

 
На основі класифікації туристичного взуття та аналізу умов його роботи, які розкривають 

специфіку функціональності цих виробів, запропоновано формування методологічно-наукових принципів 
для вдосконалення та розробки сучасного турист
електроміографічними закономірностями. В статті розглядається проблеми створення сучасного, 

ортного туристичного взуття та його розробки користуючись  закономірностями біомеханіки та 
електроміограми. 

 
Важливе місце в умовах переходу України до нових економічних відносин займає 

проблема розвитку ринку туристичних послуг. У відповідності із Указом Президента 

України "Про підтримку розвитку туризму в Ук

енні цієї проблеми є сприяння розвитку туризму в Україні та створення на ринку 

туристичних послуг рівних можливостей для всіх суб'єктів підприємництва незалежно 

від форми власності. З кожним роком збільшується кількість бажаючих людей, що 

віддають свій вільний час активному відпочинку, заняттям фізичною культурою, 

спортом і туризмом. Спорт відіграє активну роль у збереженні здоров'я людей, у 

моральному і духовному вихованні підростаючого покоління, він все більше входить у 

повсякденне життя і побут. 



Природничі і технічні науки 
 
38 

 

Науковий вісник Мукачівського технологічного інституту 
 

Наявність на території країн СНД великої кількості гірських масивів, а також 

можл

ення до гірського туризму. 

Гірсь

 ,   

ливості України, пов'язані із 

трив ого-гірському середовище, також обумовлюють 

підви

н т м я

ий режим для ніг. Хочеться відразу сказати, що для кожного 

конк

конструктивних параметрів  туристичних черевиків та 

створ

ьняє 

потр відає рівню якості кращих   світових   

зразк  подальше вдосконалювання наявних і розробка нових 

мето кий сучасний рівень якісних вимог до неї можна 

задов ри розробці і впровадженні принципово нових конструктивних 

ріше  

и н

ивість здійснювати гірські туристичні походи практично всім здоровим людям, 

незалежно від віку, обумовлюють широкий інтерес насел

кі туристичні походи є не тільки одним із видів активного відпочинку, який 

значно покращує фізичний та психічний стан людини, але й потужним засобом 

профілактики різноманітних захворювань. 

Вивчення та аналіз споживчого попиту виявили що з розвитком туризму зросла 

потреба у високоякісному спортивному взутті, призначеному для експлуатації в умовах 

високогір'я. Крім того, кліматичні та ландшафтні особ

алим перебуванням людини у вол

щений попит на взуття  даного призначення. 

Тримай голову в холоді, а ноги в теплі - цю приказку усі знають з дитинства, але 

навряд чи хто прислухається до неї доти, поки не потрапить у поході в несприятливі 

умови холоду і підвищеної вологості. Після першого ж походу, напевно, усі туристи 

задумуються над еобхідніс ю покупки зручного, іцного взутт , здатної винести всі 

умови подорожі, забезпечити легке пересування по будь-якій місцевості і створити 

комфортний температурн

ретного типу походу, і більш того, для кожного конкретного походу потрібно свій 

черевик зі своїми особливостями.   

  Постановка задачі 
Метою даної роботи є дослідження 

ення оптимальної конструкції верху взуття та профілю підошви. 

Найважливішою умовою створення туристичного взуття, що задовол

ебам туристів і аматорів туризму, що відпо

ів   і   стандартів,   є  

дів проектування. Висо

ольнити тільки п

нь як для верху, так і для низу туристичного  взуття. 

Об’єкт  та мета дослідже ня 

Для вирішення цих питань планується розробити науково-обґрунтованих методів 

проектування туристичного взуття для туризму, підвищення ефективності процесу 

розробки і впровадження раціональних конструктивних параметрів верха і низу взуття 

з урахуванням специфіки і біомеханічних та електроміографічних (ЕМГ) 

закономірностей рішення рухових задач під час занять туризмом на етапі 
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конструкторської і технологічної підготовки виробництва і використання засобів 

обчислювальної техніки. 

Заплановано розробити методику дослідження електричної активності м’язів при 

ходінні в туристичному взутті на природніх поверхнях різного типу під різним кутом. 

За основу взято електроміорограф. 

Результати та їх обговорення 

На сьогоднішній момент можна виділити наступні види туристичних черевиків:  

м 

капр

повсть. 

Для 

 відпочинку на природі. Крім стандартних 

закрі при пристрочуванні берців до союзки додатково використаються 

холь

 продукція даного асортименту 

значн

н і  

- пластикові черевики із внутрішніми вставками для високогірних сходжень, 

- черевики для складних гірських походів,  

- черевики для трекінга,  

- трекінговые кросівки,  

- скельні туфлі.   

Верх взуття для туризму, походів і відпочинку на природі виконаний з 

натуральної хромової шкіри. Спосіб кріплення ТЭП підошви - клейовий 

бортопрошивний. Для забезпечення підвищеної зносостійкості туристичного взуття для 

походів і відпочинку на природі, підошва встановлюється клейовим способом після 

спеціальної хімічної й термічної обробки, з наступним механічним прошивання

оновою ниткою. Як підкладковий матеріал взуття для туризму, походів і 

відпочинку на природі використається діагональ, штучне хутро або натуральна 

підвищення міцності взуття для туризму, походів і відпочинку на природі й 

захисту ніг від випадкових ударів у носовій частині убудований термопластичний 

підносок. В області устілки туристичного взуття уклеєна м'яка прокладка із ППЭ, що 

дозволяє рівномірно розподілити ваги людини й запобігає утома ніг при тривалому 

носінні взуття для туризму, походів і

пних швів, 

нітенів. 

Вироби відомих закордонних фірм, таких як Nike, Adidas, Reebok, Technika та ін. 

відрізняються високою якістю та ефективністю, однак через високу вартість недоступні 

громадянам із середнім рівнем достатку. Вітчизняна

о дешевша, однак не задовольняє потреби споживачів через те, що не в повній 

мірі відповідає своєму призначенню. Такий стан справ пояснюється тим, що на етапі 

проектування е завжди враховують фізико-механічн  властивості матеріалів, що 

утворюють пакет туристичного взуття відсутні рекомендації щодо застосування 



Природничі і технічні науки 
 
40 

 

Науковий вісник Мукачівського технологічного інституту 
 

сучасних матеріалів. Крім того, на сьогодні залишається невирішеним питання по 

створенню конструкції, яка, завдяки високим показникам ергономічних властивостей, 

здатна овідність взуття; гірських туристів умовам його експлуатації. 

моги. 

ехнічних розробок в області проектування раціональних конструкцій туристичного 

зуття на   основі детального масового обстеження стоп, виявлення особливостей їхньої 

удови і функцій, а також біомеханічних закономірностей руху в залежності від 

 виду туризму. 

Висно

Пропонований н ми, тому що на їхній 

основі створені такі кон ристичного взуття, що 

сприяю

т

с  в  

й

2. 
3. 

 

-

 забезпечити відп

При заняттях туризмом стопа зазнає значні навантаження, тому до туристичного 

взуття, а відповідно до конструкцій і колодок, пред'являються особливі ви

З цього випливає, що для виконання задач необхідне проведення науково-

т

в

б

специфіки того чи іншого

вки 

апрямок і методи можна вважати актуальни

струкції і профілі поверхонь підошов і ту

ть поліпшенню значень опорних реакцій, прискорень, фазового складу 

(струк ури) рухів специфічних для цілого ряду рухів. 

Найважливішою умовою створення спортивного взуття, що задовольняє потребам 

спортсменів і аматорів порту, що відповідає рівню якості кращих   світових  зразкі    і  

стандартів, є подальше вдосконалювання наявних і розробка нових методів 

проектування. Високи  сучасний рівень   якісних вимог до неї можна задовольнити 

тільки при розробці і впровадженні принципово нових конструктивних рішень як для 

верху, так і для низу спортивного  взуття.  
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Тонкі плити з покриттям широко використовуються в мостових спорудах. Тов-

щина таких покрить є значно меншою в порівнянні з товщиною плити. При 

експлу уктивних елементів у середовищах з температурними 

змінам мір і

 температурні напруження і деформації у плитах і покриттях. Такі 

напруж бути

небезпечними є нерівномірні високі температури середовища, в якому знаходиться 

плита з пок

адачам визначення температурних полів і напружено-деформованого стану в 

тілах з тонким покриттям присвячено ряд наукових досліджень [1-8]. Вперше умови 

термомеханічного контакту термопружних тіл із середовищем через тонкий шар 

покриття отримано в роботі [5]. В працях [6,7,8] на основі операторного методу 

виведено узагальнені граничні умови, які описують конвективний теплообмін тіла з 

оточувальним середовищем через тонке багатошарове ортотропне покриття. 

Актуальними залишаються наукові дослідження в цьому напрямі надалі. 

Дана робота є розвитком досліджень, які викладено в статтях [1,3,4]. В ній 

розглядається нкій плиті з 

односторонніми багатошаровими покриттями малої товщини за умов теплообміну із 

середовищем на зовнішніх поверхнях покриття і плити за законом Ньюто

Постановка задачі  

глянемо (рис систем

координат .

атації таких констр

и у плитах і покриттях виникають нерівно н  температурні поля, які 

викликають

ення можуть  причиною руйнування покриття і плити. Особливо 

риттям, при пожежі. Для прогнозування поведінки таких елементів 

конструкцій потрібно визначити в них розподіл температури та відповідних йому 

температурних напружень. 

З

задача про визначення температурного поля в то

на. 

Роз .1) тонку плиту товщиною 02h  в ортогональній і 

 0 0 0, ,α β γ   

На поверхню 0 0hγ =  плити нанесено багатошарове покрит з товщинними 

1 22 , 2 ,...2 nh h h  і різними теплофізичними характеристиками ний шар покриття 

вважаємо тонкою плас овідної товщини. Задача теплопровідності для  

плити і шарів зводиться до розв’язання

тя 

. Кож

тинкою відп

 системи диференціальних рівнянь 
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Рис.1   Розрахункова схема плити з ба тошаровим покриттям 

 
га

2
2

2 0,i i
i

p t
τ

it∂
+ =
∂

                     (1) 

де 2 1
i i

ia
p

τ
∂

= Δ −
∂

, iΔ  - оператор са Лапла  в ортогональних координатах ( , )1 iα β , 

iai
ic
λ

=  - коефіцієнт температуропровідності,  - теплоємність, ic iλ  -  

теплоп

коефіцієнти

ровідності плити і шарів покриття, τ  - час, 0,1,2,..., .i n=  Приймаємо, що на 

контактних поверхнях 01 12 1,, ,..., n nS S S −  плити і шару шарами виконуються 

умови ідеального теплового контакту: 

 „1” та між 

1,i it t +=        1 ,i i it t

1 1i i i

λ
γ λ γ+ +∂ ∂
+∂ ∂
=   0,1,2,..., 1i n= − .                                    (2) 

На поверхнях контакту плити із зовнішнім середовищем і контакту n-го 

шару п

ocS   ncS

окриття із зовнішнім середовищем відбувається теплообмін за законом Ньютона 

0
0 0 0 0

0 0

( ) 0cnt t t при h ,α λ
γ λ
∂

− − = = −
∂

                                                   (3) 

( ) 0cn n
n n n

n n

t t t при hn
α γ

γ λ
∂

+ − = = −
∂

.                                                    (4)   

 
де nα  і oα  - коефіцієнти тепловіддачі з поверхонь і , і  - 

середовищ біля повер

Граничні умови на торцевих поверхнях 

 ncS   ocS c
nt   c

Ot температури 

хонь S  і S . nc oc

іГ , що обмежують плиту покриття, 

приймаємо першого – третього роду. 
 

задаємо початкову умову 

і 

Для нестаціонарної задачі теплопровідності 
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( , , )i i i i it g α β γ=   при 0τ = .                                                    

ро язк

диференціальних рівнянь (3) за умов (5). 

представимо у вигляді 

         (5) 

Таким чином, поставлена задача зводиться до знаходження зв’ ів системи 

Виклад основного матеріалу дослідження  

Використовуючи символічний метод,  розв’язок диференціального рівняння 

поданого в праці [7] 

cos ( , , ) sin ( , , )i i i i i i i i i i it p A p Bγ α β τ γ α β τ= ⋅ + ⋅ .                               (6) 

Тоді градієнт температ  товщині плити і поури по криття 

 sin (i
i

t p ( , , ) cos , , ).i i i i i i i i i i i
i

p A p p Bγ α β τ γ τ⋅ + ⋅                    

(7) 

рівнянь для визначення 

α β
γ
∂

= −
∂

Підставляючи (6) і (7) в умови (2), отримуємо систему 

iA та iB : 

0 0
1 1 1 1 1 1co= s sin ,o Y h

t p h A p
=

⋅ − ⋅  h B
0

0
0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0 Y

tλ
γ
∂

=
∂

( sin cos ),h p p h A p p h Bλ= ⋅ +  

1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2cos sin cos sin ,p h A p h B p A⋅ + ⋅ = ⋅h p h B− ⋅  

   ( ) ( )1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2sin cos sin ,p p h A p p h B p p h A p h Bλ λ− ⋅ + = ⋅ + ⋅                  (8) 

………………………………………………………….. 
……………………………………………… …… ……. 

1 1 1 1 1 1cos sin cos sin ,n n n n n n n n n n n np n A p h B p h A p h B− − − − − −⋅ + ⋅ = ⋅ − ⋅  

( ) ( )1 1 1 1 1 1 1 1 1sin cos sin cos .n n n n n n n n n n n n n n n n n np p h A p p h B p p h A p p h Bλ λ− − − − − − − − −− ⋅ + = ⋅ +  ⋅

Підставляючи (6) і (7) в умову (4), дістаємо 

( ) ( )sin cos sin .c
n n n n n n n n n n n n n ncosn n n np p h A p p h B p h B tλ α α− ⋅ + ⋅ + ⋅ =         (

n n

p h A+ ⋅ 9) 

Розв’язуючи систему алгебраїчних рівнянь (8), знаходимо і A  B  через  0t і

0
0

0

tλ
γ
∂

. Внесемо ці значення в (9). Одержимо умову теплообміну із зовнішнім 

середовищем на поверхні плити через багатошарове покриття в загальному ви

такому

∂

падку в 

 вигляді  

  0
0 0 0

0

;c
n n nα n

t t tλ α
γ
∂

+ =
∂

                                                (10) 
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диференціальні оператори ( )0 1 1 0, 1, ,,...., , .....n n n n np h p hλ λ λ λ α і 

( )0 1 1 0, 1, ,,...., , .....n n n np h p h nα λ λ λ α  є коефіцієнтами 

еплоп сті і тепловіддачі відповідно на поверхні плити.  

 плити з одношаровим покриттям маємо 

узагальненими операторними 

т ровідно

Для

        1 1 1
01λ =                                    (11) 

        01 1 1 1 1 1 1 1cos 2 sin 2 .

0 1 1
1 1

sin 2cos 2 ,p hp h
p

αλ
λ

⎛ ⎞
+⎜ ⎟

⎝ ⎠
                

p h p p hα α λ= −                                                   (1

Для плити з двошаро

2) 

вим покриттям 

    
( )

2 2 2sin 2(cos 2 (cos 2 )p hp h p h02 0 1 1 1 1
2 2

1 1
2 2 2 2 2 2 2

1 1

sin 2 cos 2 sin 2 ),

p
p h p h p p h
p

αλ λ= + +
λ

α λ
λ

−
                  

     

          (13) 

2 2
02 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2

2 2

sin 2cos 2 ( cos 2 sin 2 ) sin 2 (cos 2 )2p hp h p h p p h p p h p h
p

αα λ λ λ
λ

= − − ⋅ + .(14) 

Шляхом граничного переходу при n  введенням приведених 

теплопровідностей i

 0( 1,2,..., )ih i→ = і

 * 2i i hλ λ= ⋅  і термоопору 
2 i

i
i

hr
λ

=  шарів покриття в (14) отримуємо 

наближені формули 

б,    2
01 0 1 1 01 1 1(1 ), *= + − ⋅r pλ λ α α λ 02 0 2 1 2(1 ( )),= + +r rλ λ α  2 2

02 2 1 1 2* .= − ⋅ −pα α λ λ        (15) 

Для плити з n-шаровим покриттям 

 (1 ( ... )) (1 )= + + + = +0 0 1 2 0
1=
∑

n

n n n n i
i

λ λ α τ τ τ λ α τ ,    *
0 2 1

1=

* .= − ⋅∑
n

n i
i

pα α λ                 (16) 

Рівняння теплопровідності плити 

 допомогою символічного методу розв’язок рівняння (1) при і=0 запишемо у 

вигляді 

            

За

 
2 2

0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 2

0 0 0 0 0 0 0 \0

cos sin1 ,
sin 3 sin cos

p h p p h pt T
p h p h p h p h

γ γ
= ⋅ ⋅

−
                            (17) 

де  

T+

                 
0

0

1 0 0
0

1 ,
2

h

h

T t d
h

γ
−

= ∫   
0

0

2 0 0 02
0

3 ,
2

h

h

T t d
h

γ γ
−

= ∫                                         (18) 

Т1 і Т2 – інтегральні характеристики температури, через які виражається напружено-

деформований стан плити. 
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Підставляючи (14) в умови (3) і (10), після елементарних перетворень одержимо 

 ( )
2 2

2 2 0 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0 1 2

0 0 0 0

* * ,
3 1 c c

p hp h p h ctgp h T T t t
p h ctgp h

εε ε ε⋅ − ⋅ − ⋅ = − +
−

  (19) 

 

T

( )
2 2

2 2 0 0
0 0 2 2 0 0 0 0 0 2 0

0 0 0 0

(1 ) 3 3 * * ,
1 c c

p h
0p h T T p h ct p h T t

p h ctgp h
ε ε⋅ − − ⋅ − ⋅ = − +

−
 

Де 

g tε ε

0 0 0 0 0 0
0 0

0 0 0 0

, * ;
2 2

n n

n n

h hα α α α
ε ε

λ λ λ λ
⎛ ⎞ ⎛ ⎞

= + = −⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎝ ⎠ ⎝ ⎠

 

0 0 02c n c
1 1( ), * ( );c c c ct t t t t t= + = −  
2

0 0 0 0

0 0 0 0

, * .
2 2
⎛ ⎞ ⎛ ⎞

= + = −⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎝ ⎠ ⎝ ⎠

n n

n n

h hα α α α
ε ε

λ λ λ λ
 

Якщо в (19) обмежитись першими членами розкладу операторів і 

(1 )p h h −− , то матимемо наближену систему диференціальних рівнянь 

становці.  

які овка 

 

 на оболонки з 

 і двостороннім покриттям. Надалі передбачаються розв’язки 

онкретних задач практики та поширення запропонованого підходу до задач 

теплопровідності оболонкових елементів мостів і будівельних конструкцій, порівняння 

отриманих результатів з наявними теоретичними та експериментальними даними. 

0 0ctgp h  

1
0 0 0 0ctg

 2 2 * * *
0 0 1 0 1 0 2 ( )c ch p T T T t tε ε ε ε⋅ − − = − + , 

 2 2 * * *
0 0 2 0 2 0 1 13(1 ) 3 3( )ch p T T T t tε ε ε ε⋅ − + ⋅ − = − + .                     (20) 

Для визначення частинного розв’язку рівнянь (19), (20) необхідно в початковій 

умові і в граничних умовах на контурній поверхні перейти до інтегральних 

характеристик 1T  і 2T . 

зОтже, апропоновано підхід до моделювання теплопровідності плити довільної 

форми з одностороннім багатошаровим тонким покриттям. Задача теплопровідності 

для т в’ н ж плити може бу и роз язана езале но від задачі теплопровідності для кожного 

шару покриття, що дає значні спрощення розв’язку таких задач у точній по

Запропоновані рівняння теплопровідності для плити включають всі параметри, 

 характеризують теплофізичні властивості шарів покриття. Розглянута постан

дозволяє визначити температури на конкретних поверхнях між шарами покрить і між

покриттям і плитою, регулювати розподіл температури за рахунок вибору шарів 

покриття. Такий підхід до задач теплопровідності поширюється

одностороннім

к
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Таким чином, розроблена узагальнена методика оцінки напружено-

деформованого стану плит з багатошаровим  при змінах температурного 

поля дозво ах 

м
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УДК 620.379 
 

СТВОРЕННЯ СОРТІВ З ТЕМНО-ЧЕРВОНИМ ЛИСТЯМ, ЯК ЗАСІБ 

ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ РОСЛИН 
 

В. А. ЗАЯЦЬ, М. М. КІВЕЖДІ, С. С. МАХЛИНЕЦЬ, Л. М. ЗАЯЦЬ 
 
Створення сортів з темно-червоним листям, як засіб підвищення продуктивності 

сільськогосподарських рослин. — В. А. Заяць, М. М. Ківежді, С. С Махлинець, Л. М. Заяць. — 
Спектрофотометричне вивчення поглинання сонячної енергії показало, що рослини з темночервоним 
забарвленням листя поглинають на 8-12 % більше сонячної енергії, ніж зеленолисті рослини. Цю 
додатково поглинену енергію шляхом селекції можна направити на підвищення продуктивності нових 
червонол е лиистих сортів. Створ ні перші сорти персика з темночервоним стям мають високий 
потенціал продуктивності. Це явище є закономірним для всіх груп сільськогосподарських рослин. 
Ключові слова: антоціани, фотосинтез, сорти, продуктивність 

 
Поглиблене вивчення біологічних та гоподарських властивостей червонолистих 

форм п ю показало, що явище червонолистості можна ерсика, аличі, абрикоса та мигдал

покласти на службу людині і розглядати його як універсальний метод підвищення 

продуктивності сільськогосподарських культур за рахунок участі у фотосинтетичному 

процесі ще мало відомих, недостатньо вивчених рослинних пігментів під загальною 

назвою антоціани. Ці пігменти у відселекціонованих форм і сортів підвищують 

коефіцієнт корисної дії (ККД) фотосинтезу і значно підвищують урожайність 

сільськогосподарських рослин. 

Антоціани є пігментами клітинного соку, вакуолей і клітинних оболонок. Вони 

вивчаються давно, але й тепер ще до кінця не розгадана їх фізіологічна роль у житті 

рослин. Таке становище, зв'язане з тим, що для дослідження потрібне ретельне 

очищення антоціанів від інших пігментів, а коли, накінець, цього вдається досягти, то 

вони (антоціани) без інших компонентів вже втрачають свою фізіологічну функцію. Л. 

Н. Белл [1] відзначає, що у фотосинтезуючих клітинах міститься цілий ряд речовин, які 

поглинають світло у видимій і ближній ультрафіолетовій та інфрачервоній ділянках 

спектра і є фотобіологічно активними. Це хлорофіли, каротиноїди, флавіни, хінони, 

цитохроми, ферредоксин,  фітохром і антоціани. Вони мають різний колір і поглинають 

промені різної довжини хвиль. Для оцінки можливої ролі будь-якої із цих речовин у 

фотоенергетиці необхідно знати долю падаючого світла, яке вона поглинає. Це 

завдання легко вирішується при рівномірному розп всюдженн  пігменті  по всьому  о і в

об'єму об'єкта і при відсутності розсіювання світла. Однак у клітинах пігменти 

розподілені нерівномірно і, крім того, світло розсіюється, що приводить до збільшення 
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поглинання відносно слабо поглинаючих променів. У зв'язку з цим Л. Н. Белл [1] твер-

дить, що точно встановити розподіл поглинаючого світла по пігментах, у т.ч. і 

антоціанах, практично немо ливо. ж

Т. С. Лебедева і К. М. Ситник [7] відзначають, що антоціани містяться у 

рослинах виключно у формі глікозидів, у яких залишки цукрів - глюкози, галактози або 

рамноз ми зв'язані з забарвленим агліконом антоціанідіно , справжнім барвником. Для 

молекул антоціанів характерне розміщення атомів вуглецю і кисню на вершинах 

шестикутників - бензольних кілець. 

До цього часу ще ніхто не вивчав теоретичні основи не розробляв програми 

виведення нових сортів сільськогосподарських рослин з темно-червоним листям. 

Окремі червонолисті декоративні форми або сорти аличі були найчастіше випадковими 

сіянцями. 

Об'єкти і методи дослідження 

Об'єктами дослідження були колекційний і селекційний генофонди кісточкових 

культур, зібрані автором впродовж тривалого часу (протягом 37 років). До їх складу 

входило 33 таксони підродини Сливові (Prunoideae Focke), в т.ч. роди: персик - 24 

таксони (4 види, 5 підвидів, 15 різновидностей), слива - 4 таксонів, абрикос - 1 таксон, 

мигдаль - 1 таксон і ін. 

Найважливішими об'єктами дослідження були червонолисті та зеленолисті 

форми аличі, персика, абрикоса та мигдалю. У якості донорів ознаки червоного 

забарвлення листя служили алича Піссарда (Prunus cerasifera, var. pissardii), персик 

червонолистий (Persica vulgaris subsp. atropiirpurea (Schncid.) Zayats) та багато гібридів 

власної селекції між ними та їхніми зеленолистими формами, в т.ч. червонолисті форми 

від схрещування аличі Піссарда з Ccrasux besseyi (Bail.) L. та Prunus saiicina Lindl. Для 

вивчення оптичних властивостей інших покритонасінних червонолистих pоcлин були 

використані Malus niedzwetzkyana Dieck.. Berberis vulgaris, f. atropurpu ea, Coryuis r

mexima Mill. f. atropwpurea, Perilla hankinensis (Lour.) Decne. 

При вивченні біології росту і розвитку, цвітіння, запилення і запліднення, 

морозостійкості, особливостей плодоношення, якості плодів, стійкості проти шкідників 

і хвороб використовувались. ''Программа и методика селекции плодовых, ягодных и 

орехоплодных культур" [10], Методика відділу плодових культур Нікітського 

ботанічн о саду [11], пристосована д місцевих ум  [4]. У роботі використана ог о ов

ботанічна і виробнича класифікація персика та класифікація пагонів І. М. Рябова [11, 
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12]. Таксономія об'єктів дослідження узгоджена з класифікацією вітчизняних та 

зарубіжних ботаніків і селекціонерів Ш.М. Рябова [11,12], П. М. Жуковського [3], А. 

Тахтаджяна [13], С. К. Черепанова [14], J. Holub [15], відповідає вимогам 

Міжнародного Кодексу номенклатури культурних рослин [8], Міжнародного Кодексу 

ботанічної номенклатури [9]. 

Інтенсивність поглинання світла рослинними пігментами досліджували з 

допомогою спектрофотометра СФ-10. 

Результати дослідження та їх обговорення  

Щоб встановити інтенсивність поглинання світла антоціанами листків персика 

та аличі Піссарда, ми порівнювали спектри поглинання спиртових витяжок пігментів 

червонолистих сортів з зелено-листими сортами цих видів. Дослідження птичних о

властивостей інших зеленолистих та червонолистих видів показали, що закономірності 

поглинання світлової енергії зберігаються: червонолисті сорти поглинають енергію 

більш 1 я йінтенсивно ніж зеленолисті (рис. ). Червонолистий мигдаль, ки  служив 

об'єктом наших досліджень, був виведений нами внаслідок схрещування мигдалю 

звичайного з персиком червонолистим. Пігменти зеленолистого мигдалю Нікітський 

пізньоквітучий мали дуже низьку поглинаючу здатніст  (рис. 1), оскільки його листки ь

були вражені хлорозом. 

У всіх випадках криві поглинання світлової енергії (рис. 1) дають підстави 

зробити висновки, що антоціани червонолистих рослин підсилюють поглинаючу 

властивість листя майже по всій ділянці видимої радіації (380-710 нм). Аналізуючи 

криві поглинання світлової енергі  у зеленолистого сорту персика Редхавен та ї  

червонолистого Негус (рис. 1) чітко помітна значна різниця у величині поглинання на 

ділянці спектра від 400 до 470 нм. На довжині хвилі 430 нм інтенсивність поглинання у 

червонолистого сорту Негус на 42-43 % виша, ніж у зеленолистих сортів (рис. 1). В 

середньому, на ділянці спектра від 400 до 710 нм інтенсивність поглинання 

червонолистих кісточкових перевищує поглинання зеленолистих на 8-12 %. Приблизно 

на таку ж величину можна збільшити урожайність нових червонолистих сортів, тобто 

шляхом гібридизації і відбору можна виділити нові червонолисті форми з дуже 

високим потенціалом продуктивності. 

Наші висновки підтверджуються спостереженнями над недавно виділеними 

новими червонолистими формами і сортами, які проходять первинне 



Природничі і технічні науки 
 
50 

 

Науковий вісник Мукачівського технологічного інституту 
 

сортовипро Середбування.  них уже виділений новий, принципово відмінний від усіх 

інших сортів, червонолистий сорт Негус. 

Разом з тим, ми проводили вивчення пігментів на ефект люмінесценції на 

кафедрі квантової електроніки Ужгородського національного університету (УжНУ).  

Версія відносно втрати   чере  канал люмінесценції була перевірена з листками енергії з

допомогою спектролюмінесцентної уста овки, розробленої на кафедрі квантової н

електроніки фізичного факультет  УжНУ. у

Установка є високочутливою і  проводити регістрацію спектрів дозволяє

люмінесценції у режимі регістрації окремих фотоелектронних імпульсів. Спиртові і 

водні витяжки пігментів з червоних і зелених листків заливали в кварцеву кювету 

спеціальної конструкції і опромінювали ультрафіолетовими променями водневої 

газоразрядної лампи типу -25 (186-360 нм). Установка автоматизована керується з  ДВС , 

допомогою персонального комп’ютера ДВК-З.  

Люмінесцентне випромінювання в установці реєструється в напрямі, 

перпендикулярному  опромінення в діапазоні 300-600 нм.  напряму

Не дивлячись на те, що установк  дуже чутлива,  реєструвати надслабкі а дозволяє

світлові потоки, добре зарекомендувала себе при дослідженій спектрів власної  

люмінесценції сироватки крові, при дослідженні витяжок пігментів  сигнал листків

люмінесценції за величиною був рівний фоновому (приблизно у 100 разів менший від 

сигналу означає величини люмінесценції сироватки крові). Все це , що люмінесценцію 

пігмента, як можливий процес розсіювання поглинутої світлової енергії, можна 

знехтувати. З іншої сторони це означає, що поглинута енергія більш повно 

використовується рослиною для забезпечення біохімічних процесів і нагромадження  

біомаси. 

 
Рис. 1. Графік інтенсивності поглинання світлової енергії 
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До цих пір невідоме походження червонолистих рослин і  явища взагалі

червонолистості. Можливо ознака червоного забарвлення у процесі філогенетичного 

розвитку ередається з покоління у покоління  дуже далеких предків - червоних п   від

водоростей. А можливо вони виникли порівняно зовсім недавно у результаті 

природного мутагенезу ця думка може бути більш імовірною, бо якби червонолисті 

наземні рослини існували у далекі часи, наприклад, у кам'яновугільному періоді, то 

рослинний світ у ході еволюції пішов би по шляху створення переважної більшості   

червонолистих покритонасінних рослин, оскільки ознака червоного забарвлення є 

домінантною, а ознака зеленого забарвлення - рецесивною [5]. 

Є думка, що червонолисті форми виникли високо у горах як мутанти під 

впливо вого випромінювання. З метою перевірки цього твердження, ми м ультрафіолето

провели серію дослідів з опромінювання рослин ультрафіолетовими променями. 

Джерелом ультрафіолетових променів, близьких за довжиною хвилі до природних, 

служив потужний N2 - лазер, спеціально сконструйований для таких досліджень на 

кафедрі квантової електроніки УжНУ (конструктор - доцент, канд. фізико-

математичних наук B.C. Шевера). Опромінювали насіння, проростки, конуси 

наростання пагонів як трав’янистих так і дерев'янистих рослин. Випробували різні 

експозиції на багатьох об'єктах, але очікуваних результатів, тобто червонолистих 

мутантів не одержали. 

Г. В. Ерьомін [2] стверджує, що червонолистий персик успадкував ознаку 

червоного забарвлення листя (геп An) від аличі Піссарда у результаті інтрогресивної 

гібридизації. Ще не встановлено коли з'явилися перші форми червонолистого персика, 

які Шнайдер у 1906 р. відніс до різновидності Persica vulgaris, var. atropiirpurea 

Schneid., а ми, одерж ши лику кільк  форм та тів і, з'ясувавши їх гібридне ав  ве ість сор

походження, віднесли їх у ранг підвиду - Persica vulgaris, subsp. atropiirpurea (Schneid.) 

Zayats nom. nov. [6]. 

Висновки 

Дякуючи антоціанам, червонолисті рослини більш повно засвоюють сонячну 

енергію і більше нагромаджують органічних сполук, а це означає, що шляхом 

гібридизації і відбору можна виділити нові сорти, які будуть давати більші урожаї, ніж 

сучасні селекційні сорти з зеленими листками. 

Розроблена концепція біологічної ролі антоціанів у листках персика та інших 

покритонасінних рослин засвідчує, що явище червонолистості таїть у собі великі 
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можливості у підвищенні коефіцієнту корисної дії фотосинтезу і підвищенні 

урожа ють йності сільськогосподарських рослин. Криві поглинання світлової енергії да

підстави зробити висновки, листих рослин підсилюють що антоціани червоно

поглинаючу властивість листя майж  радіації (380-700 нм). е по всій ділянці видимої

У середньому, на ділян  нм інтенсивність поглинання ці сп 700ектра від 400 до 

червонолистих кіс . Це означає, що точкових перевищує поглинання зелених на 8-12 %

шляхом відбору можна вивести нові червонолисті з дуже високим потенціалом 

продуктивності. Ця закономірність поширюється на всі сільськогосподарські рослини і 

впровадження червонолистих сортів, в т.ч. і хлібних злаків дає можливість виробляти у 

світовому масштабі мільярди тонн додаткової сільськогосподарської продукції. 
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БЕЗКОРПУСНІ ІНФРАЧЕРВОНІ НАПІВПРОВІДНИКОВІ ДЖЕРЕЛА  
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Спеціальне констру торське бюро засобів аналітичної техніки, м. жгород 

 
Розроблені напівпровідникові безкорпусні випромінюючі в інфрачервоному діапазоні спектру 2,5-

5,0 мкм епітаксіальні гетероструктури на основ  з’єднань А3В5 .  роботі викорис ані тверді роз и  In1-

xGaxAs/InAs т  InAs1-x-ySbxPy/InAs з метою одержання структ рно-узгоджених систем з різним рівнем 
легування. Дослідженні електрофізичні характеристики одержаних гетероструктур з створеними в 
них p–n переходами, а також фізико-хімічні та оптичні властивості захисних та просвітлюючих 
діелектрични  покрить на о нові складни  халькогенідних склоподібни  напівпровідников х матеріалів. 
Такі напівпро ідникові випромінюючі структури є основою для багатьох сучасних оптоелектронних 
систем та систем різного спеціального при начення. 

 
При розробці сучасних приладів птоелкетронних систем а приладів газового 

аналізу виникла проблема в створенні напівпровідникових ін рачервоних (ІЧ) джерел 

випромінювання на область

и

к  У

і В т чин
а у

х с х х и
в   

  з

 о т

ф  

 спектру 2,5-5,0 мкм, де розміщені смуги поглинання 

основн у газів (λ= 2,5; 2,9; 3,32; 3,8; 4,27; 4,67 мкм) [1]. 

Основни

 

юючих діодів в середній ІЧ-області 

спектру собою неперервний ряд твердих розчинів 

заміще  а

ІЧ

их, забруднюючих атмосфер

ми джерелами випромінювання в середній ІЧ-області спектру в даний час 

являються різні модифікації чорних тіл та напівпровідникові випромінюючі діоди 

ближнього інфрачервоного діапазону спектру (λ<2,5 мкм). Тверді розчини на основі 

бінарних сполук InAs–GaAs групи А3В5 по своєму складу найбільш придатні для 

реалізації на її основі напівпровідникових випромін

 (2,5–5,0 мкм). Вони являють 

ння зі змішаною іонно-ковалентною природою хімічного зв’язку, ле вивчені не 

в повній мірі. Покращити оптичні та експлуатаційні характеристики одержаних на їх 

основі випромінюючих діодів можна використовуючи захисні та просвітлюючі 

покриття з показником заломлення, близьким до показника заломлення 

напівпровідника. Тому дослідження технологічних аспектів одержання твердих 

розчинів, напівпровідникових випромінюючих діодів на їх основі та покращення їх 

експлуатаційних характеристик є актуальною задачею. 

Об’єкти та методи дослідження 

Для нового покоління джерел -діапазону були використані тверді розчини  

In1-xGaxAs/InAs та InAs1-x-ySbxPy/InAs з метою одержання структурно-узгоджених 

систем з різним рівнем легування. Найбільш технологічним методом одержання даних 

твердих розчинів є метод рідиннофазової епітаксії. Він дозволяє одержувати однорідні, 
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низькодефектні, високоякісні монокристалічні плівки твердих розчинів 

контрольованого складу при високому рівні їх відтворюванності, а також одношарові і 

багатошарові структури з створеними в них p–n переходами [2].  

Дослідження показали, що здійснюючи покриття діода відповідним оптично 

прозорим матеріалом певної форми (наприклад, у виді напівсфери, або сфери 

Вейерштраса) з показником заломлення, близьким до показника заломлення 

напівпровідника, можна теоретично підвищити коефіцієнт виводу випромінювання 

приблизно на порядок. Проблемою підвищення зовнішнього квантового виходу 

випромінювання шляхом збільшення коефіцієнта виводу випромінювання з кристалу є 

створення оптичного контакту між випромінюючим кристалом і оточуючим 

середовищем. Для покращення оптичних та експлуатаційних характеристик 

випромінюючих діодів на область спектру 2,5-5,0 мкм перспективними є 

напів с

1 в

ення складала 0,15-0,6 К/хв. Перед епітаксією розплав 

видержу

нами

провідникові матеріали на основі халькогенідних текол як захисні та 

просвітлюючи покриття [3]. 

Постановка задачі 

Метою даної статті є дослідження електрофізичних характеристик одержаних 

гетероструктур In -xGaxAs/InAs та InAs1-x-ySbxPy/InAs з створеними  них p–n 

переходами, а також фізико-хімічні та оптичні властивості напівпровідникових 

халькогенідних стекол для одержання безкорпусних напівпровідникових джерел 

випромінювання в інфрачервоній області спектру. 

Результати та їх обговорення 

Гетероструктури з створеними в них p–n переходами для джерел 

випромінювання, що перекривають область спектру 2,8-3,6 мкм були виготовлені на 

основі In1-хGaхAs (х≤0,25). Епітаксіальні шари одержувались в режимі вимушеного 

охолодження розчину-розплаву в області температур 920-970 К на підкладках InAs 

(ІІІ). Швидкість охолодж

вався на протязі 40- 60 хв. при температурі на 5-10 К більшій ніж температура 

початку росту з ціллю їх гомогенізації. Густина дислокацій, виявлених хімічним 

травленням,   з   сторонни   верхнього  епітаксіального   шару   змінювалась   в   межах  

(2-5)×104см-2. При вирощуванні гетероструктур In1-хGaхAs/In1-хGaхAs/InAs 

використовувалися три розплави росту, причому склад розплаву для буферного шару 

розрахований так, щоб у твердій фазі в ньому мати концентрацію арсеніда галію 

більшу ніж в робочих шарах. [2-4] . Товщина буферного шару вибрана  достатньо 
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великою (30-80 мкм.) для того, щоб суттєво віддалити робочу p-n область від 

підкладки. Одержання n-p або p-n переходів проводилось легуванням активної р- 

області 

ався при слабкому легуванні, а 10 %  ат. домішки 

при сил

труктурні дослідження в епітаксіальних шарах проводились методом 

металографічно  на мікроскопі ММР-2Р, який забезпечує збільшення від 100 

до 700 раз. Епітаксіальні шари в більшості випадків мали рівномірну дзеркальну 

поверхню.  носіїв в шарах одержаних гетероструктур і їх рухливості 

вимірювалися по методу Холла. Концентрація залишкової донорної домішки в 

нелегован  складає (1-2)1017см-3; концентрація дірок в легованих марганцем 

шарах твердих розчинів находилась в межах 1016-1018 см-3; рухливість становить (30-

120) см2/Вс при 300К. Омічні контакти до одержаних епітаксіальних структур 

створювались двох видів: точкові (діаметром ~150 мкм.) і суцільні з сторони кристала 

через яку не виводитьс випромінювання. кос атеріала контакта до р- області 

структур викор 15% по масі), 

контактами до n- області служили In або In-Sn. Контакти наносились методом 

вакуумн

а  

много заряду, оцінити контактну різницю потенціалів, а їх еволюція в часі при 

струмов

 

м х, 

з використанням домішки Zn i Mn. Легування здійснювалось шляхом введення 

в розплав спеціально приготовлених домішок у вигляді сплаву In + Zn або In + Mn. 

Сплав з 1% ат. домішки використовув

ьному легуванні. Для вирощування гетероструктур на основі твердих розчинів 

InAs1-x-ySbxPy (0≤x≤0,15; 0≤y≤0,18),  випромінювання яких перекриває спектральну 

область 3,8-5,0 мкм, температурний інтервал був зміщений в сторону більш високих 

значень (680-720 0С) в порівнянні з традиційним для InAs  (500-650 0C). Такий вибір 

був зумовлений тим, що при температурах пластичності підкладки InAs можна 

очікувати суттєві зміни у характері дефектоутворення в сторону підвищення якості 

епітаксіального шару.  

  С

го аналізу

Концентрація

их зразках

я В я ті м  

истовувався сплав In-Mn (вклад Mn в сплаві складав 5-

ого напилення з послідуючим відпалюванням у водневому середовищі при 

температурі 550-600 К [5]. 

Вольт-Амперна характеристик  (ВАХ) p-n переходів є однією з важливих 

електричних характеристик, які дозволяють судити про механізм протікання струму в 

шарі об’є

ому навантаженні створює передумови для встановлення механізмів деградації. 

ВАХ досліджуваних випромінюючих діодів вимірювалися на постійному струмі до 

таких густин струму, при яких не проходить розігрів зразка. Основні параметри ВАХ 

практично не змінюються з з іною складу твердого розчину що вказує на 
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рекомбінаційно-генераційну модель протікання струму через p-n перехід у твердих 

розчинах. 

Для вивчення впливу технологічних особливостей одержання гетероструктур 

InGaAs/InAs та InAsSbP/InAs на їх випромінюючі характеристики досліджувались 

спектри електролюмінісценції (ЕЛ).  

Дослідження люмінесцентних властивостей показало, що випромінювальна 

рекомбінація в одержаних гетероструктурах визначається прямими переходами зона 

провідності - валентна зона в n- матеріалі і зона провідності – акцепторний рівень в p- 

матеріалі. Форма спектрів ЕЛ вказує на високу структурну досконалість твердих 

розчинів у всьому діапазоні складів. Ширина спектрів випромінювання p-n переходів 

зменшується з ростом х (зменшення довжини хвилі випромінювання), що відповідає 

теоретичним даним [1].    з частотою   до  

107 Гц. 

ен

склади твердих розчинів, що 

забезпечую  на довжинах хвиль, які представляють практичний 

інтерес

н

  

забезпечувалося нанесенням напівсферичної поверхні із халькогенідного 

Модуляція   світлового   потоку   проводилася  

 
Рис. 1. Спектри електролюмінесценції p-n структур на основі   In1-xGaxAs / InAs та 

InAs1-x-ySbxPy / InAs для різних знач ь x і y при Т=300К. 
 

Проведені експериментальні дослідження по виготовленню активних елементів 

джерел ІЧ- випромінювання та проведені вимірювання їх електрофізичних і оптичних 

параметрів дали змогу визначити оптимальні 

ть випромінювання

.  

Актив ий елемент з p-n переходом і нанесеними на нього контактами 

розміщувалися в центрі керамічної підкладки. Збільшення зовнішнього квантового 

виходу такого джерела та механічний захист активного елемента з контактами 

1.

0.5 

0 

І, от.ед. 

2.4 2. 3.2 3. 4. 4.4 4.8 λ, мкм 
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напівпро ідникового скл  (ХНС) систем Аs-Sb-S-Se-Br, Ge-Sb-S різного складу та ІЧ- 

оптичних стекол ИКС-31 і ИКС-35 в 

в а  

залежності від довжини хвилі випромінювання ІЧ- 

джерела (Рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Конструкція безкорпусного ІЧ- джерела випромінювання: 
1- керамічна підкладка; 2- струмовиводи; 3- 

-
активний елемент; 

Така конструкція дала змогу підвищити зовнішній квантовий вихід активного 

лементу у 3-4 рази і  зменшити діаграму направленості джерела випромінювання  з 

600 до 400, що збільшило інтенсивність випромінювання вздовж осі випромінювання. 

 нами спосіб нанесення захисних покрить на випромінюючі структури має 

хор

На основі з’єднань А3В5 одержано епітаксіальні гетероструктури InGaAs/InAs і 

InAsSbP/InAs з утвореними дають можливість отримати 

інфрачервоне випромінюван 5-5,0 мкм. Досліджено їх 

електр

4  халькогенідне скло. 
 

Проведений аналіз фізико-хімічних і оптичних властивостей стекол показав, що 

всі вони прозорі в області спектру 0,60-12,5 мкм і мають малий коефіцієнт поглинання 

в цій області; питомий опір більше 109Ом.см. при Т=300К; коефіцієнт лінійного 

розширення від 12×10-6 до 3×10-5К-1; стійкі до агресивних середовищ, нерозчинні у воді 

та розбавлених кислотах. Показник заломлення змінюється від 2,2-3,01, а температура 

розм’якшення лежить в межах 340-500К. Багаторазовий цикл “плавлення – 

охолодження” не приводить до появи смуг поглинання в спектрах прозорості цих 

стекол. Сила зчеплення для всіх вибраних стекол складає не менше 8 кг/см2 і 

узгоджується з даними авторів по оптичній герметизації різними матеріалами [3-6]. 

е

1

Розроблений

ошу відтворюваність геометрії скляного куполу. 

Висновки 

p-n переходами, що 

ня в області спектру 2,

офізичні та оптичні характеристики, що дало змогу визначити оптимальні склади 
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тверди

- о  

 
.Ю.  Спектроабсорбционный газоанализатор на основе 

излучающих В
.11.-С

glasses in the system Ge-Sb-S. Journal of 
Optoelectronics and Advanced Materials. –V.3. –N4. -2001. –p.937-940. 

6.  

УДК 6

О  У  Д
ИНКУ 

 
ТОВМАСЯН В.А. 

 взуттєва фабрика 
.В., КРИВИЧ І.Г. 

т
 

ь на міцність 
субстрату на 

міцність клейових з’єднань.  

х розчинів, що забезпечують випромінювання на довжинах хвиль, які 

представляють практичний інтерес.  

Проведений аналіз фізико хімічних і птичних властивостей ХНС показав, що 

вони  задовольняють вимогам до діелектричних покрить ІЧ- джерел випромінювання. 

Розроблена конструкція джерел випромінювання на наш погляд є однією з найбільш 

перспективних. Компактність, вібростійкість, малі габарити і маса, енергоспоживання 

поряд з великим строком служби та швидкодією визначають широкий спектр їх 

використання, як елементної бази для оптоелектроніки та аналітичного 

приладобудування. 
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ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ ПАРАМЕТРІВ ГЕРМЕТИЗАЦІЇ ШВІВ ПРИ 
ВИГОТОВЛЕННІ ЗАГ ТОВОК ВЕРХУ ВЗ ТТЯ ЛЯ АКТИВНОГО 

ВІДПОЧ

Ужгородська
ШТИМАК Т
Мукачівський технологічний інсти ут 

Стаття розглядає проблеми пов’язані з дослідженням параметрів, які впливают
швів при їх герметизації. Розглядає питання впливу механічних властивостей адгезиву і 
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При експлуатуванні взуття в умовах, при яких є ймовірність проникнення в  

середину вологи, важливим чинником стає стійкість системи матеріалів до 

проник

дко 

і майж

аці (за рахунок частого обривання) і під час експлуатації 

проход

анні міцність з’єднання досить 

швидк унок стомлювання. Клеєзварні і зварні форми з’єднання 

відпов

я повинні відповідати контуру шва і для 

просто

в. В даний час 

викори

міцніст релаксацій

 

нення води. За своєю природою більшість матеріалів мають достатню 

водостійкість, але в процесі виготовлення деталі з’єднані нитковими швами і отвори, 

що виникають при їх проколюванні голкою призводять до того, що вода досить шви

е без перешкод проникає в середину взуття. При використанні ниток з бавовни 

можна на деякий час забезпечити водостійкість таких швів, але їх застосування 

зменшує продуктивність пр

ить швидка втрата міцності (міцність бавовняних ниток є меншою в порівнянні з 

штучними та синтетичними, а також швидше руйнуються елементарні волокна, з яких 

складається нитка). 

Для забезпечення водостійкості, при виготовленні взуття використовують 

клейові, клеєзварні, зварні з’єднання, але при цьому виникають цілий ряд 

технологічних проблем. Для клейових швів необхідно врахувати, що деталі заготовок 

інтенсивно працюють на розтяг, і при їх використ

о втрачається за рах

ідають нормам міцності, але при їх виконанні виникають проблеми в технічному 

виконанні (електроди для зварюванн

рових заготовок необхідно враховувати кожен розмір, що призводить до 

зростання затрат на виготовлення електродів).  

Оскільки попередні методи недостатньо широко застосовуютьсь для 

забезпечення водостійкості, використовують метод вулканізації шві

стовується удосконалений процес вулканізації, який переважно називають 

герметизацією і при цьому відбуваються фізико-хімічні процеси, характерні для гарячої 

вулканізації. 

Проводячи дослідження при вулканізації швів потрібно враховувати,  що при 

цьому відбувається крім самої герметизації, процес з’єднання, який пов’язаний з 

необхідністю встановлення когезії, взаємодії між тими матеріалами, що 

використовуються для даного процесу.  

Об’єкти та методи досліджень 
 

Міцність клейових з'єднань має ь, деформаційну і ну 

здатність, особливо елементів клейового з'єднання — адгезиву і субстрату.
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Вплив механічних і релаксаційних властивостей матеріалів, що складають 

клейове з'єднання, на його міцність може виявлятися по-різному [1]. 

ня релаксаційних процесів, коефіцієнт концентрації напруг може 

зменш

я

 міцність 

шару а

еї негативний вплив. Однак ті фактори, що сприяють зниженню 

концен

По-перше, якщо вдало обраний адгезив та технологічні параметри склеювання, 

адгезивна взаємодія достатня велика, міцність клейового з'єднання визначається 

міцністю того елемента (найчастіше адгезиву), по якому відбувається руйнування. 

По-друге, деформаційна здатність елементів клейового з'єднання, і головним 

чином ступінь її розходження між елементами, впливає на величину концентрації 

напруг, отже, і на міцність. 

По-третє, руйнуванню клейових з'єднань м'яких матеріалів передують відчутні 

деформації адгезиву і субстрату. У процесі формування клейового з'єднання,  у 

результаті протікан

итися ще до початку руйнування. Крім того, під час деформування може 

відбуватися орієнтація структури елементів клейового з'єднання. Прямим наслідком 

згаданих процесів, зв'язаних з релаксаційною і деформаційною здатністю адгезиву і 

субстрату, може бути зміцнення клейового з'єднання. 

Постановка задачі 

Необхідно розглянути вплив механічних властивостей м’якого та жорсткого 

адгезиву на міцність клейових з'єднань. 

Отже, механічні властивості адгезиву і субстрату для клейових з'єднань м'яких 

матеріалів повинні в більшому ступені впливати на їхню міцність ніж для клейових 

з'єднань твердих матеріалів. Основною причиною цього є велика деформаційна і 

релаксаційна здатність елементів клейових з'єднань м' ких матеріалів. 

Міцність клейових з'єднань підвищується при збільшенні міцності адгезиву 

шляхом зміни його відносної молекулярної маси, кількості щеплених функціональних 

груп, ступеня кристалічності і т.п [2,3]. Це відбувається доти, поки когезійна

дгезиву не перевищить адгезіонну міцність, чи ж міцність зв'язку між тонким 

шаром адгезиву в поверхні субстрату й іншої його маси при умовах напруженого стану 

системи. Після цього змінюється характер руйнування і далі воно відбувається вже не 

по масі шару адгезиву, а поблизу міжфазної границі (чи по ній). Подальше збільшення 

когезійної міцності адгезиву може вже не впливати на міцність клейового з'єднання, 

або здійснювати на н

трації напруг, що виникає поблизу міжфазної границі, повинні впливати на 
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міцність при руйнуванні поблизу міжфазної границі. У першу чергу це відноситься до 

релаксаційної здатності адгезиву. 

Найбільше наочно продемонструвати вплив міцності адгезиву на міцність 

клейових з'єднань можна при дослідженні температурної залежності міцності, якщо 

система підібрана таким чином, що в розглянутому інтервалі температур механічні 

властивості субстрату практично не залежать від температури, а механічні властивості 

адгези

і температури, як 

правил

н  т и ви о у

й адгезиву ведеться 

шляхо

ву, навпаки, чуттєві до температури. У таких випадках залежність міцності 

клейових з'єднань від температури в досить широкому інтервал

о, має максимум [4] і в температурній області максимуму міцності характер 

руйнування змінюється: зі зниженням температури поверхня руйнування зміщається до 

міжфазної границі. 

Очевидно, не можна в загальному випадку очікувати кількісної відповідності 

між показниками міцності плівок адгезиву поза клейовим з'єднанням і клейовими 

з'єднаннями при когезійному руйнуванні по адгезиву. Це обумовлено розходженням 

напруженого стану при деформуванні плівок і клейових з'єднань і розходженням 

надмолекуляр их струк ур адгез ву у гляді вільних плівок і в клей вом  з'єднанні 

[5]. Тим більше не можна очікувати відповідності міцності клейових з'єднань і плівок 

адгезивного клейового з'єднання, коли руйнування відбувається не по адгезиву, а в 

області міжфазної границі. Однак, для прогнозу міцності клейових з'єднань при 

розробці рецептів клею, коли пошук оптимальних властивосте

м варіювання співвідношення основних компонентів (наприклад, каучуку і 

смоли, смоли і пластифікатора і т.п.), важливо знати, який існує зв'язок між 

показниками механічних і релаксаційних властивостей плівок адгезиву і міцністю 

клейових з'єднань на їхній основі, клеючих показників властивостей адгезиву є 

найбільш репрезентативними для прогнозування міцності клейових з'єднанні. 

При монотонній зміні складу адгезиву шляхом поступової зміни співвідношення 

компонентів і, отже, при зміні відповідно до цього (у будь-якому напрямку) його 

механічних властивостей між міцністю клейових з'єднань і показниками механічних 

властивостей адгезиву існує тісний кореляційний зв'язок, якщо в розглянутому 

інтервалі зміни складу і властивостей адгезиву не міняється характер руйнування 

клейового з'єднання. 

Характер кореляційних зв'язків і показники механічних властивостей адгезиву, з 

якими щонайкраще корелює міцність клейових з'єднань, залежать від виду їхнього 
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руйнування. Так, у випадку когезійного руйнування по адгезиву між показниками 

механічних властивостей адгезиву — розривними напругами σ чи модуль Е, з одного 

боку, і

д

ку міцнісних властивостей матеріалів (прямо  зв'язаний  зі  значеннями  σ). 

ійному руйнуванні по адгезиву. Тут у всіх випадках має місце 

прям

сусідніми 

макром

 міцність клейового з'єднання 

визнач

х не спостерігалося. Це, напевно, можна 

поясни  

повідності не тільки між міцністю 

 міцністю клейових з'єднань — з іншої, існує пряма кореляція, а між відносною 

деформацією ε і міцністю — зворотна. Перший з цих показників — σ прямо 

характеризує міцністні властивості, ругий же — Е являє собою деяку непряму 

характеристи

Таким чином, при руйнуванні по адгезиву між міцністю плівок адгезиву поза 

клейовим з'єднанням і міцністю клейових з'єднань є прямий зв'язок. 

При руйнуванні міжфазної границі спостерігається явище, зворотне тому, що 

відбувається при когез

а кореляція з відносною деформацією адгезиву ε. 

Це можна пояснити в такий спосіб. Деформаційна здатність полімерів, як 

відомо, залежить головним чином від гнучкості макромолекул, їхньої сегментарної 

рухливості, від міжмолекулярної взаємодії. Чим більшою рухливістю володіють 

макромолекули адгезиву в міжфазній границі (потенційно, до вступу у взаємодії із 

субстратом) і чим менше їхня міжмолекулярна взаємодія із 

олекулами, більш віддаленими від поверхні субстрату, тим більше зв'язків вони 

можуть утворити з молекулами субстрату. Тому, якщо

ається міцністю зв'язку між адгезивом і субстратом, збільшення деформаційної 

здатності адгезиву підвищує і міцність зв'язку міжфазної границі. 

Безсумнівно, великий вплив на міцність клейових з'єднань при усіх видах 

руйнування повинна робити релаксаційна здатність адгезиву і системи в цілому, тому 

що від неї залежить здатність до самозаліковування мікродефектів, інтенсивність 

зниження концентрації напруг у процесі деформування ще до початку руйнування. 

Однак загальної закономірності між зміною міцності при варіюванні складів 

однотипних адгезивів і зміною показника їх релаксаційних властивостей — середнім 

часом релаксації в досліджених випадка

ти тим, що релаксаційна здатність системи визначається не стільки показником 

часу релаксації, скільки фактичним часом до руйнування. А воно пов'язано з 

деформаційною здатністю адгезиву і системи в цілому і в остаточному підсумку 

визначає, яка частка напруг здатна відрелаксувати і в якій степені це впливає на 

зниження коефіцієнта концентрації напруг. У деяких випадках при руйнуванні по 

міжфазній границі, однак, можна  чекати і прямої від
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і відно

л н

, що повинні 

зберіга атність у широкому інтервалі температур і в який відсутня дифузія 

адгези

поза клейовим 

з'єднанням — досить загальне явище, однак не універсальне. Такого зв'язку може не 

бути в ура адгезиву поза клейовим з'єднанням і в клейовому 

ому випадках різні. 

ивів. 

тність. 

актер залежностей 

 

власти

ить велика, а когезійна міцність 

істотно знижується і відповідновизначає міцність клейового з'єднання. В області ж 

 

яються деформаційні і релаксаційні властивості адгезиву, а 

ня 

ри 

ласті 

 міцності, руйнування ще відбувалося в області міжфазної границі, але з 

еншою швидкістю, потім спостерігався змішаний характер руйнування, і при високих 

температурах він мінявся на когезійний по адгезиву. 

сною деформацією адгезиву, але і між міцністю і зворотною величиною часу 

релаксації. 

Отже, міцність клейових з'єднань на однотипних адгезивах, що відрізняються 

лише співвідношенням компонентів, визначається міцністю адгезиву або його 

деформаційними і ре аксацій ими властивостями в залежності від характеру 

руйнування. 

Ця обставина є особливо важливою для таких клейових з'єднань

ти працезд

ву в субстрат (або взаємодифузія), сама по собі виключає можливість руйнування  

по міжфазній границі. 

Зв'язок між міцністю клейових з'єднань і плівок адгезиву 

тих випадках, коли структ

з'єднанні сильно відрізняється не тільки поблизу міжфазної границі, але і по всьому 

обсязі, і структурні перетворення при деформуванні, в тім і інш

Зокрема, такого зв'язку може не бути у випадку високонаповнених адгез

Взагалі говорячи, на міцність клейових з'єднань впливають і когезійна міцність 

адгезиву, і його деформаційна і релаксаційна зда

Цей вплив є конкуруючим і обумовлює екстремальний хар

міцності від температури. Звичайно зі зниженням температури вплив релаксаційних

востей на міцність збільшується. З підвищенням температури, якщо міцність 

перевищуе максимум і якщо цей максимум відповідає температурі склування адгезиву, 

його деформаційна і релаксаційна здатність уже дос

 

температури склування адгезиву міцність буває максимальною в результаті того, що в

цій області вже досить виявл

когезійна міцність його ще досить велика. 

При температурах нижче відповідної максимальної міцності, руйнуван

відбувалося по міжфазній границі з великою швидкістю. З підвищенням температу

характер руйнування поступово мінявся. При температурах, близьких до об

аксимальноїм

м
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Температура максимальної міцності в загальному не відповідає температурі 

склування плівок адгезиву поза клейовим з'єднанням. Однак існує зв'язок між 

температурою склування плівок адгезиву і температурою максимальної міцності. 

Оскільки в області температур, що відповідають максимальній міцності, змінювався 

характер руйнування, можна припустини, що максимальна міцність відповідає 

температурі склування прикордонного шару адгезиву, що через орієнтовану структуру 

останнього повинна бути вище, ніж для плівок поза клейовим з'єднанням. 

Висновки 

Отже при проведенні досліджень, пов’язаних з визначенням параметрів при 

герметизації (вулканізації) швів, що проводиться при виготовленні взуття для 

активного відпочинку на Ужгородській взуттєвій фабриці, необхідноі .  

В подальшому необхідно: 

- дослідити прямий зв'язок при руйнуванні по адгезиву між міцністю плівок 

адгезиву поза клейовим з'єднанням і міцністю клейових з'єднань; 

- встановити міцність клейових з'єднань на однотипних адгезива; 

- встановити, як впливає деформаційна і релаксаційна здатність на когезійну 

міцність адгезиву і міцність клейових з'єднань; 

- дослідити відповідності температури максимальної міцності; 

- температурі склування плівок адгезиву поза клейовим з'єднанням. 

Очевидно, не можна в загальному випадку очікувати кількісну відповідності між 

показниками міцності плівок адгезиву поза клейовим з'єднанням і клейовими 

з'єднаннями при когезійному руйнуванні по адгезиву. 
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УДК. 658 

 
ОСНОВНІ ПЕРЕДУМОВИ ТА БАР’ЄРИ  ЗАСТОСУВАННЯ СИСТЕМИ 

СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ 
 

К.М. ХАУСТОВА, О.Ю. ГАЛАЙ к.пед.н. 
Мукачівський технологічний інститут 

 
У статті викладено зміст, особливості та переваги  процесу стратегічного управління  

підприємством.   Визначено основні фактори зовнішнього та внутрішнього середовища, які створюють 
передумови переходу українських підприємств до системи стратегічного управління в сучасних умовах 
господарювання. Проаналізовано основні фактори, які створюють бар’єри для застосування процесу 
стратегічного управління  на вітчизняних підприємствах. Розроблено загальні рекомендації для 
ефективного подолання бар’єрів та впровадження стратегічного управління на підприємствах.  

 
Суспільство та економіка України переживають об’єктивно-необхідний 

переломний етап, оскільки закінчився великий період, що сформував свої економічні та 

соціальні структури, відносини, тип мислення. Останніми роками підприємства та 

організації  переходять до нового механізму функціонування, де щось залишається від 

попереднього розвитку, а щось - тільки створюється (нові умови, явища, відносини 

тощо). Проходить процес зламу старих структур і методів господарювання, які 

перешкоджають руху вперед, за необхідності одночасного збереження тих надбань, що 

підтримують особливість та неповторність національних організацій.  

      Ринкові умови формують  нові вимоги до підприємства. Вони 

обумовлюються не тільки наявністю конкуренції та високими вимогами до якості 

товарів, але й необхідністю гнучко реагувати на зміни ринкової ситуації, яка не завжди 

сприяє процвітанню підприємства. Успіх підприємства залежить від здатності 

передбачати і змінювати структуру виробництва і управління, розробляти і 

впроваджувати у виробництво нові види продукції, правильно планувати обсяги 

виробництва по різних товарах, інвестиції та прибутки, щоб досягти найбільшого 

ефекту і забезпечити існування підприємства у довгостроковій перспективі. Це 

потребує докорінно нового підходу до процесу управління організацією. Таким 

підходом  можна вважати стратегічне управління, яке довело вже свою ефективність на 

практиці більшості підприємств  зарубіжних країн.  

 Об’єкти та методи дослідження  

Вчені-економісти останнім часом приділяють велику увагу розробці 

теоретичних та практичних засад стратегічного управління. Питання визначення 

сутності та методології стратегічного управління розглядалися в працях українських 

економістів Нємцова В.О, Шершньової З.Є, Захарченко В.І, Василенко В.О., Ткаченко 
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Т.І, Старостіна А.О.,  та інших. Вагомий внесок у розвиток сучасної теорії 

стратегічного управління зробили зарубіжні вчені, найвідомішими серед яких є: 

Томпсон А.А., Стрикленд А.Д., Портер М. ,Котлер Ф.,Берман Б.,  Хедуорі  Ф., Градов 

А.П., Віханський О.С.  Отримані протягом багатьох років результати як теоретичних 

так і практичних розробок щодо вдосконалення процесу стратегічного управління 

мають вагоме значення для розвитку теорії стратегічного управління та ефективного 

впровадження її на практиці.    

Постановка задачі   

 Метою статті є визначення сутності та переваг стратегічного управління,  аналіз 

основних передумов та бар’єрів стратегічного управління   на сучасному етапі розвитку 

економіки України, а також розробка загальних рекомендацій щодо переходу 

вітчизняних підприємств до системи стратегічного управління. 

Результати та їх обговорення  

Стратегічне управління - це таке управління організацією, що спирається на 

людський потенціал як основу організації, орієнтує виробничу діяльність на запити 

споживачів, гнучко реагує і проводить своєчасні зміни в організації, що відповідають 

виклику з боку оточення і що дозволяють добиватися конкурентних переваг, що в 

сукупності дає можливість організації вижити в довгостроковій перспективі, досягаючи 

при цьому своїх цілей. Стратегічне управління здійснюється в контексті місії 

організації, і його фундаментальна задача полягає в тому, щоб забезпечити 

взаємозв’язок місії з основними цілями організації в умовах змінного економічного 

середовища. Стратегічне управління стосується й цілей, і засобів. В площині цілей воно 

вимальовує загальні контури майбутнього організації; в якості засобів - показує, як ця 

ціль повинна досягатися [ 2 ].  

Реалізація концепції стратегічного управління організацією можлива тільки тоді, 

коли організація є стратегічно орієнтованою. Стратегічно орієнтована організація – це 

така організація, в якій персонал має стратегічне мислення, застосовується система 

стратегічного планування, що дає змогу розробляти та використовувати інтегровану 

систему стратегічних планів, і поточна, повсякденна діяльність, підпорядкована 

досягненню поставлених стратегічних цілей [ 5 ]. Така організація має безліч переваг у 

порівнянні з організаціями, які використовують систему поточного управління. До 

основних  переваг стратегічно орієнтованої організації можна віднести: 

• зменшення до мінімуму негативних наслідків змін, що відбуваються у 

зовнішньому середовищі та активне пристосування до цих змін;  
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• підвищення рівня керованості організації, оскільки в стратегічних планах 

визначаються цілі, з якими можна порівнювати результати;  

• визначення ключових факторів успіху організації на ринку та використання 

конкурентних переваг; 

• формування та використання баз стратегічної інформації; 

•    створення виробничого потенціалу та системи зовнішніх зв’язків, що є 

сприятливими до змін і дають можливість підприємству досягнути поставлених цілей; 

• формування сприятливого іміджу підприємства на ринку тощо. 

Основною метою стратегічного управління  є побудова такої динамічної 

системи,  яка давала б змогу забезпечувати своєчасне визначення місії, цілей стратегій,  

розробку  і виконання системи планів (як інструментів реалізації стратегічних 

орієнтирів), удосконалення підприємства та його окремих  підсистем, що є основою для 

підвищення його конкурентоспроможності та  існування в довгостроковій перспективі. 

На сучасному етапі розвитку економіки України існує безліч факторів, які з 

одного боку формують необхідність переходу вітчизняних підприємств до нових 

методів управління підприємствами (найпрогресивнішим з яких є стратегічне 

управління), а з іншого боку – створюють перепони до цього переходу.  Всі ці фактори 

можна згрупувати за різними ознаками. За спрямованістю впливу їх можна 

класифікувати як позитивно діючі (передумови) та негативно діючі (бар’єри) 

застосування стратегічного управління.  

Основні передумови застосування системи стратегічного управління на 

вітчизняних підприємствах можна згрупувати за механізмом впливу на підприємства на 

зовнішні, які формуються на ріні держави і впливають на всі підприємства загалом та 

внутрішні, які випливають із особливостей функціонування кожного окремого 

підприємства. 

До основних зовнішніх передумов переходу вітчизняних підприємств до 

системи стратегічного управління в умовах перехідної економіки, можна віднести такі 

фактори: 

1. Підтримка процесу створення малих та середніх підприємств, реорганізація 

державного сектору економіки; 

2. Сприяння розвитку конкуренції, створення  інфраструктури ринку товарів і 

послуг; 
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3. Перехід від централізованого державного керівництва  економікою до 

макроекономічного регулювання. Сприяння розвитку ринків праці. 

4.   Упровадження системи банкрутства; 

5.   Регулювання антимонопольної політики та підтримка чесної конкуренції; 

6. Загострення конкурентної боротьби на ринках між вітчизняними підприємствами 

та фірмами зарубіжних країн; 

7.    Підтримка впровадження системи глобалізації, тощо. 

До внутрішніх передумов переходу підприємств до системи стратегічного 

управління можна віднести основні завдання які постають перед сучасним 

підприємством в умовах переходу до ринкових відносин, а саме:  

• дослідження ринку та вивчення потреб споживачів;  

• самостійне визначення цілей розвитку та підтримки власної життєздатності; 

• формування високоефективного виробничого потенціалу, здатного забезпечити 

конкурентоспроможність на відповідному ринку, визначення необхідних обсягів 

виробництва, структури постачання та постачальників; 

• налагодження ефективних зв'язків із партнерами, організаціями-регуляторами та 

громадськістю; 

• створення та постійне поповнення власних банків даних і знань, які б 

забезпечували обґрунтування схвалюваних рішень, одночасну прозорість інформації та 

захист комерційної таємниці від конкурентів; 

• інвестування (визначення джерел і напрямків використання інвестицій) та 

управління фінансами підприємства з метою отримання високих економічних 

результатів діяльності; 

• визначення необхідного для існування та розвитку підприємства кадрового 

складу, нагромадження «людського капіталу» - одного з основних джерел розвитку 

кожної організації; 

• використання досягнень науково-технічного прогресу завдяки налагодженню 

спеціальної інноваційної підсистеми, формування власного науково-технічного 

потенціалу [6]. 

Успішне функціонування підприємства можливе лише за наявності цільового, 

комплексного та динамічного підходу до вирішення наведених завдань, яке можливе 

лише за умови застосування стратегічного управління. 
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Проте в Україні теорія та практика стратегічної діяльності та управління ще не 

посіли належного рівня. Більшість підприємств функціонують на засадах планування 

„від досягнутого рівня”, використовуючи систему поточного управління 

підприємством, деякі – використовують лише елементи стратегічного планування. 

Причиною цього можна вважати існування безлічі бар’єрів, які перешкоджають 

переходу вітчизняних підприємств до системи стратегічного управління. 

До основних бар’єрів стратегічного управління в сьогоднішніх умовах 

господарювання  можна віднести: 

1. Нерозвиненість теоретичних і методологічних засад розробки стратегій та 

стратегічних планів, які враховують специфіку саме українських підприємств; 

2.  Відсутність на підприємствах відповідної підсистеми, яка займається постійним 

моніторингом та аналізом  зовнішнього та внутрішнього середовища підприємства. 

Такою підсистемою може бути підсистема стратегічного розвитку, яка існує як 

самостійний підрозділ на більшості процвітаючих підприємствах світу. 

3. Низька кваліфікація керівників і персоналу планових служб, які не знають 

сучасних методів планування або не хочуть їх застосовувати. 

4.  Менталітет українського населення, який полягає у несприйнятті або   ворожому 

ставленні до будь-яких змін. 

5. Нестабільність та невизначеність економічних та політичних процесів, що 

відбуваються в Україні і посилюють невизначеність зовнішнього середовища.  

6. Небажання керівників встановлювати цілі та оприлюднювати стратегії. 

Основними причинами цього є: складність системи цілевстановлення та цілереалізації; 

небажання брати на себе відповідальність за наслідки досягнення чи недосягнення 

мети; недооцінка необхідності цільової спрямованості управління; 

7.   Матеріальні та часові обмеження, що виявляються у додаткових витратах часу 

та коштів на створення системи стратегічного управління на підприємстві. 

На основі дослідження передового зарубіжного досвіду та визначених бар’єрів 

стратегічного управління на вітчизняних підприємствах, можна розробити загальні 

рекомендації стосовно ефективного переходу підприємств до системи стратегічного 

управління: 

1.  Усвідомлення вищим керівництвом підприємства необхідності змінити існуючу 

систему управління на стратегічну, визначення загальної мети та довгострокових цілей 

підприємства; 
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2.  Створення підсистеми стратегічного розвитку організації, основними функціями 

якої може бути дослідження, аналіз та прогнозування основних факторів зовнішнього 

та внутрішнього середовища та розробка рекомендацій щодо „стратегічного набору” 

підприємства. До складу підсистеми повинні входити спеціалісти різних профілів з 

різних підрозділів організації. 

3.  Створення ефективної системи мотивації працівників, яка повинна стимулювати 

творчу ініціативу та позитивне сприйняття змін; 

4.  Впровадження в планову систему підприємства провідних методів аналізу та 

прогнозування (наприклад методики функціонально-вартісного аналізу, SWOT-аналізу, 

матричних моделей) які ефективно використовуються провідними компаніями світу. 

5. Перебудова застарілих організаційних структур управління на більш гнучкі 

структури, здатні пристосовуватися до ринкових змін. 

Висновки 

Проведене дослідження свідчить про необхідність переду українських 

підприємств до системи стратегічного управління, що зумовлюється багатьма 

зовнішніми і внутрішніми передумовами. Вдумливий, творчий підхід до вивчення 

наявного іноземного досвіду і перенесення його з урахуванням специфічних умов 

розвитку України на вітчизняні підприємства, надасть допомогу вітчизняному 

виробнику в становленні і підвищенні ефективності виробництва. Ефективність 

переходу українських підприємств до системи стратегічного управління залежить 

насамперед від керівників підприємств, які повинні свідомо підійти до цього питання, 

вивчивши всі бар’єри та розробивши систему їх подолання.  
 

ЛІТЕРАТУРА 
1. Василенко В.О., Ткаченко Т.І. Стратегічне управління підприємством. 

Навчальний посібник. – Вид.2-ге. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. 
2. Володимир Марцин. Деякі підходи до стратегічного планування в умовах 

ринкової трансформації // Регіональна економіка.-2005.-№2 
3. Захарченко В.І. Економічний аналіз процесів ринкової трансформації 

багатостадійних промислово-територіальних систем. // Актуальні проблеми економіки, 
2004.-№ 6 

4. Захарченко В.И. Стратегия предприятия в переходной економике // Бизнес-
информ, 1998.- №13 

5. Нємцов.В.Д., Довгань Л.Є. Стратегічний менеджмент. Навчальний посібник.-К.: 
ТОВ ”УВПК”ЕксОб”, 2001 
      6.   Шершньова З.Є. Стратегічне управління: Підручник.-К.: КНЕУ, 2004 

 
 

 

 

Науковий вісник Мукачівського технологічного інституту 



Гуманітарні і суспільні науки 70 

УДК  331.108.22 
 

РОЗВИТОК ПОГЛЯДІВ НА ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ 

КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ 
 

Д.В.ЛИТЯЦЬКА 
Мукачівський технологічний інститут 

 
Перехід до ринкових відносин, впровадження нових форм господарювання, зміна організації 

праці і системи управління виробництвом докорінним чином змінюють вимоги до політики кадрового 
забезпечення. В даній статті розкритті основні концепції формування та використання кадрового 
потенціалу. 

  
Загальноприйнято, що процес трудової діяльності являє собою специфічну 

людську форму відносин до оточуючого світу, зміст якої складає доцільну його зміну і 

перетворення в інтересах людей.  

Необхідність в управлінській діяльності виникла на перших етапах становлення 

людського суспільства. З розвитком виробничо-господарської діяльності людей 

виникли певні організаційні форми (майстерні, господарства поміщиків тощо).Однак  

управління ними ґрунтувалось на емпіричному рівні пізнання. Наприкінці 19 - початку 

20ст. з появою машинного виробництва почали формуватись великі підприємства, на 

яких працювали десятки, сотні, навіть тисячі людей. У зв’язку з цим виникли проблеми 

планування їх діяльності, формування необхідного кадрового складу,  організації 

робочих місць, створення ефективної системи стимулювання працівників, розробки 

технологічних процесів, забезпечення технічного обліку. Саме розвиток машинного 

виробництва зумовив необхідність дослідження економістами, соціологами, 

психологами закономірностей формування кадрового потенціалу, з’ясування тенденцій 

розвитку виробничо-господарської діяльності під дією управлінського впливу, 

розроблення стандартних положень та інструкцій.   

Об’єкти та методи дослідження 

 Вагомий внесок у дослідження питання формування та використання кадрового 

потенціалу зробили Ф.У. Тейлор, А.Файоль, Гілберт Ф.Б., Гілберт Л.М. [1]. 

Водночас невирішеними залишаються питання практичної цінності отриманих 

результатів у сучасних умовах . 

Постановка задачі  

Предметом подальшого розгляду буде трудова діяльність людей і її різновид - 

діяльність керівників і спеціалістів у сфері управління. Тут діяльність розглядається як 

сукупність дій, об'єднаних загальною метою. 
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Результати та їх обговорення  

Перші дослідження трудової діяльності і розвиток науки про працю історики 

пов'язують з відомим математиком і астрономом Паскалем (1564-1642 рр.), який робив 

спробу прикласти принципи математики до вивчення процесів праці [1]. Інші 

математики (Амонтон, Бернуллі, Депарцер, Етлер і Коломб), що займалися вивченням 

максимуму праці, встановили, що добові результати роботи залежать не тільки від ваги 

працівника і тривалості робочого часу, але й від самого характеру професії [1]. 

Німецькі вчені (Фойт і Пфлюгер) розробили основи раціонального харчування, 

французькі вчені (Марит) досліджували методи вивчення рухів і їх фіксації, 

сконструювали ерограф (Моссо) для реєстрації роботи, російські вчені І.Сеченов та 

І.Павлов заклали основу початку переходу до вивчення впливу центральної нервової 

системи на трудовий процес [1]. 

Засновник американського автомобілебудування Г.Форд намагаючись вирішити 

проблему плинності кадрів, організував так званий “психологічний відділ”. Він 

розробив і впровадив ряд важливих положень по роботі з персоналом: навчання 

безпосередньо на робочому місці; висока мінімальна оплата праці;  персональні 

надбавки за тривалість роботи в фірмі; створення стимулів до росту рівня життя – “хто 

добре живе, той добре і працює”; участь працівників у прибутках фірми; зниження 

плинності кадрів [2]. Це були перші засади формування кадрового потенціалу. 

Цікавим є  новаторське розуміння людського чинника Робертом Оуеном. Саме з 

ним пов’язані  успіхи Оуена як менеджера і соціального реформатора. Він 

звинувачував фабрикантів у тому, що вони витрачали величезні кошти на устаткування, 

на скорочення матеріальних витрат, але при цьому не робили ніяких інвестицій у 

людські ресурси, хоча ефективність таких вкладень дуже висока. Оуен, зокрема, 

звертав увагу на те, що гроші витрачені на покращення соціально-психологічних умов 

праці, підвищення кваліфікації робочої сили дадуть не 5 - 10% на витрачений капітал, а 

“часто 50, у багатьох випадках і 100%” [2]. Як бачимо, Оуен ще задовго до Мейо та 

інших представників школи біхевіористського (поведінкового) напряму не тільки 

порушив питання про значення кадрового потенціалу для підприємства, а й успішно 

намагався його реалізувати.  

В умовах розвитку індустріального виробництва перші кроки у напрямку 

раціоналізації праці здійснив американський інженер Ф.У.Тейлор (1856-1915 рр.). 

Раніше зазначалось, що Тейлор у 1886р. на засіданні Американського товариства 

інженерів-механіків слухав доповідь Г.Гауна “Інженер як економіст”. Доповідь зробила 
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на Тейлора величезне враження і можливо підштовхнула його спочатку до осмислення, 

а потім і власного викладу проблем менеджменту. Ідеї Тейлора сформулювались в 

результаті його практичної діяльності в компаніях “Мідвейл Сміл”, “Симонда Роллінг 

Машин”, “Бетхем Стил”. Тейлор ввів у практику хронометраж, розбиваючи дії 

працівників на окремі рухи і вимірюючи час виконання цих рухів. Крім того, він 

розробив тарифну систему оплати праці працівників. Тейлор ввів новинку для того, 

щоб працівники не хвилювались, що їм будуть платити менше, якщо вони 

виконуватимуть свою роботу занадто швидко. 

Впровадженням своєї системи “більшої (вищої) оплати за вищу продуктивність” 

і встановленням перерв для відпочинку працівників, Тейлор зміг досягти першої своєї 

мети в управлінні: “Об’єднати високу заробітну плату з низькими трудовими 

витратами”. 

Система наукової організації праці Тейлора, описана в його книгах “Управління 

фабрикою” і “Принципи наукового управління”, була побудована на 5 головних 

принципах: 

1.  Науковий відбір працівника. Вимога підбору до кожного виду робіт відповідного 

працівника, який мав для цього особливі здібності. Для перевірки здібностей 

працівника виконують певні види діяльності, з цією метою розробляють різноманітні 

тести. Так, Тейлор розробив тест на швидкісну реакцію для інспекторів по контролю 

якості. 

2.  Наукове  вивчення і навчання працівника. Наукове вивчення витрат часу, рухів 

повинно розвиватись, щоб тренувати і навчати працівників для досягнення 

максимальної ефективності. 

3.  Спеціалізація робіт. Виробництво повинно було поділеним на складові частини і 

всі працівники стати спеціалістами в своїх видах робіт. 

4. Важливість стимулюючих мотивів заробітної плати. Працівники отримують 

оплату за те, що вони зробили і преміюються, якщо вони перевищили норму. 

5.  Справедливий розподіл відповідальності між працівниками і управлінцями. Саме 

ефективне використання персоналу і ресурсів потребує дружньо кооперації між працею 

і управлінням. 

Значний внесок у ранній період розвитку поглядів на формування кадрового 

потенціалу внесло подружжя Френк Б.Гілбрет (1868-1924рр.) і Ліліан М.Гілбрет (1878-

1972рр.). Їхня робота з покращення вивчення рухів робітників заклала фундамент для 
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сучасного розроблення стандартів праці, а також принципів його стимулювання за 

допомогою заробітної плати. 

Згідно теорії Гілбрета рух і стомлюваність прямо співвідносяться. В своєму 

підході Гілбрети стояли на науковій основі, оскільки прагнули до усунення 

непродуктивних дій на робочому місці. Аналізуючи складові трудового процесу, вони 

шукали один, найбільш ефективний шлях виконання робіт. 

Крім дослідження рухомої активності, Гілбрети приділяли велику увагу 

вивченню організації робочого місця як цілого. Вони розробили план просування для 

працівника, який включав три частини: 

• працівник зробив свою роботу; 

• працівник навчив свого послідовника; 

• працівник набув нових навичок і підготував себе для просування до більш 

складної роботи. 

Коли Ф.Гілбрет помер в 1925р, його жінка Ліліан продовжила роботу, але дещо 

в іншому напрямку. Ліліан Гілбрет відмітила велике значення людського фактору на 

робочому місці. ЇЇ робота акцентувала увагу на те, що сьогодні відомо як людський 

чинник управління. Особливу увагу вона зосередила на науковому відборі, навчанні і 

розподілі працівників. 

Гілбрети були сучасниками Ф.Тейлора і деякий час слідували його науковому 

управлінському підходу. Однак, важливо відмітити відмінність між методами Гілбретів 

і Тейлора. В силу свого темпераменту, Тейлор іноді ігнорував значення людського 

фактору в промисловості. Тейлор заклав основи наукового управління, Гілбрети 

допомогли створити міст між точним науковим управлінням (вивчення часу, рухів) і 

науковим управлінням персоналом, з наголосом на персонал [3]. 

Якщо наукове управління в основному націлене на ефективність виробництва, 

то адміністративне управління направлене на ширші аспекти управління великими 

групами людей. Адміністративне управління виникло із необхідності контролювати і 

визначати поведінку працівників в великих організаціях. Тейлор і його сучасники 

фактично визнавали, що робота по управлінню – це певна спеціальність, і що 

організація в цілому виграє, якщо кожна група працівників зосереджується на тому, що 

вона робить успішно. 

Представниками європейської школи менеджменту стали англійці О.Шелдон і 

француз А.Файоль. Якщо О.Шелдон розробляв головним чином етичні аспекти і 

проблеми відповідальності у менеджменті, то А.Файоль зосереджує свою увагу на 
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створенні "теорії адміністрації". Ним сформульовано 14 славнозвісних принципів 

організації діяльності апарату управління (додаток Б). Файоль розглядав як об'єкт 

управління не стільки працю персоналу, скільки організацію в цілому, виділивши при 

цьому специфічні функції менеджменту, на основі яких повинна визначатися 

раціональна структура організації і структура управління. Розроблені ним ще в 20-тих 

роках минулого століття принципи з успіхом використовувалися багатьма 

корпораціями і у своїй основі не втратили значення і в наші дні. 

Школа наукового менеджменту надала промисловій психології моральні 

принципи і можливості для формування та розвитку людського чинника. Проте цей 

розвиток був обмежений пристосуванням індивідуума до максимальної продуктивності 

в конкретних виробничих ситуаціях. Управління людським чинником на той час мало 

чим відрізнялось від завдань інженера виробництва. 

Недостатній ступінь врахування людського чинника як основного елемента 

ефективності організації викликав критику школи наукового менеджменту. Водночас 

перенесення центру ваги з управління виконанням людиною механічних завдань на 

відносини між людьми стало основною відмітною характеристикою наступної школи 

менеджменту – школи людських відносин. Шлях її становлення і розвитку 

відображений в діяльності представників цієї школи, що стояли біля її витоків, в 

напрямках їхнього наукового пошуку. 

Гюго Мюнстерберг (1863-1916) вважається батьком школи промислової 

психології. Визнаний лідер експериментальної психології, Мюнстерберг досліджував 

поведінку людей у всіх сферах людської діяльності: у виробництві, освіті, при 

розкритті злочинів і у вихованні. На думку   Мюнстерберга, в управлінні багато уваги 

приділялось проблемам, пов’язаним з ефективним використанням матеріалів і 

устаткування, і недостатньо душевному  стану працівників. Більше того, такі проблеми, 

як втома, монотонність праці, прояв інтересу, навчання, винагорода і безліч подібних 

проблем, пов’язаних із психологічним станом людини, розглядалися непрофесійно, на 

низькому науковому рівні. Вирішенню багатьох з цих проблем допомагала видана 

Мюнстербергом у 1913 році книга ”Психологія і промислова ефективність”. Вона 

складається з трьох частин: у першій досліджуються вимоги до роботи і до кваліфікації 

та розумових здібностей тих людей, які мають виконувати дану роботу, у другій 

зроблена спроба визначити “психологічні умови”, за яких від кожного робітника може 

бути отриманий найкращий результат, у третій – досліджується, як через вплив на 

потреби людей і їхнє задоволення можна досягти бажаних для бізнесу результатів. 
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Кожна з названих частин включала аналіз проведених Мюнстербергом численних 

експериментів, розроблених і запропонованих ним тестів для підбору працівників з 

урахуванням їхніх здібностей і схильностей, сумісності в роботі один з одним, 

психологічних прийомів, що посилюють мотивацію і  знижують втому працівників. Усі 

вони також пронизані усвідомленням важливості гуманізації процесу управління, знань 

індивідуальної психології кожної людини, зайнятої на виробництві. Інтерес до 

людського чинника не протиставляється при цьому науковому менеджменту. 

 Двох вчених – М.Паркер Фоллет і Е.Мейо можна назвати самими великими 

авторитетами в розвитку школи людських відносин в управлінні.  

Промислова філософія Мюнстерберга і філософія бізнесу Фоллет означала, що 

наука управління, яка розвивається, від дослідження трудових рухів і витрат часу, 

планування, організації і контролю поступово перейшла до вивчення проблем 

соціальної поведінки людей і, зокрема, таких питань як мотивація, комунікація, 

лідерство. Саме ці питання охоплюють суть розуміння кадрового потенціалу в 

управлінні, формують у ньому напрям, що увійшов в історію учень як школа людських 

відносин, або біхевіорстська школа. 

Ще одним представником даного напрямку є Честер І.Бернард. Бернард 

визначив формальну офіційну організацію як “систему свідомо координованих дій або 

сил двох і більше людей”. Цим визначенням він охопив організацію всіх галузей і 

типів. Будь-яка організація містить три загальні елементи:1)потреби працівників; 

2)ціль; 3)спілкування. Честер Бернард проводив аналіз функцій керівника. Керівник, за 

Бернардом, є з’єднуючою ланкою в системі передавання інформації, спрямованої на 

забезпечення необхідної координації спільних зусиль. Бернард називає три функції 

керівника (табл.1). 
 

Таблиця 1  
Характеристика функцій керівника (за Бернардом) 

 
Функція Характеристика 

Підтримування працездатності 
системи передавання інформації 

Виконання цієї функції передбачає чітке визначення 
обов’язків, внесення ясності в рівні влади і 
відповідальності при використанні як офіційних, так і 
неофіційних каналів передавання інформації. 

Сприяння збереженню необхідних 
особистих зусиль 

Ця функція спрямована на спонукання людей брати 
участь у спільній діяльності, спрямованій на досягнення 
цілей організації. 

Формулювання і визначення системи 
цілей 

Бернард розширив цю функцію, включаючи до неї крім 
постановки цілей і завдань, прийняття рішень і 
повноваження. 
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Розвиток школи “людських відносин” відбувався за кількома напрямками, 

кожний з яких розвивав ті або інші ідеї її основоположників. Так, у різноманітній 

класифікації потреб, яка використовується в концепціях школи “людських відносин” 

важливу роль відіграє ієрархія, або піраміда потреб, запропонована Абрахамом Маслоу. 

Виділивши 5 категорій потреб людини, він розташував їх у вигляді піраміди.  

Одним з представників гуманістів-психологів був Дуглас Мак-Грегор (1906-

1964). В своїй  відомій книзі “Человеческая сторона предприятия” він доказував, що 

теоретичні передумови, яких притримується керівництво у відношенні управління 

кадровим потенціалом визначає весь характер підприємства. Він виділяв дві філософії 

управління в основі яких лежать протилежні погляди на людську поведінку: 

• теорія Х  виходить з того, що людина по своїй природі лінива і уникає 

відповідальності, люди звикли, щоб ними керували і вирішували всі їх проблеми; 

• теорія У базується на тому, що людина по своїй природі працелюбна, прагне до 

реалізації своїх здібностей, відчуває задоволення при досягненні виробничих успіхів. 

Теорія Х обґрунтовує чітко виражений авторитарний стиль, який потребує 

контролю; теорія У, навпаки, передбачає довіру до підлеглих, делегування їм 

повноважень,  максимальне заохочення і повага. Практика доказує, що жорсткй стиль 

управління персоналом дозволяє ефективно вирішувати тільки елементарні задачі. 

Досягти творчого відношення до праці і успіху у боротьбі з конкурентами можливо  

тільки проявляючи постійну турботу про своїх підлеглих. 

Ще під час обговорення теорії “Х” і “У”  у Мак-Грегора виникла ідея про 

існування якоїсь відмітної від них теорії “Z”. Тому теорія “У” в останні роки отримала 

подальший розвиток в “теорії Z” професора Каліфорнійського університету В.Оучі, 

створеної на основі японського досвіду управління персоналом. 

Аналіз поглядів на формування та розвиток кадрового потенціалу дає 

можливість визначити внесок науковців та сформулювати практичну цінність 

отриманих результатів у сучасних умовах (табл.2). 
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Таблиця 2  
Основні підходи до формування та використання кадрового потенціалу 

 
Напрям 

(представник) 
Внесок Практичне значення 

Тейлор Ф.У. 1.Ввів в практику менеджменту
хронометраж. 

 

2.Розробив тарифну систему 
оплати праці. 
3.Розробив систему наукової 
організації праці. 
4.Розробив методологічні основи 
нормування праці. 

З Закладено основи наукового 
управління 

Гілберт Ф.Б. 
Гілберт Л.М. 

1.Аналізували складові трудового 
процесу з метою вивчення рухів 
робітників, оскільки прагнули до 
усунення непродуктивних дій на 
робочому місці. 
2.Вивчали організацію робочого 
місця як цілого. 
3.Розробили план просування для 
працівника. 

Закладено фундамент для 
сучасного розроблення 
стандартів праці. 
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Гілберт Л.М. 1.Основну увагу було зосереджено 
на науковому відборі, навчанні і 
розподілі працівників. 
2.Вивчала роль людського фактору 
на робочому місці. 

Ії робота  акцентувала увагу 
на те, що сьогодні відомо 
як людський фактор 
управління. 
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Файоль А. 1.Створив“теорію адміністрації”. 
2.Сформулював 14 принципів 
організації діяльності апарату 
управління. 
2.Виділив специфічні функції 
менеджменту. 

 

Розроблені принципи, без 
дотримання яких ефективне 
управління організацією 
неможливе та визначено 
пріоритетну роль 
менеджера як керівника та 
організатора. 
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 Мюнстерберг Г. 1.Розробив тести для підбору 
працівників з урахуванням їх 
здібностей і схильностей. 

Тестування при підборі 
працівників широко 
використовуються сьогодні. 
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Фоллет М. 1.Визначила поняття 
“менеджмент” як забезпечення 
виконання робіт за допомогою 
інших людей. 

Головна увага зосереджена 
на турботі про людину, 
тобто на вдосконалені 
діяльності організації за 
рахунок підвищення 
ефективності її трудових 
ресурсів.  
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Мак-Грегор  Д. 1.Розробив теорію “X-Y”. Формування колективів за 
психологічною сумісністю. 
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Висновки 

У кожній країні формується власна національна система управління, яку 

використовують різні підприємства. Це зумовлене історичними особливостями 

розвитку нації, культурою, традиціями, суспільно-економічним устроєм держави, 

менталітетом населення, територіальним розміщенням тощо.  

Синтезуючи концептуальні підходи щодо формування та використання 

кадрового потенціалу приходимо до висновку, що суттєвою особливістю є визнання 

людського чинника як головної  продуктивної сили суспільства.  Цей чинник і 

покладений в основу розробки  стратегічних та поточних планів по роботі з 

персоналом. 
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УДК 657   

 

ОБЛІК ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:  
МЕТОДОЛОГІЯ ТА ПРАКТИКА 

М.В. РЕСЛЕР 
Мукачівський технологічний інститут 

 
Дана стаття присвячена питанням обліку доходів та  витрат операційної діяльності, а саме 

на меблевих підприємствах. Досліджується методологія та практика доходів та витрат з урахуванням 
міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, а також національні положення які діють в ринкових 
умовах. 

Проблеми реформування бухгалтерського обліку меблевої промисловості в 

цілому, системи обліку та розподіл витрат потрібно вирішувати з урахуванням досвіду 

розвинутих країн. Його вивчення є дуже цінним в аспекті внесення своєчасних 

коригувань у розроблених Положеннях (стандартах) бухгалтерського обліку Закону 

України „Про бухгалтерський облік і фінансову звітність” в Україні [9] та план 

рахунків, в яких закладені основні принципи, що визначають організацію 

бухгалтерського обліку в сучасних умовах. Але, деякі з них до цього часу ще не 

знайшли застосування в нашій країні, або ж їх застосування є непослідовним, не 
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відповідає загальноприйнятим  правилам. В першу чергу це стосується обачливості, 

відповідності витрат і доходів звітного періоду, постійності облікової політики. 

Слід зазначити, що міжнародні стандарти не регулюють техніки та методики 

бухгалтерського обліку. Вона була і буде різною у різних країнах світу. Міжнародні 

стандарти регулюють лише основні, принципові моменти, від яких залежить 

формування фінансових результатів, відображення у звітності результатів діяльності та 

фінансового стану підприємства. Виходячи з цього ми можемо сказати, що найбільш 

значних змін в обліку в порівнянні з минулим зазнав насамперед облік витрат на 

підприємстві. 

Об’єкти та методи дослідження 

Для цього нам потрібно розібратись з основними принципами, які викладені в 

стандартах 15 “Дохід”[10] та 16 “Витрати” [8], а також у Законі України “Про 

бухгалтерський облік та фінансову звітність”. Неможна не відмітити видатних 

науковців, які досліджували проблему обліку витрат та доходів, а саме: І.В Буфатіна. 

[1], Н.Ткаченко[3] і багато інших. 

Постановка задачі 

 В даній статті поставлена задача розкрити та дослідити методику визнання 
витрат згідно положень стандартів, та здійснити правильний розподіл операційних 
витрат на меблевих підприємствах. 

Результати та їх обговорення  

Головним принципом в обліку вищевказаних питань є нарахування та 

відповідність доходів і витрат. Цей принцип полягає в тому, що для визначення 

фінансового результату звітного періоду необхідно порівняти доходи зазначеного 

періоду з витратами, що були здійснені для отримання цих доходів.  

Особливості технологічного процесу меблевого виробництва визначають 

особливості формування його витрат, зокрема витрати по закупках сировини і 

фурнітури. Дані про витрати формуються на основі даних бухгалтерського обліку. 

Бухгалтерський  облік відіграє головну роль у формуванні витрат, які необхідні для 

планування, складання бюджетів і  прийняття управлінських рішень, а також для 

оцінки доходів, контролю та регулювання. 

Під час розгляду даної проблеми більшу увагу звернемо на операційну 

діяльність. Операційна діяльність – це будь-яка діяльність підприємства, яка має 

характер постійної. 
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До основної операційної діяльності відноситься виготовлення того виду 

продукції, яка була метою створення цього підприємства. Для меблевого підприємства 

– це виготовлення стінок, кухонних стінок, офісні меблі, комп’ютерні столи, парти 

шкільні і т.д. 

До іншої операційної відносимо будь-яку діяльність, яка є звичайною. 

Наприклад, це реалізація необоротних активів, ліквідація, безкоштовна передача, 

продаж фінансових вкладень тощо.  

Кожен вид діяльності характеризується отриманими доходами та витратами, що 

необхідні для його отримання. При цьому можна виділити основні завдання організації 

обліку витрат, доходів і результатів господарської діяльності (табл. 1.). 
 

Таблиця 1 
 Основні завдання організації обліку витрат, доходів і результатів діяльності 

 
Облік витрат Облік доходів і фінансових результатів 

забезпечити правильність визначення і 
достовірності оцінки витрат; 

забезпечити правильність визначення і 
достовірності оцінки доходів; 

своєчасне, повне і достовірне 
відображення витрат в облікових регістрах; 

своєчасне, повне і достовірне 
відображення в облікових регістрах доходів і 
фінансових результатів; 

калькулювання собівартості випущеної 
продукції, виконаних робіт, послуг. 

забезпечити правильне визначення 
фінансових результатів підприємства від 
різних видів діяльності. 

 
Тепер розглянемо, як вищевказані доходи та витрати відображаються на 

рахунках бухгалтерського обліку. 

Для обліку доходів та витрат на меблевих підприємствах застосовуються 

рахунки класу 7, 8, 9. Ці рахунки є „операційними”, тобто такими, які сальдо мати не 

повинні. 

Доходи обліковуються на класі 7 „Доходи і результати діяльності”. Таблиця 2 

відповідає побутові Плану рахунків класу 7. Доходи від основної операційної 

діяльності обліковуються на рахунках 70 „Доходи від реалізації”, доходи від іншої 

операційної діяльності – на рахунку 71 „Інший операційний дохід”. Для обліку витрат 

призначені два класи рахунків: 8 „Витрати по елементам” та 9 „Витрати діяльності”. 

Знову звертаємося до стандарту 16 „Витрати”. 

Можемо зауважити, що ведення рахунків класу 8 є необов’язковим для 

меблевих підприємств. 
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Таблиця 2. 
Відповідність доходів та витрат операційної та іншої операційної діяльності 

 
Доходи Витрати 

Операційна діяльність 
Основна 

Дохід від реалізації: 
готової продукції; 
товарів; 
робіт та послуг 

Собівартість реалізованих: 
готової продукції; 
товарів; 
робіт та послуг 

Інша операційна діяльність 

реалізація іноземної валюти; 
реалізація інших оборотних активів; 
дохід від оперативної оренди; 
отримані пені, штрафи; 
відшкодування раніше списаних активів; 
списання кредиторської заборгованості; 
оптимальні гранти та субсидії; 
операційна курсова різниця; 
інші доходи 

собівартість реалізованої іноземної валюти; 
собівартість реалізованих оборотних активів; 
витрати по оперативній оренді; 
сплачені пені, штрафи; 
уцінка запасів, недостачі, псуван6ня; 
списання дебіторської заборгованості; 
витрати на дослідження та розробку; 
операційна курсова різниця; 
інші витрати 

 

Як  уже  зазначалося , витрати сировини, матеріалів та інших виробничих запасів, 

що складають основу виробленої продукції, як правило, можуть бути віднесені 

безпосередньо на собівартість продукції, що виготовляється, на підставі первинних 

документів, тобто є прямими. 

Для того, щоб визначити вартість виробничих запасів, спожитих на 1-цю 

виробу, дані про їх витрачання протягом місяця групуються в окремих 

накопичувальних відомостях розподілу матеріалів. Якщо ж основний матеріал 

використовується для виробництва декількох видів продукції, то його розподіляють 

між виробами відповідно до норм виходу окремих продуктів з одиниці сировини, 

пропорційно нормативній витраті 

Розглянемо на конкретному прикладі порядок обліку матеріальних витрат. 

У лютому місяці  виготовлялося два види виробів: парти шкільні та столи 

комп’ютерні, відповідно 72 штуки та 95 штук.  

Витрати на матеріали, що складають основу виробленої продукції, є прямими. 

Таким чином, при відпуску їх у виробництво фіксується загальна кількість витрачених 

матеріалів. При цьому в кінці місяця у виробництві можуть залишатися матеріали, які 

не піддавалися обробці. Такі матеріали повертаються на склад, а сума списаних у 

виробництво матеріалів зменшується на суму таких невикористаних матеріалів. 

Розрахунок вартості матеріалів, витрачених на виробництво готової продукції, подано у 
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таблицях 3 та 4   (кількість витрачених за місяць матеріалів наведено в таблицях за 

мінусом невикористаних матеріалів).  
Таблиця 3.  

Розрахунок вартості матеріалів, витрачених на виготовлення парт шкільних 
 

Витрачено на од. 
виробу Найменування Од. 

вим 

Всього 
витрачено за 

місяць 

Середньозваже
на ціна 

Вартість 
витрачених 
матеріалів 

Кількість Сума. грн.

Краска кг 180 33,37 6006,60 2,5 83,43 

Заготовки  кг 80 40,21 3216,80 1,111 44,67 

Розчинник  шт. 95 13,58 1290,10 1,32 17,92 

Разом: Х   10513,50  146,02 

 
Таблиця 4 . 

Розрахунок вартості матеріалів, витрачених на виготовлення столів комп’ютерних 
 

Витрачено на 
одиницю виробу Найменування д. 

вим. 

Всього 
витрачено 
за місяць 

Середньозважена 
ціна 

Вартість 
витрачених 
матеріалів кількість сума 

Краска г 140 33,37 4671,80 1,474 9,19 

Заготовки г 70 40,21 2814,70 0,737 9,64 

Разом   7486,50  8,81 
 

Розчинник для виготовлення столів комп’ютерних не використовується. 

Аналітичний облік прямих матеріальних витрат проводиться в розрізі видів 

продукції, що виготовляється (табл.5).  

У таблиці 5 зі складу матеріальних затрат виключені цінності, що не піддавалися 

обробці, на суму 280 грн. і поворотні відходи виробництва загальною вартістю 150 грн.  
Таблиця 5. 

Відомість фактичних прямих матеріальних витрат на виробництво готової продукції 
 

Сировина й матеріали 

Найменування 
виробу Відпущено у 

виробництво 

Не використано у 
виробництві на 
кінець місяця    

(вираховуються) 

Усього 
витрачено 

ТЗВ, що 
припадають 

на 
витрачені у 
вироб-
ництві 

матеріали 

Поворотні 
відходи 

(вираховую- 
ться) 

Покупні 
напівфаб- 
рикати та 
комплекту- 

ючі 
 вироби 

Парти шкільні 10702,50 189,00 10513,50 1149,16 87,62 250,00 
Столи комп’ютерні 7577,50 91,00 7486,50 818,24 62,38 421,00 

Разом 18280,00 280,00 18000,00 1967,40 150,00 671,00 
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Таким чином, у цілому матеріальні затрати, що включаються до виробничої 

собівартості, склали: 18000 -150 = 17850 грн. 

Зворотні  відходи були оцінені за ціною можливого використання і розподілені 

між об'єктами обліку (виробами) пропорційно сумі використаних у виробництві 

матеріалів (табл. 6). 
 

Таблиця 6.  
Розподіл поворотних відходів і ТЗВ за об’єктами обліку 

 
Питома вага, % Поворотні відходи ТЗВ 

Найменування 
виробу 

Списані у 
виробництво 
матеріали Розрахунок Сума Розрахунок Сума Розрахунок Сума 

Парти шкільні 10513,50 10513,50/ 
/18000*100 58,41 150*58,41/ 

/100 87,62 1967,40* 
58,41/100 1149,16 

Столи 
комп’ютерні 7486,50 

7486,50/ 
/18000* 

100 
41,59 150*41,59/ 

/100 62,38 1967,40* 
41,59/100 818,24 

Разом: 18000,00  100,00  150  1967,40 

 
Серед різноманітних завдань бухгалтерського обліку процесу виробництва 

(облік і контроль випуску продукції, калькуляція собівартості продукції) слід виділити 

облік витрат виробництва. 

Витрати виробництва є основою для визначення собівартості продукції, а отже 

від їх величини залежить ціна виробів. Підприємство повинно спрямувати свою роботу 

на оптимізацію витрат виробництва, оскільки від їх величини залежить результат його 

діяльності. На сьогодні залишилося небагато підприємств, що займаються 

безпосередньо виробництвом продукції. Більшість суб’єктів підприємницької 

діяльності займаються торгівлею. Але для того, щоб щось продавати потрібно спочатку 

виробити. Саме тому, на нашу думку, обліку у виробництві повинна приділятися 

особлива увага, що, в свою чергу, допоможе виявити резерви виробництва, знизити до 

оптимального рівня витрати виробництва і відповідно підвищити 

конкурентоспроможність виготовленої продукції. 
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МІСЦЕ ФІНАНСОВОГО РИЗИКУ В ПРОЦЕСІ ЗАХИСТУ ІНВЕСТИЦІЙ 

 
Н.В. ВІННИЧУК, Л.Д. ЗВОНАР, Н.С. ЛІБА 

Мукачівський  технологічний  інститут 
 

У статті розкрито значення ефективного управління інвестиційною діяльністю. Особлива 
увага приділяється методам оцінки фінансового стану в процесі захисту інвестицій, адже інвестиційна 
діяльність у державі є одним з основних напрямків розширення та відтворення основних фондів і 
виробничих потужностей господарства на базі науково-технічного прогресу, що уможливлює 
регулювання розвитку економіки, істотне підвищення її ефективності. 

 
Особливу увагу розвитку цього напрямку слід приділяти в період переходу до 

ринкових відносин, коли економіка потребує великих інвестицій через необхідність 

перепрофілювання більшості підприємств. 

Саме в такій ситуації опинилась на сьогоднішній день українська економіка.   

Об’єкти та методи дослідження 

Удосконалення управління підприємством за допомогою економіко – 

математичного моделювання. 

Постановка задачі 

Одним з головних факторів створення конкурентоспроможного середовища є 

ефективне управління як в приватному, так і в державному секторах економіки. Для 

досягнення високого рівня якості управлінських рішень необхідні професіоналізм і 
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відповідальність управлінців. Розвинена в останній час математична теорія оптимізації 

(лінійне і нелінійне програмування, теорія оптимального управління) створила 

сукупність методів, що допомагають при використанні ЕОМ ефективно приймати 

рішення при фіксованих і відомих параметрах, характеризуючи досліджуваний процес.  

Результати та їх обговорення 

В наш час великі надії покладаються на надходження зовнішніх інвестицій. 

Поряд з цим слід зазначити, що рішення – інвестувати чи ні саме в економіку України – 

приймаються на корпоративному  рівні, враховуючи при цьому прибутковість даного 

проекту, адже жодна компанія не інвестуватиме лише для того, щоб допомогти в 

економічній скруті. Компанія робить інвестицію, якщо це приносить їй прибуток у 

найближчий час чи в перспективі, якщо фірма – інвестор достатньо потужна і може 

вижити протягом перших років роботи, коли необхідні значні фінансові вкладення. 

Існує особлива категорія ризиків, пов’язаних із вкладанням капіталу в іноземні країни. 

Найперше – це проблеми, викликані різницею в ментальності або культурі народів. 

Наприклад, об’єднання двох банків у Нідерландах та Бельгії провалилося саме через 

відмінності в ментальності та культурі між голландцями та бельгійцями, хоч в цих 

установах розмовляли однією мовою – голландською. Щодо ризиків, пов’язаних з 

інвестиційним кліматом, тобто регулятивними рамками та діловим кліматом у державі, 

то тут Україна має мало переваг порівняно із Західною Європою, Сполученими 

Штатами, Канадою і трохи краще виглядає на тлі деяких країн Східної Європи. У 

цьому випадку не настільки важливий рівень оподаткування. Нідерланди, Швеція, 

Данія та інші країни відомі своїми великими податковими ставками, проте браку 

інвестицій вони не відчувають.  

Адже признано, що ефективність інвестиційної діяльності залежить від рівня 

розвитку капітального будівництва, інвестиційного та промислово-будівельного 

комплексу, що, у свою чергу, зумовлюється виробничим потенціалом їх матеріально-

технічної бази, кваліфікацією виконавців, науково - технічним рівнем проектних 

рішень, станом організації та планування інвестиційного процесу забезпечення його 

фінансовими ресурсами. 

Управління інвестиційною діяльністю передбачає виконання таких функцій, як 

прогнозування та планування, формування інвестиційного портфеля, реалізація 

інвестиційної програми, які визначаються метою реалізації обраної стратегії. 

Великий попит на інвестиції спричиняють приватизаційні процеси, що 

пояснюється насамперед високим ризиком вкладення грошових коштів, який з наукової 
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точки зору класифікується як фінансовий ризик, зокрема один з його різновидностей, 

інвестиційний ризик. 

Ризик характеризується як небезпека потенційної ймовірної втрати ресурсів або 

недоодержання доходів порівняно з прогнозованим варіантом, що пояснюється 

формуванням певної невизначеності в процесі підприємницької діяльності.  

Відомий математик Юрій Єрмольєв запропонував розглядати схеми прийняття 

рішень за невизначеності, які умовно відображаються ланцюжками 

рішення – спостереження – рішення – спостереження 

спостереження – рішення – спостереження – рішення 

Якщо ланцюжок починається з рішення, то таке рішення запропоноване 

називати перспективним. Якщо рішенню передує спостереження, то таке рішення 

називається оперативним. 

Прикладом оперативного рішення може бути рішення про перевезення 

сільськогосподарської продукції з місць виробництва (поля) на переробні підприємства. 

Спочатку можна визначити врожайність, валовий збір, і лише потім замовляти 

транспортні засоби та все, що потрібне для них. Прикладом перспективного рішення 

можуть бути інвестиції у довгострокові проекти. Спостереження над умовами, які 

реалізуються у процесі виконання проекту, відбувається після того, як здійснюються 

інвестиції. 

Загострення питання ризику в процесі захисту інвестицій пояснюється 

наступними причинами: 

 по-перше, тривалістю інвестиційного циклу від моменту вкладання коштів до 

часу їх повернення. На майбутнє важко спрогнозувати результати, бо на них можуть 

впливати як зовнішні фактори (політичні фактори, ринкові фактори, рівень 

благополуччя у суспільстві, надійність фірм, організацій, установ, з якими 

підприємство має ділові стосунки, природне середовище) так і внутрішні фактори (стан 

організації виробництва, трудові фактори, втрати ресурсів від безгосподарності). 

 По-друге, інвестування пов’язане з вкладанням великих коштів, матеріальних 

ресурсів, неефективне використання яких може негативно позначитись на фінансовому 

стані інвестора.  

По-третє, інвестування іноді здійснюється через третіх осіб (фінансових 

посередників), тому інвестор не має можливості контролювати ефективність 

використання вкладених коштів. 
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Отже, в процесі складання інвестиційного бізнес – плану особливого значення 

набуває питання правильної оцінки та аналізу рівня ризику. 

Практика фондового ринку виробила наступну умову – чим більший сподіваний 

прибуток, тим вищий ризик, зв’язаний з придбанням тих чи інших фондових 

інструментів. Ризики в інвестиційний діяльності виражаються в зниженні 

прибутковості реальних або портфельних інвестицій проти очікуваних величин, що 

супроводжуються фінансовими втратами або упущеної вигоди, що виникає при 

здійсненні фінансових операцій в зв’язку з невизначеністю їх результатів. 

На кінцевий фінансовий результат інвестиційної діяльності впливають 

випадкові фактори макро- та мікроекономічного характеру, які призводять до 

виникнення наступних видів ризику: 

- затримка початку реалізації інвестиційного проекту (відсутність ліцензії, 

проектно–кошторисної документації і т.п.); 

- несвоєчасне завершення будівництва; 

- значне перевищення вартості порівняно з проектно–кошторисною 

документацією; 

- ризик невиходу у встановлені строки на проектну потужність; 

- ризик втрати ринку збуту (падіння попиту, високий рівень конкуренції); 

- зниження запланованого рівня чистого прибутку (підвищення рівня затрат, 

зниження рівня цін, зміни податкового законодавства). 

У процесі складання інвестиційного бізнес – плану особливо важливим постає 

питання  правильної оцінки та аналізу ризиків, основною метою чого повинно бути 

зведення ризиків до мінімуму. 

Фінансова угода рахується ризикованою, якщо її ефективність (доходність) не 

повністю відома інвестору в момент її заключення (ефективність не детермінована). 

Основним завданням фінансового менеджера в процесі аналізу інвестиційної діяльності 

являється зведення економічних ризиків до мінімуму, що можна досягнути наступними 

прийомами: 

для виміру наслідків дій інвестора в умовах невизначеності використовується 

коефіцієнт фінансового ризику (Кфр): 

 

Сфр
УКфр 100×

=              ,                                            (1) 
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де У – максимально можлива сума збитку; 

Сфр – сума власних фінансових ресурсів з врахуванням точно відомих 

поступлень. 

Даний коефіцієнт виражає ступінь ризику, який веде до банкрутства: 

Кфр=0,3 – оптимальний, який не призводить до банкрутства; 

Кфр=0,31-0,69 – займає проміжкові положення; 

Кфр=0,7 і вище – призводить до банкрутства. 

Визначаючи види ризиків, потрібно оцінювати їхні розміри і вплив на загальні 

результати. Безризикові інвестиції в нашій державі знайти важко, тому що на рівень 

ризику, як вже говорилось раніше, впливають як зовнішні так і внутрішні фактори. До 

прийомів зниження фінансового ризику відносяться: 

• диверсифікація фондового портфеля; 

• отримання додаткової інформації про предмет угоди; 

• самострахування (створення фінансових резервів для покриття можливих 

збитків; 

• страхування фінансових гарантій; 

• хеджування – страхування контрактів від несприятливих змін цін, що полягають 

у придбанні цінних паперів в майбутньому по фіксованим цінам (опціонні і ф‘ючерсні 

контракти) та ін.  

Висновки 

Сама по собі спільність задач управління дозволяє формулювати загальні 

закони, а аналіз і узагальнення практики дає можливість, спираючись на ці закони 

конкретизувати зміст в рамках науки управління. Для досягнення більш ефективного 

результату в управлінні застосовуються економіко – математичне моделювання. 
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ФРАНЧАЙЗИНГ, ЯК ОСОБЛИВА ФОРМА ЗДІЙСНЕННЯ 

ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
 

О.Я.СІДУН к.е.н. 
 Мукачівський технологічний інститут 

 
В статті  досліджено питання застосування  франчайзингових мереж для розвитку 

підприємництва в Україні. Розглянуто суть, переваги і недоліки франчайзингу, наголошено на проблемі 
недосконалості нормативно-правової бази, що регулює франчайзингові відносини, окреслено 
перспективи розвитку франчайзингу в Україні. 

 
Розповсюдженою формою господарської інтеграції малого та крупного бізнесу 

стала система договірних відносин, відома під назвою "франчайзинг". В широкому 

розумінні  слова франчайзинг означає надання права на виробництво та  (або) збут 

продукції з практичною допомогою у справі організації  й управління  підприємством. 

Це особлива форма організації бізнесу, що базується на довгострокових відносинах між 

крупною компанією (франчайзером), що надає виключне право на створення та збут під 

її торговою маркою на визначеній території певних видів товарів та послуг малій 

самостійній фірмі. 

Об’єкти та методи дослідження 

Об’єктом дослідження є діяльність підприємницьких  структур, предметом 

дослідження – можливість формування франчайзингових мереж українськими 

підприємцями.  
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Теоретичною та методологічною основою дослідження стали роботи 

вітчизняних і зарубіжних економістів. Інформаційною базою дослідження послужили 

закони України та інші нормативні акти з питань регулювання підприємницької 

діяльності.  

Під час вирішення поставлених завдань використовувалися загальнотеоретичні 

методи дослідження. 

Питанням  розвитку франчайзингу в Україні приділено увагу в роботах  

Варналія З.С. [6], Бревнова А.А. [5]. Формою виробничо-збутової та фінансової 

інтеграції великого та малого бізнесу вважає франчайзинг Кужель О.В.[10]. Зарубіжний 

досвід франчайзингу викладено в працях Джона П.Хейза [7], Галагера Р. [8], Гінстона 

П. [9]. Правові основи функціонування франчайзингу в Україні досліджено в роботах 

Цират А.В. [11].  

Постановка задачі 

Метою статті є дослідження франчайзингу як альтернативного способу 

започаткування підприємницької діяльності.  

Результати та їх обговорення 

Франчайзинг -  вдала модель зростання для багатьох видів бізнесу, що розв’язує 

проблеми забезпечення високих темпів розширення, дефіциту фінансування та пошуку 

мотивованого персоналу. 

Розрізняють три типи франчайзингу:  

1) торговий (товарний) франчайзинг - торгова фірма отримує лише право 

використовувати назву іншої фірми та її товарний знак; 

2) франчайзинг розповсюдження продукції (виробничий)-придбання ліцензії на 

продаж (виробництво) в межах суворо обмеженої території певних видів продукції під 

товарним знаком виробника; 

3) чистий (діловий) франчайзинг - передбачає комплексне забезпечення бізнесу 

франчайзоотримувача, що охоплює право на використання імені франчайзера, ліцензію 

на продаж товарів (надання послуг) , навчання методів оперативного управління 

бізнесом. 

 Підприємець при укладанні франчайзингової угоди  сплачує вступний внесок ( 

від 25 до 100 тис.дол.) і відраховує певний процент ( від 3 до 12 ) з обороту, оплата 

також може здійснюватись у вигляді певної суми щомісячно [8], [9]. 

 Прикладом товарного франчайзингу є дилерські мережі з торгівлі автомобілями 

або система  фірмових бензоколонок. 
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  Класичний приклад виробничого франчайзингу – виробництво безалкогольних 

напоїв з використанням концентратів і технологій компаній " Кока-Кола", " Пепсі",       

" Севен-Ап ". 

   Чистий франчайзинг передбачає придбання ліцензії на бізнес-формат, тобто 

найповніший пакет франчайзингових послуг. Широке застосування цей вид 

франчайзингу знайшов у побутовому обслуговуванні, готельному бізнесу, 

громадському харчуванні. Саме так працює переважна частка  світової  мережі 

ресторанів "Мак-Дональдс". Одним із прикладів створення української 

франчайзингової мережі є досвід СП "Американська хімчистка", що започаткувало 

свою діяльність у 1994 році в Києві. Визначивши модель франчайзингу, керівництво 

розробило франчайзинговий договір, уклало дистриб'юторські угоди з 

постачальниками обладнання, сформувало франчайз-пакет, до якого входило 

обладнання для чищення і прасування, запас матеріалів та хімікатів, допомога  з 

розміщенням та монтажем  обладнання, стартовий менеджмент, рекламна та 

маркетингова підтримка.    Ціна франчайз-пакета сягає від 58 до 200 тис. дол. залежно 

від комплектації, а відкриття подібної хімчистки самотужки коштує, за оцінками 

експертів, удвічі  дорожче. 

  Особливостями франчайзингових  угод є їхній тривалий термін дії, стандартні 

умови для різних франчайзі й докладна регламентація всіх сторін партнерських 

відносин [11]. Ця угода обмежує незалежність і франчайзера, і франчайзі. Ризики для 

франчайзера полягають у тому, що репутація бізнесу (товарних знаків, торгових марок) 

залежить від бізнес-поведінки партнерів; виникає небезпека витоку конфіденційної 

інформації про бізнес-формат. Для франчайзі є ризики невірогідності попередньої 

інформації про бізнес-формат, прийняття в процесі спільної роботи рішень, що не 

враховують інтереси франчайзі. Основне завдання регулювання відносин і зниження 

ризиків вирішується угодою. Тому франчайзингова угода має бути розроблена дуже 

ретельно із залученням юристів і консультантів, що практикують з цією моделлю 

бізнесу. Управління децентралізованою мережею неможливе без дотримання 

обов’язкових жорстких вимог, наприклад, до якості й задоволення клієнтів. Репутація 

точок створюється за рахунок репутації мережі. Проте репутація мережі руйнується, 

якщо падає репутація точок. Спроби окремих франчайзі виторгувати для себе 

спеціальні умови, що дадуть їм змогу збільшити рентабельність, дуже небезпечні. Тому 

при розвитку мережі важливе дотримання єдиних умов угоди з усіма франчайзі, хоч 

укладання стандартних угод і може супроводжувати складний процес переговорів.  
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Залучаючи кошти франчайзі, франчайзер компенсує нестачу капіталу й знижує 

ризики запозичення. Залучаючи підприємців для оперативного управління роздрібними 

точками, франчайзер отримує мотивованих менеджерів, що вклали власні гроші й 

керують своєю справою. Досвід свідчить, що хороших франчайзі знайти простіше, ніж 

хороших найманих менеджерів. Ще важливіше - потенційна можливість відриву від 

конкурентів. Наприклад, “Мак-Дональдс” свого часу став лідером ринку насамперед 

саме завдяки тому, що розвивався набагато швидше за конкурентів. А “ТНК-Україна” 

посіла лідерські позиції на українському ринку нафтопродуктів здебільшого завдяки 

розвитку своєї франчайзингової мережі. Франчайзер не ризикує створити конкурента 

власній справі, оскільки франчайзингові схеми мають чітко виражений локальний 

характер, що дозволяє співіснувати партнерам в різних містах.   За багатьма оцінками, 

Україна знаходиться на порозі франчайзингового буму. Водночас специфіка 

українського бізнесу накладає свій відбиток на цю модель зростання. Щоб зробити 

його стабільним і здоровим, франчайзерам треба потурбуватися про дотримання 

стандартів і захист своєї моделі бізнесу [6].   
  Основними перевагами франчайзингу над самостійним започаткуванням 

власної справи можна вважати: 

• започаткування бізнесу в "готовій" ринковій ніші; 

• використання відомої торгової марки, що вже зарекомендувала себе та має 

постійних споживачів та прихильників; 

• використання вже випробуваного способу  діяльності, менеджменту, 

маркетингу, програм навчання персоналу; 

• наявність повного пакета інструкцій щодо матеріалів, сировини, постачальників 

, систем збуту.   

На сьогоднішній день Україна не має спеціальних норм по регулюванню 

франчайзингових правовідносин. Термін “франчайзинг” в українському законодавстві 

не використовується, натомість використовується термін “комерційна концесія”, тобто 

використання у підприємницькій діяльності прав інших суб’єктів господарювання. 

Автори Господарського та Цивільного кодексів поклали в основу визначення 

франчайзингової угоди концесійний договір, хоча , на нашу думку ототожнення 

франчайзингових та концесійних правовідносин неможливе [3], [4].  Концесія - надання  

права на створення ( будівництво) та управління (експлуатацію)  об’єкта  концесії [2]. 

Як правило , стороною , яка надає певні права на будівництво і експлуатацію іншій 
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стороні, по договору концесії є держава або відповідний орган самоврядування. А 

об’єктом концесії, як правило, цілісні майнові комплекси, об’єкти незавершеного 

будівництва, земельні ділянки. Концесійні угоди реєструються фондом державного 

майна. Різниця між франчайзингом та концесією не дає можливості застосувати до 

франчайзингових угод регулювання концесійних договорів [1], [2]. 
 Перед тим, як укладати угоду франшизи, предметом якої є такі об’єкти 

інтелектуальної власності, як винаходи, промислові зразки, товарні знаки, слід 

визначити, чи зареєстрував франчайзер вказані об’єкти на території  України. Право 

власності на винахід, промисловий зразок посвідчується патентом, а право власності на 

знак для товарів та послуг – свідоцтвом. Наступний аспект - це правомірність 

віднесення платежів до роялті. Податок на прибуток підприємств складає 25%, ставка 

оподаткування роялті –15%, а ратифіковані Україною міжнародні конвенції про 

уникнення подвійного оподаткування дозволяють знизити і цю ставку до 10% та 

нижче.    

Юридично бізнес франчайзі незалежний, а управління франчайзинговою 

мережею — це управління партнерськими відносинами, а не власними активами й 

персоналом. При цьому основна перевага франчайзингу водночас стає головною 

проблемою. Швидке розширення партнерської мережі створює небезпеку зниження 

стандартів обслуговування і завдання шкоди репутації компанії чи її торгових марок. В 

Україні стандарти обслуговування насамперед можуть знижуватися за рахунок 

прагнення франчайзі підвищити рентабельність точок роздрібного обслуговування чи 

продажу. Система контролю в цій ситуації стає гарантом успіху мережі й бізнес-моделі 

загалом. Як приклад наведемо широковідомі зусилля ТНК-Україна щодо контролю 

якості палива у джоберській мережі. Франчайзі часто неможливо віддавати 

розпорядження. Їх треба переконувати. Це особливо складно в ситуації вдосконалення 

бізнес-формату і призводить до ускладнення перетворень, необхідних при змінах 

уподобань споживачів і конкурентної ситуації.   
Для успішної реалізації формування системи франчайзингу необхідно 

потурбуватися про якісне управління мережею, яке передбачає управління відбором 

франчайзі, створення партнерських угод і управління відносинами [6]. При відборі 

перших франчайзі керуватися в основному доводиться досвідом і чуттям. З 

накопиченням досвіду роботи мережі вимоги до потенційних партнерів мають 

уточнюватися й формалізуватися. Успішність роздрібного бізнесу здебільшого 

визначається розташуванням торгових точок. Часто саме наявність у підприємців прав 
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власності чи довгострокової оренди на приміщення робить їх привабливими як 

потенційних франчайзі. У ситуації конкуренції франчайзингових мереж у виграшному 

положенні виявляється той, хто зможе запропонувати франчайзі кілька бізнес-форматів 

галузевого бізнесу на вибір, підтримку при одержанні банківських кредитів, сприяння в 

лізингу обладнання, маркетингову підтримку торгової марки. Досвід роботи в галузі (за 

винятком радянського) цінується всіма й аналізується на етапі відбору. Деякі 

франчайзери вимагають фінансову історію за кілька років. Досвід роботи з місцевими 

дозвільними системами особливо актуальний у вітчизняних бізнес-реаліях. Часто саме 

узгодження стають перешкодою для швидкого розширення бізнесу. Що жорсткіші 

вимоги до франчайзі, то повільніше розвиватиметься мережа. Що менш суворі критерії 

застосовуються при відборі, то вища ймовірність конфліктів при управлінні 

відносинами. У будь-якому разі обов’язкове ретельне ставлення до формування 

критеріїв відбору і до самої процедури відбору партнерів для франчайзингової мережі.  

Нижче наведений перелік  видів підприємницької діяльності, де можна 

застосовувати франчайзинг. 

1.   Громадське харчування. Франчайзинг в цьому виді підприємницької іяльності 

набув великого розповсюдження в Україні у вигляді кафе швидкого харчування ( Мс 

Donald`s, Піца Челентано) 

2.  Послуги хімчистки.Ці послуги в України надають різні мережі (Американська 

хімчистка , Progresso Italia, Ун-Моменто , Cіндерелла ) 

3. Бухгалтерські (податкові ) посуги.  Прикладом франчайзинга в України є 

використання бухгалтерських програм 1 С , програми Парус. 

4. Технічні станції обслуговування автомобілів. До розвинутих мереж з единими 

стандартами обслуговування,що використовують едину торгову марку , відносять 

IVECO, Man, Scania. До торгових марок, створених в Україні для використання втаких 

мережах можна віднести марку ЗАЗ-Деу. 

5. Будівництво.Використання франчайзингу в цій галузі передбачає передачу 

франчайзингу сучасних будівельних технологій. 

6.  Продаж товарів по каталогам (Otto, Schafer Shop ) сьогодні здійснює продаж 

багатьох товарів. 

7.  Послуги  по доставці. Ці послуги по франчайзинговій схемі використовуються 

при експрес-поштових доставках (Federal Express,DHL,TNT ) доставці газет і журналів  

( KCC, Самміт  ) , доставці побутової техніки і т.д. 
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8.   Побутові послуги. Широкі можливості розвитку франчайзингу саме в цій галузі 

обумовлено низьким рівнем послуг, що надають житлово-комунальні господарства 

(послуги електриків , водопровідників, слюсарів, сантехніків). До цього ж виду послуг 

можна віднести і роботи по вкладанню керамічної плитки, дизайну, прибиранню 

офісних і виробничих приміщень. 

 9.  Медичні послуги. Франчайзингові методи в медицині розповсюджені в першу 

чергу при створенні стоматологічних клінік. 

10.  Агенції нерухомості. 

11. Роздрібна торгівля різноманітними товарами. Франчайзинг використовується в 

торгівлі кавою, чаєм, кондитерськими виробами, одягом і т.д. 

12.  Клуби по інтересах та розважальні центри. 

13.  Готельний бізнес ( Holiday Inn ). 

14.  Прокат автомобілів. 

15.  Салони краси та перукарні. Цей вид діяльності є хорошою базою для створення 

франчайзингових мереж, оскільки відома назва може викликати довіру та впевненість в 

якості таких послуг. 

16. Авто мийки. Об’єднання підприємці власників під торговою маркою не тільки 

здешивить послуги, але дасть можливість рекламуватися ,  купляти із знижками 

спеціальне обладнання. 

17.   Ландшафтний дизайн. 

18.   Кемпінги. 

19.   Туристичні агенції. 

20.   Послуги для домашніх тварин. 
Висновки 

Формування та подальший розвиток системи франчайзингу в Україні буде 

сприяти залученню до малого підприємництва широкого кола осіб, які не наважуються 

займатися бізнесом через брак знань, фінансової підтримки або відсутність ініціативи 

та підприємницьких  здібностей. Також це можуть бути особи, що втратили роботу або 

незадоволені оплатою та умовами праці: науково-технічна інтелігенція,  звільнені в 

запас військовослужбовці, випускники вузів, яким бракує практичного досвіду. 

Особисті якості підприємця мають відповідати профілю бізнесу. Загальними вимогами 

є комунікабельність і організованість. Оскільки ефективність всієї системи грунтується 

на мотивованості персоналу, важливе не просто бажання заробити гроші, а передусім 

захоплення бізнесом, позитивне налаштування на співпрацю. 
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Наведена  форма інтеграції малого та великого бізнесу є найкращим способом 

забезпечити високу якість робіт, оскільки поєднуються мобільність і енергія малого 

підприємства та технологічні досягнення, гарантії та популярність великої фірми. 
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ВПЛИВ КОНСЮМЕРИЗМУ НА РОЗВИТОК КОНЦЕПЦІЇ МАРКЕТИНГУ 
 

Н.М.ДОЧИНЕЦЬ 
Мукачівський технологічний інститут, Інститут регіональних досліджень НАН України 

 
В статті визначається вплив консюмеризму як суспільного руху на розвиток концепції 

маркетингу; визначається відмінність між поняттями „консюмеризм” та „суспільство споживання”; 
розглядаються сучасні пріоритети і вимоги консюмеризму до підприємницького бізнесу; аналізується 
проблема пасивності громадських організацій споживачів в Україні як основний гальмуючий фактор 
розвитку вітчизняного консюмеристського руху, і відповідно, прийняття українським підприємництвом 
сучасної концепції маркетингу; наводяться можливі шляхи подолання основних перешкод у 
функціонуванні громадських організацій-консюмеристів.  

 

У сучасних ринкових умовах маркетинг є невід’ємною складовою діяльності як 

комерційних, так і некомерційних організацій. Впродовж усієї історії свого існування 

він постійно розвивався й удосконалювався. Важливими факторами еволюції 

маркетингових підходів до управління бізнесом стали: поява нових ринків, посилення 

конкуренції, науково-технічний прогрес та інші. Проте найбільший вплив на розвиток 

концепції маркетингу справили й продовжують справляти суспільні рухи, передусім – 

консюмеристський. 
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Консюмеризм, як явище масової протидії маркетинговим надмірностям та 

свавільній поведінці представників підприємництва на ринку, сьогодні широко 

розповсюджений у світі та набуває дедалі більшого значення в системі соціально-

економічних відносин країн пострадянського простору. Він сприяє формуванню груп 

тиску, які бізнес не може ігнорувати. При цьому цілі консюмеризму еволюціонують під 

впливом змін у загальній економічній ситуації. Тому не втрачає актуальності 

дослідження сутності консюмеризму та визначення, яким чином дії консюмеристів 

відображаються на маркетинговій діяльності підприємців і, відповідно, на теорії 

маркетингу. 

Об’єкти та методи дослідження 

Вплив консюмеризму на розвиток теорії й практики маркетингу досліджувало 

багато зарубіжних науковців, зокрема Ф.Котлер, П.Друкер, Л. Роббінс, Ж.-Ж. Ламбен 

та ін. Дана робота є продовженням і узагальненням уже здійснених досліджень в цьому 

напрямку. Враховуючи особливості становлення системи консюмеризму в Україні, 

стаття містить також аналіз проблеми пасивності громадських організацій споживачів 

як основного гальмуючого фактору розвитку вітчизняного консюмеристського руху, і 

відповідно, прийняття українським підприємництвом сучасної концепції маркетингу. 

Дослідження ґрунтується на використання методів аналізу, синтезу, 

узагальнення, принципу єдності історичного і логічного. 

Постановка задачі 

Мета статті полягає у визначенні впливу консюмеризму як суспільного руху на 

розвиток концепції маркетингу; розгляді сучасних пріоритетів і вимог консюмеризму 

до підприємництва; аналізі основної консюмеристської проблеми в Україні – 

неефективності діяльності громадських організацій споживачів, а саме, виявленні 

причин їх пасивності та розробленні рекомендацій щодо подолання основних перешкод 

у їхньому розвитку і функціонуванні.  

Результати та їх обговорення 

Система маркетингу призначена для передбачення, обслуговування й 

задоволення потреб споживачів та підвищення якості їх життя. Тим не менше, 

загальновідомим є той факт, що основною ціллю підприємництва є максимізація 

прибутків, тому практика маркетингу не позбавлена негативних рис і сприймається 

споживачами швидше як комплекс інструментів впливу на них представниками 

підприємництва з метою збагачення, аніж піклування про їх добробут.  
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Вплив маркетингу й ринкової економіки взагалі на добробут окремого 

споживача піддається критиці з багатьох причин, а саме: факт дійсної наявності на 

ринку небезпечних та дефектних товарів та послуг, причому глобалізація ринків ще 

більше полегшує їх циркуляцію; фундаментальна невідповідність між юридичними 

правами покупців і продавців; стандартизація процедур обслуговування споживача, що 

робить неможливим або мало вірогідним справжній торг та обговорення умов 

контрактів, які він заключає; величезний дисбаланс між інформацією (незалежною та 

нейтральною) та рекламою (залежною та односторонньою); використання нечесних 

маркетингових стратегій або нечесних методів продажу, які є занадто агресивними по 

відношенню до окремого споживача; завищення реальних цін на товари і послуги за 

рахунок надмірних витрат на рекламу та стимулювання збуту; складність забезпечення 

ефективного представництва колективних інтересів споживачів у різних політичних, 

економічних та юридичних законодавчих інстанціях тощо. 

Боротьба з цими та іншими подібними проблемами лягли в основу 

консюмеристського руху. Сам термін "консюмеризм", як вважає американський 

дослідник Л. Розенберг, був введений на початку 60-х років ХХ ст. бізнесменами, котрі 

вбачали в масових діях споживачів по захисту своїх прав новий "ізм", тобто явище, таке 

ж небезпечне, як соціалізм та комунізм. Попри побоювання з боку представників 

підприємництва консюмеризму, сьогодні практично не викликає заперечень той факт, 

що існує потреба у регулюванні їх діяльності на ринку. Тому консюмеризм, як 

соціальне визнання права споживача на захист від небезпечних товарів та навмисних 

спроб продавців скористатись його слабшим положенням, спрямований на обмеження 

впливу маркетологів на споживчу поведінку.  

Критичні аргументи консюмеристів стосовно маркетингу наштовхують деяких 

вчених на думку про те, що виникнення консюмеризму слід вважати наслідком 

відносної невдачі концепції маркетингу. За словами Пітера Друкера, „консюмеризм – 

це ганьба маркетингу” [1, с.83]. Однак, з іншого боку, розвиток цього феномена є 

наслідком об’єктивних процесів еволюції того ж маркетингу, ринкових відносин, 

суспільства. Так, американський дослідник Л. Роббінс зазначає: „Рух споживачів є 

продуктом економічної еволюції. Це аспект переходу від економіки виробництв до 

економіки споживачів, від економіки дефіциту до економіки достатку і з певними 

обмеженнями – від ринку продавців до ринку покупців” [2, с.2-3]. 

Консюмеризм не ставить власне під сумнів концепцію маркетингу, а швидше 

вимагає її повного здійснення. По суті консюмеризм знаменує „соціалізацію” попиту. 

 

Науковий вісник Мукачівського технологічного інституту 



Гуманітарні і суспільні науки 99

Завдяки їй ринок характеризується більш згуртованим споживачем, що реагує на дії 

виробників та продавців товарів і послуг організовано через різного роду 

консюмеристські організації. 

Попри доведення наукою й реальним життям важливої ролі консюмеризму в 

оптимізації ринкових відносин, існує і негативний підхід до його розуміння. Так, певна 

категорія вчених, зокрема, канадський професор Стів Манн, американський історик 

Гаррі Кросс, трактують термін „консюмеризм” як „переспоживання”. На їхню думку, 

консюмеризм – це свого роду згубна залежність, породжена маркетингом. Для людини, 

що впадає в таку залежність, товари втрачають власну значимість і стають лише 

символом приналежності до певної суспільної групи. Ідея про можливість досягнення 

соціальних переваг нав’язується рекламою чи певними PR-заходами, породжуючи у 

свідомості потенційного покупця віру в те, що факт купівлі здатен принести більше 

задоволення, аніж власне сам придбаний продукт. Прихильники цього підходу 

вважають консюмеризм небезпечним явищем у суспільстві, оскільки фальшиво 

мотивовані запити пришвидшують виснаження природних ресурсів, погіршують стан 

навколишнього середовища.  

Таким чином, консюмеризм тут розуміється не як рух за права й інтереси 

споживачів, а як глобальна проблема людства. Отже, слід розрізняти два різні підходи 

до трактування поняття „консюмеризм”: перше – консюмеризм як суспільний рух, 

наслідком якого є підвищення соціальної відповідальності виробника та посередника 

на ринку, а відповідно, покращення якості товарів і сфери обслуговування споживачів; 

друге – консюмеризм як „переспоживання”, наслідком якого є постійне зростання 

кількості товарів, призначених задовольняти штучно створені потреби. Для уникнення 

плутанини в поняттях, автор пропонує позначати друге (негативне) трактування 

консюмеризму терміном „суспільство споживання”, тим більше, що цей термін є вже 

визначеним в науці, зокрема французькими професорами Жанін Бремонд і Аленом 

Желеданом: „Вираз „суспільство споживання” означає суспільство, яке примножує 

наміри до споживання. Воно символізує всюдисущій характер споживання. Так, знаки і 

символи життєвого успіху вимірюються довжиною автомобіля, кількістю днів, 

проведених на курорті... Всі елементи повсякденного життя є нагодами для 

споживання: діти, сексуальність, дружба стають у рекламних образах простими 

аксесуарами товарів. Слід зазначити, що „суспільство споживання” означає не те, що 

всі споживають товари у значних кількостях, а те, що сфера товарів 
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урізноманітнюється і ця різноманітність товарів дедалі більше приймається всіма 

категоріями споживачів” [3, с.104]. 

Згідно останніх досліджень Гаррі Кросса, суспільство споживання складають 1,7 

млрд. осіб, тобто 27% людства. Ця група включає 270 млн. американців (США) і 

канадців, 350 млн. жителів Західної Європи, 120 млн. японців. На сьогодні біля 50% 

суспільства споживання – жителі країн, що розвиваються. З них 240 млн. – китайці, 120 

млн. – індійці [4, с.58]. 

Наслідком „суспільства споживання” став стрімкий ріст споживання у світі 

протягом ХХ ст. Так, у 2000 році загальні витрати на споживання товарів і послуг у 

світі перевищили 20 млрд. млрд. доларів США, тоді як у 1960 році ця сума сягала лише 

4,8 млрд. млрд. доларів США (виражено у доларах 1985 року). Ріст споживання призвів 

до збільшення використання природних ресурсів. За період з 1960 по 1995 рр. світове 

споживання мінералів збільшилося у 2,5 разів; споживання металів – у 2,1 рази;  

деревини – у 2,3 рази; синтетичних продуктів, таких як пластмаса, – у 5,6 разів. Це 

збільшення перевищило демографічний ріст світового населення [5, с. 23, 37]. Значні 

кількісні зміни у світовому споживанні мають високу соціальну вартість, оскільки 

ведуть до виснаження природних ресурсів і головне, порушення екологічної рівноваги 

на планеті. 

Подоланню негативних тенденцій у навколишньому середовищі сприяє 

суспільний рух, що називається „інвайронменталізм” (від англ. „environment” – 

навколишнє середовище). Одним із наслідків інвайронменталістського руху є 

виникнення нового покоління консюмеристів, так званих „зелених” консюмеристів [6, 

с. 32]. „Зелений” консюмеризм відображає усвідомлення обмеженості природних 

ресурсів і стурбованість впливом споживання й маркетингу на навколишнє 

середовище. Нове покоління консюмеристів відстоює право споживачів на високу 

„якість життя”, вважаючи „якістю життя” не тільки кількість і якість споживчих товарів 

(послуг), але й якість навколишнього середовища. Тому „зелені” консюмеристи не 

розділяють принцип пріоритету споживача, якщо його здійснення веде до руйнування 

навколишнього середовища.  

Спонукаючи виробників і торговців переходити на застосування 

ресурсозберігаючих технологій та виробництво і продаж більш екологічних товарів, 

сучасний консюмеризм прагне усунути негативні наслідки суспільства споживання.  

Реакцією промисловості на нові вимоги консюмеризму стало виникнення 

„зеленого” маркетингу. Багато корпорацій і дистриб’юторів почали створювати товари, 
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оголошені „зеленими”. Результати дослідження британської фірми „Marketing 

Intelligence Ltd” показали, що починаючи з 1986 року кількість „зелених” товарів 

збільшувалося в 20 разів швидше, ніж кількість будь-яких інших розфасованих товарів. 

Такі ярлики, як  „руйнується під дією природних факторів”, „придатний для вторинної 

переробки”, „вільний від з’єднань фтору”, „екологічно чистий” або „безпечний” товар, 

все частіше з’являються в рекламних оголошеннях і на упаковці товарів [7]. Однією із 

цілей сучасного консюмеризму є домогтися проведення такого „озеленення” у всьому 

процесі виробництва, а не лише в рекламі кінцевого продукту. До того ж, „зелені” 

консюмеристи вважають, що відсутність мети й однакових стандартів в державній 

політиці присвоєння „зелених” ярликів, вводить екологічно чутливого покупця в оману 

й обумовлює скептичне відношення до „зеленого” маркетингу. В зв’язку з цим, 

показовим є досвід Німеччини, яка стала першою країною, що ввела (в 1978 році) 

офіційну схему присвоєння екоярликів („Блакитний ангел”). Інші європейські країни 

поступово наслідують в цьому Німеччину.  

Рух консюмеристів, спрямований на подолання екологічної та інших глобальних 

проблем людства, спонукав деяких теоретиків маркетингу розширити концепцію 

класичного маркетингу з метою акцентування необхідності забезпечення високого 

рівня усвідомлення серед представників підприємництва побічних соціально-

культурних наслідків економічної і особливо маркетингової діяльності. Так, Ф.Котлер 

запропонував концепцію соціально-етичного (соціально-відповідального) маркетингу: 

„Концепція соціально-етичного маркетингу припускає, що завданням організації є 

визначення потреб, бажань та інтересів цільових ринків і забезпечення їх задоволення 

ефективнішим і економічнішим по відношенню до конкурентів шляхом, але в той же 

час таким, що дає можливість зберігати і підвищувати добробут суспільства і окремих 

споживачів” [8, с.23]. 

Дві ключові ідеї відрізняють концепцію соціально-відповідального маркетингу 

від концепції класичного маркетингу: перша – маркетинг піклується про благополуччя 

покупців, а не просто про задоволення їх короткострокових потреб; друга – 

підприємство  повинне звертати увагу на довгострокове благополуччя споживачів і 

суспільства в цілому. Сприйняття цього широкого світогляду сприяє досягненню 

фірмою цілей зростання і отримання прибутку.  

Соціально-етична проблема виникає щоразу, коли у керівника з’являється 

можливість нехтувати моральними нормами для отримання особистої вигоди або 

прибутку для фірми. Проте підприємству вигідно зробити вибір на користь етичної 
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поведінки не тільки з моральних міркувань, але і тому, що відмова від цієї позиції може 

спричинити вельми серйозні втрати підприємства на особистому, організаційному і 

зовнішньому рівнях його функціонування. Неетична поведінка в бізнесі завдає збитку 

функціонуванню всієї економічної системи і знижує довіру громадян до ролі 

маркетингу в ринковій економіці. При цьому виникає небезпека авторитарної 

бюрократичної дії, погано адаптованої до ринкової реальності. 

Отже, якщо на початку виникнення консюмеризму представники 

підприємництва  протистояли йому, вважаючи критику на їх адресу несправедливою, 

то сьогодні в розвинених країнах більшість підприємців відноситься до прав 

споживачів з розумінням. Приймаючи сучасні вимоги консюмеризму, вони переходять 

на новий рівень управління маркетинговою діяльністю – рівень соціально-

відповідального маркетингу. Проте вплив консюмеризму на маркетинг не є таким 

значним в Україні, як в країнах Заходу.  

Загальновідомо, що у країнах з розвиненою економікою насамперед поведінка 

споживачів визначає структуру суспільного виробництва, споживачі сприяють 

підвищенню рівня якості товарів та забезпеченню їх добросовісної реалізації, а процес 

прийняття законодавчих актів в інтересах споживачів досі відбувається під тиском 

консюмеристських організацій. Іншими словами, саме активність споживачів є рушієм 

розвитку зарубіжного консюмеризму. В Україні ж організації споживачів не відіграють 

визначальної ролі у національній консюмеристській політиці, тому не може йти мова 

про реальне становлення системи вітчизняного консюмеризму, а відповідно, і про 

перехід підприємництва на управління бізнесом на засадах соціально-відповідального 

маркетингу.   

На сьогодні в Україні функціонує близько 100 об’єднань споживачів. Для 

порівняння, у Франції діють понад 800 місцевих та 18 національних асоціацій 

споживачів (згідно французького законодавства, національною вважається 

зареєстрована асоціація, що існує більше одного року і нараховує щонайменше 10 000 

індивідуальних членів) [9].  

Недостатня кількість та низька ефективність діяльності консюмеристських 

організацій в Україні зумовлена наявністю ряду проблем фінансового, правового і 

психологічного характеру, які являються справжніми перешкодами у функціонуванні 

та розвитку цих організацій  [10, с.783-791] (рис. 1). 

Небажання споживачів об’єднуватися в спілки та пасивність вже існуючих 

цілком природні, оскільки залишаються актуальними проблеми належного 
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фінансування громадських організацій. В країнах закордону фінансування діяльності 

добровільних спілок споживачів здійснюється, як правило, за рахунок членських 

внесків, пожертвувань, а також доходів, що надходять від продажу різних друкованих 

видань цих організацій. В Україні ж споживчі об’єднання не в змозі діяти за рахунок 

власних коштів, оскільки членами таких організацій є переважно пересічні громадяни з 

низьким рівнем особистих доходів. Щодо зовнішніх джерел фінансування, то 

фінансова підтримка з боку таких авторитетних організацій як ООН, TASIS та ін. 

поширюється переважно на об’єднання споживачів загальнонаціонального рівня, тоді 

як місцеві, районні спілки залишаються поза увагою. Тому до вирішення фінансових 

проблем консюмеристських організацій слід підключитись насамперед державі. Росту 

кількості громадських організацій споживачів та пожвавленню діяльності вже 

існуючих сприяли б державні гранти (на сьогодні гранти на проекти надаються 

переважно неурядовими та урядовими закордонними структурами). Доцільною була б 

також фінансова підтримка на перших етапах розвитку добровільних об’єднань 

споживачів органами місцевого самоврядування. 

 

 
 

Рис.1. Основні перешкоди у функціонуванні та розвитку громадських організацій –  
консюмеристів в Україні 
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Поряд з фінансовими проблемами, у функціонуванні організацій споживачів 

існують проблеми психологічного характеру, які є не менш важливими, а подеколи і 

більш вагомими чинниками, що гальмують розвиток консюмеризму в країні. 

Залишається низьким рівень довіри до різноманітних консюмеристських органів: 

споживачі мало вірять у здатність захистити свої права як індивідуально, так і через 

консюмеристські організації, оскільки вважають, що подібні структури не мають 

значних важелів впливу на прийняття державою рішень у сфері захисту прав 

споживачів. Сьогодні існування цих проблем визнають і на рівні найвищих 

представницьких органів влади. Так, зокрема, на першому засіданні парламентського 

клубу українських неурядових організацій на  тему „Вплив громадських організацій на 

прийняття державних рішень” Голова парламентського комітету з питань європейської 

інтеграції Б. Тарасюк зазначив: „Влада абсолютно ігнорує неурядові організації. 

Неурядові організації не користуються жодною підтримкою з боку влади. В той же час 

неурядові організації не мають великого впливу на прийняття державних рішень, 

принаймні прямого такого впливу і взаємозв’язку між діяльністю неурядових 

організацій і рішеннями немає. Це стосується центральних неурядових організацій або 

загальноукраїнських. Що стосується регіональних неурядових організацій, то їх вплив 

ще менший” [11]. Така ситуація спричинила, по-перше, небажання громадян 

створювати консюмеристські організації; по-друге, небажання громадян звертатись до 

таких організацій для захисту своїх споживчих прав.  

Для вирішення цих проблем державним організаціям, зокрема територіальним 

(регіональним) органам Держспоживстандарту України та відділам з питань захисту 

прав споживачів органів місцевого самоврядування, доцільно було б здійснювати 

рекламно-пропагандистську роботу, спрямовану на заохочення споживачів до 

створення громадських консюмеристських спілок у кожному місті країни, 

стимулювання їхньої співпраці з державними органами з питань захисту прав 

споживачів. Налагодження партнерських відносин державних органів з громадськими 

організаціями сприятиме зростанню рівня довіри споживачів до служб по їх захисту, 

подоланню психологічного бар’єру відчуженості між представниками 

консюмеристських організацій і держави. 

Для розробки і реалізації програм дій, адекватних сучасним вимогам  

консюмеризму, громадські організації потребують всебічну інформацію про стан 

системи консюмеризму в країні, в тому числі і дані про стан дотримання законодавства 

у сфері захисту прав споживачів суб’єктами господарювання, дані про кількість і 
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характер звернень споживачів до уповноважених органів тощо. Закон України (ст.20) 

„Про об’єднання громадян” визначає право об’єднань громадян одержувати від органів  

державної  влади  і  управління та органів місцевого самоврядування інформацію,  

необхідну для реалізації своїх цілей і завдань [12]. Проте на практиці реалізувати це 

право досі надзвичайно складно. Тому інформаційна підтримка повинна стати одним з 

пріоритетних напрямків співпраці державних консюмеристських організацій з 

громадськими. 

Важливою і необхідною є і співпраця між самими громадськими організаціями-

консюмеристами різного рівня. Переважна більшість організацій в країні діють 

відокремлено, тому їх реальна сила вузько обмежена. Керівництво 

Держспоживстандарту України почало робити перші кроки в напрямку вирішення цієї 

проблеми. Так, за участю Держспоживстандарту створена Всеукраїнська громадська 

організація “Союз споживачів України”, основна мета якої – об’єднати зусилля 

громадських організацій і спільно розробити спільну стратегію на споживчому ринку 

України. Недоліком „Союзу споживачів” є те, що головами правління його 

регіональних осередків є переважно представники державних органів влади або 

керівники крупних підприємств, тому сьогодні ця громадська організація сприймається 

пересічним споживачем швидше як урядова.  

Для підвищення ефективності діяльності громадських організацій необхідним є 

усунення певних недоліків і в законодавчій сфері. Суттєво гальмує розвиток 

консюмеризму в Україні відсутність сучасного закону про громадські організації, який 

би замінив діючий застарілий Закон України „Про об’єднання громадян” від 1992 року.  

Право незалежних громадських організацій брати участь у процесі захисту прав 

споживачів є одним з головних компонентів інституційної структури. Проте, це право 

має бути визначене більш детально та наповнене конкретним змістом. Так, зокрема, 

повинні бути визнані ширше законні інтереси цих організацій щодо внесення 

пропозицій до проектів законодавства про захист прав споживачів, а також їх роль у 

зверненні зі скаргами в інтересах споживачів до уповноважених органів.  

Таким чином, проаналізувавши основні сучасні проблеми громадських 

організацій споживачів, можемо окреслити конкретні пропозиції щодо їх вирішення 

(табл.1). 
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Таблиця 1 
  Можливі шляхи подолання державними органами влади та органами місцевого 

самоврядування основних перешкод в ефективному функціонуванні і розвитку громадських 
організацій-консюмеристів в Україні 

 
Основні перешкоди 
у функціонуванні та 

розвитку 
організацій-

консюмеристів 

Можливі шляхи подолання перешкод 

Фінансового 
характеру 

 надання державних грантів на кращі проекти громадських 
організацій;  

 часткове фінансування витрат громадських консюмеристських 
організацій (на друк листівок, брошур, періодичних видань, на оренду 
приміщень тощо) за рахунок місцевих бюджетів; 

Психологічного 
характеру 

 проведення широких рекламно-пропагандистських кампаній, 
спрямованих на сприяння усвідомленню споживачами своїх прав і вигод, що 
несуть суспільству споживчі об’єднання; 

 інформаційна підтримка споживчих об’єднань (інформування про 
хід реалізації регіональних і місцевих програм захисту прав споживачів, про 
результати перевірок суб’єктів господарювання державними органами у 
справах захисту прав споживачів тощо) 

 налагодження державними органами у справах захисту прав 
споживачів партнерських взаємовідносин з громадськими 
консюмеристськими організаціями;  

Організаційно-
правового характеру 

 посилення орієнтації ВГО „Союз споживачів” на об’єднання зусиль 
з громадськими організацій споживачів різного рівня;  

 створення осередків „Союзу споживачів” не лише в обласних 
центрах, а й у менших містах та районах країни; 

 оновлення закону, що регулює діяльність громадських організацій, 
зокрема розширення прав щодо участі у розробці проектів законодавства 
про захист прав споживачів, щодо отримання необхідної інформації від 
уповноважених органів тощо. 

 

Висновки 

Отже, розглянувши питання впливу консюмеризму на розвиток маркетингу, 

можемо зробити висновок, що консюмеризм як суспільний рух сприяє підвищенню 

рівня етики і соціальної відповідальності в практиці маркетингу. Під впливом 

консюмеризму сформована сучасна концепція маркетингу, що передбачає перехід 

підприємств до принципово нового підходу в управлінні маркетингом – підходу, який 

повинен стати задовільним в епоху екологічних проблем, виснаження природних 

ресурсів, глобальних економічних проблем тощо. Разом з цим, чітко спостерігається 

еволюція і самого консюмеризму. Так, якщо на початку свого виникнення 

консюмеристський рух концентрувався лише на досягненні визнання прав покупців на 

якісні товари, то сьогодні він розширює свої вимоги до підприємництва і сфера 

застосування політики захисту прав споживачів розповсюджується на різноманітні 

області, інтегрується в інші види політики. Очевидною ілюстрацією принципу 
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інтеграції служить тісний зв’язок, що встановлюється між консюмеризмом та 

інвайронменталізмом.  

Однак вищезазначене стосується  країн з розвиненою ринковою економікою. В 

Україні ж високої активності консюмеристського руху та стрімкого переходу 

підприємництва до управління бізнесом на засадах соціально-етичного маркетингу 

наразі не спостерігається. Для подальшого становлення консюмеризму та розвитку 

маркетингу в Україні необхідно забезпечити сприятливий ґрунт для діяльності 

громадських організацій споживачів. Зважаючи на ряд проблем фінансового, 

психологічного та правового характеру у розвитку цих організацій, стає зрозумілим: 

сьогодні постала гостра потреба у їх реальній всебічній підтримці з боку держави. 

Сприяння розвитку громадських організацій споживачів повинно бути чітко визначено 

як один із напрямків державної політики. Це дасть змогу перетворитися організаціям-

консюмеристам на реальну соціальну силу, спроможну диктувати свої умови на 

споживчому ринку, здійснювати зворотній оздоровлюючий вплив на маркетинг та 

суспільство країни в цілому. 
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МІЖБЮДЖЕТНІ ВІДНОСИНИ В УКРАЇНІ 
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В статті розглянуто проблеми формування місцевих бюджетів, охарактеризовано їх вплив на 
фінансовий план держави та запропоновано основні підходи щодо формування між бюджетних 
відносин між державним та регіональними бюджетами.  

 
В умовах трансформації фінансово – бюджетних відносин велике значення 

приділяється організації відносин в середині бюджетної системи, а саме між державним 

бюджетом та місцевими бюджетами з приводу перерозподілу фінансових ресурсів з 

метою забезпечення конституційних гарантій населенню незалежно від місця його 

проживання. 

Основні засади побудови міжбюджетних відносин залежать від економічної 

системи держави і мають відмінності в умовах ринкової і командної економіки. В 

тоталітарних країнах центральне місце займає державний бюджет за допомогою якого 

здійснюється значний перерозподіл створеного валового продукту країни, а місцеві 

бюджети відіграють другорядне значення. В бюджетних системах демократичних країн 

центральний бюджет і бюджети місцевої влади функціонують у межах єдиної 

бюджетної системи на основі розподілу повноважень між органами державної влади і 

місцевим самоврядуванням, причому роль місцевих бюджетів у складі державних 

фінансів постійно зростає. 

Об’єкти та методи дослідження 

На сьогодні у науковій літературі приділяється значна увага проблемам 

реформування міжбюджетних відносин в Україні. Даним питанням присвячено чимало 

праць відомих вчених, зокрема О.П. Кириленко, В.І. Кравченко, С.І. Юрій та інших. 

Однак проблема збалансування фінансових ресурсів залишається актуальною. 

Постановка задачі 

В основі формування міжбюджетних відносин лежить розмежування доходів та 

видатків між ланками бюджетної системи відповідно до розподілу повноважень органів 

державної виконавчої влади та місцевого самоврядування. Однак розподіл видатків та 

джерел надходжень до місцевих бюджетів які регулюється  Бюджетним кодексом 

України не здатні збалансувати їх. При цьому потрібно враховувати регіональні 

особливості соціально-економічного розвитку. Тому для створення ефективної системи 
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формування місцевих бюджетів їх потрібно враховувати та використовувати при 

розрахунку офіційних трансфертів. 

Метою статі є уточнення поняття “міжбюджетні відносини”, виявлення  

територіальних відмінностей у формуванні доходів місцевих бюджетів, а також 

передачі місцевим бюджетам нових джерел надходжень.  

Результати та їх обговорення 

Бюджетний кодекс України визначає міжбюджетні відносини наступним чином: 

це відносини між державою, Автономною Республікою Крим та місцевим 

самоврядуванням щодо забезпечення відповідних бюджетів фінансовими ресурсами, 

необхідними для виконання функцій, передбачених Конституцією та законами України 

[1]. 

Фундаментом міжбюджетних відносин є розмежування доходів та видатків між 

лаками бюджетної системи у відповідності до розподілу повноважень органів 

місцевого самоврядування та державної влади. 

Однак розмежування доходів, проведене на єдиних засадах для бюджетів 

відповідного рівня, не дає змоги збалансувати абсолютно всі бюджети. Причиною 

нього є значні відмінності у формуванні доходів та у складі й обсягах видатків 

бюджетів територіальних утворень, зумовлених багатьма чинниками. Остаточне 

збалансування бюджетів одного рівня, яке неможливо провести лише розмежуванням 

їхніх доходів і видатків, досягається за допомогою перерозподілених процесів у межах 

бюджетної системи наданням коштів “бідним” і вилученням коштів у порівняно 

“багатих” у фінансовому розумінні територій [2]. 

Міжбюджетні відносини, за визначенням В, Опаріна, В. Малька і С. 

Кондратюка, є “внутрішніми бюджетними потоками, які відображають перерозподіл 

доходів і видатків між бюджетами” [3]. 

З точки зору К. Лайкама міжбюджетні відносини охоплюють: 

• поділ і правове закріплення між рівнями відповідальності за виконання окремих 

соціальних та економічних функцій. 

• визначення величини видатків, що забезпечують виконання повноважень, 

закріплених за кожним рівнем бюджетної системи, 

• встановлення і правове закріплення джерел доходів бюджетів усіх рівнів; 

• усі форми підтримки регіонів [4]. 

На нашу думку, міжбюджетні відносини — це взаємовідносини, що виникають 
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між органами державної влади, місцевого самоврядування, а також між органами 

місцевого самоврядування щодо розподілу функцій, повноважень. сфер 

відповідальності у здійсненні видатків та формуванні доходів бюджетів. 

Для того щоб органи місцевого самоврядування могли забезпечити високий 

соціально-економічний розвиток життя своїх громадян, який відповідав би їх потребам, 

забезпечив ефективний розподіл фінансових ресурсів між центром та регіонами 

повинен базуватися на таких засадах: 

• Оптимальному розподілі повноважень між державою та органами місцевого 

самоврядування; 

• Стабільній та сильній фінансовій базі доходів місцевих бюджетів; 

• Раціональному вирішенні питання укрупнення бюджетів місцевого 

самоврядування задля досягнення фінансової незалежності. 

Територіальна громада зазвичай вважається основою для розвитку місцевого 

самоврядування, що передбачає право громадян брати участь у веденні державних 

справ як один із демократичних принципів, який поділяється усіма державами-членами 

Ради Європи. Україна все ще знаходиться всередині тривалих перетворень на шляху до 

ринкової економіки та демократичного суспільства, основаного на принципах 

верховенства права, де місцеве самоврядування відіграватиме вкрай важливу роль [5]. 

Доходна частина місцевих бюджетів створюється, головним чином, за рахунок 

державних податків та зборів. Місцеві податки та збори складають до 1-7 відсотків 

доходів місцевих бюджетів. Бюджетний кодекс України, ухвалений в 2001 р., не 

вирішив усі проблеми міжбюджетних відносин: розподіл бюджетних коштів не 

заохочує місцеві ради до збільшення своїх надходжень або підвищення свого 

економічного потенціалу. 

Одним з найбільш широко обговорюваних питань є запровадження податку на 

нерухоме майно на місцевому рівні. Прихильники цієї ідеї вважають, що цей податок 

має значний потенціал стати основним гарантованим джерелом надходжень до 

місцевих бюджетів. Противники стверджують, що запровадження цього податку може, 

навпаки, призвести до пригнічення економічної діяльності.  

Ще однією великою проблемою є фінансування функцій, що фінансуються за 

рахунок власних надходжень місцевих бюджетів (15 функцій, встановлених у 

Бюджетному кодексі України, стаття 91) [1]. 

Законодавство не визначає ані мінімального переліку послуг, що їх повинні 

надавати органи місцевого самоврядування, ані нормативних витрат на ці функції. Це 
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призводить до виникнення такої ситуації, коли місцеві органи використовують 70-90% 

своїх власних надходжень на адміністративні потреби (ця стаття витрат враховується 

при розрахунку обсягу міжбюджетних трансфертів), тоді як інші витрати, в тому числі 

позашкільна освіта, житлове господарство, ремонт доріг, місцеві програми соціального 

захисту та інші часто лишаються без фінансування. Беручи до уваги все викладене 

вище, можна сказати, що  законодавство України не створює середовище, сприятливе 

для делегування повноважень місцевим органам влади.  

У зв'язку з цим для створення ефективної системи формування бюджетів усіх 

рівнів, на наш погляд, необхідно чітко розподілити доходи між усіма ланками 

бюджетної системи, тобто мати визначену законом доходну базу, а стосунки між 

державним і місцевими бюджетами будувати з урахуванням умов соціально-

економічного розпитку регіонів. Такої мети можна досягти, спрямовуючи 100% 

податку на прибуток підприємств і організацій усіх форм власності та деякі інші 

податки (наприклад, частину загальнодержавних податків )до місцевих бюджетів. 

Проблема бюджетного вирівнювання останнім часом вийшла за межі теорії. 

Тепер вона нерозривно пов'язана із практичними заходами щодо реалізації в Україні 

принципу “відносної” самостійності бюджетів усіх рівнів, із міжбюджетним 

перерозподілом фінансових ресурсів. Без нього неможливо обійтися, оскільки 

фінансові ресурси деяких місцевих органів влади в силу історичних та інших причин не 

можуть забезпечити реалізацію цими органами владних повноважень. Вийти з цього 

становища можна, надавши цим регіонам необхідної допомоги через перерозподіл 

коштів, виробивши для цього раціональні основи і механізми. 

Сучасна система розподілу бюджетних коштів між різними рівнями управління 

має орієнтуватися на вирішенні завдання: досягнення збалансованості бюджетів і по 

“вертикалі”, і по “горизонталі”. По “вертикалі” треба усунути невідповідності між 

видатками місцевих бюджетів і надходженнями, закріпленими за даним бюджетним 

рівнем. Таку незбалансованість повністю подолати без “зовнішнього” втручання 

корекції: абсолютно податковий потенціал і об'єктивні потреби одного регіону 

порівняно з іншим практично не збігаються. Тому органи державної влади, маючи 

більші можливості економічного регулювання й обсяг податкових надходжень, можуть 

компенсувати дисбаланс місцевих бюджетів, спрямовуючи на доходи якусь частину 

коштів, що акумулюються на рівні Державного бюджету. Однак і тоді, коли податкових 

надходжень та офіційних трансфертів досить для фінансування спільних видатків 

місцевих бюджетів, лишається завдання збалансування по “горизонталі”. Справа в 
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тому, що в межах самих місцевих бюджетів можуть бути неоднакові бюджетні 

можливості адміністративних одиниць, які охоплюють значний регіон переважно східні 

області України. Інакше кажучи, в його межах також є свої багаті і бідні території, у 

зв'язку з чим і на цьому рівні . необхідна фінансова допомога. 

Однак не слід забувати, що чинний механізм фінансової допомоги реально 

сформувався на базі централізму, який характеризував бюджетну систему перед якою 

ставилася мета неодмінного забезпечення збалансування доходів і видатків кожної 

ланки бюджетної системи. Ця мета придушувала ініціативу нижчих органів влади у 

пошуках додаткових фінансових ресурсів. 

Станом на 1 січня 2005 року за оперативними даними Державного казначейства 

України до доходної частини загального фонду місцевих бюджетів (без урахування 

міжбюджетних трансфертів) надійшло 17402,3 млн. грн., або 109,2 відсотка 

розрахункового показника Міністерства фінансів України на 2004 рік (з урахуванням 

доходів, перерахованих до державного бюджету на виконання статті 68 Закону України 

"Про Державний бюджет України на 2004 рік", надходження загального фонду 

місцевих бюджетів складають 18233 млн. грн., або 115 відсотків розрахункового 

показника Міністерства фінансів України на 2004 рік). 

В 2004 році за оперативними даними до кошика доходів місцевих бюджетів 

надійшло 15221,3 млн. грн., або 112,2 відсотка розрахункового показника Міністерства 

фінансів України на відповідний період. 

Найбільший рівень перевиконання річних розрахункових показників 

Міністерства фінансів України у 2004 році склався по обласних місцевих бюджетах: 

• Рівненської області – 144,3%; 

• Житомирської області – 141,2%; 

• Луганської області – 140,5%; 

• Волинської області – 130,1%; 

• Хмельницької області – 129,8%; 

• Кіровоградської області – 129,1%. 

Слід зазначити, що за 2004 рік 638 місцевих бюджети, а це 92,6 відсотки всіх 

місцевих бюджетів, перевиконали річні розрахункові показники Міністерства фінансів 

України. Загальна сума перевиконання становить 1896,2 млн. гривень. 

Основним бюджетоутворюючим джерелом місцевих бюджетів у 2004 році, як і у 

попередні роки залишався податок з доходів фізичних осіб. Саме він є індикатором 
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ресурсного забезпечення місцевих бюджетів. В структурі загального фонду місцевих 

бюджетів питома вага податку з доходів фізичних осіб становить 69 відсотків. 

Протягом 2004 року місцевими бюджетами отримано 12578,8 млн. грн. цього податку. 

За даними Державного казначейства України станом на 12 січня 2005 року розрахунки 

із дотації вирівнювання проведені з місцевими бюджетами в сумі 7356,4 млн. грн., або 

на 100,0 відсотків до розпису на 2004 рік [6]. 

Висновки 

Оскільки основним економічним підґрунтям місцевого самоврядування є 

підвищення ефективності, такий вибір джерел місцевих доходів є особливо важливим. І 

податок на доходи з фізичних осіб, і податок на продаж легко ( якщо буде введено в 

дію ) адмініструють ся місцевою владою і дозволяють визначати ставки, які можуть 

бути різними для різних територій. Вони були б прозорими і тому задовольняли б 

критерій політичної відповідальності та підзвітності.  

Зараз у Україні використовуються методи, які забезпечують збалансування 

нижчих бюджетів: субвенції (безповоротне цільове фінансування видатків нижчих 

бюджетів за рахунок вищих), дотації (безповоротне надання коштів для відшкодування 

дефіциту нижчого бюджету), взаємозаліки (виділення коштів нижчим бюджетам на 

відшкодування видатків, пов'язаних із передачею їм видаткових функцій згідно з 

рішенням центральних органів влади), позики з вищих бюджетів. 

Найсерйозніший недолік чинного механізму бюджетного субсидування в тому, 

що застосовуються не взаємозв'язані, а різноманітні і до того ж не регламентовані 

відповідними нормами форми перерозподілу бюджетних коштів. Тому сфера чинності 

кожної з названих чотирьох форм, їх поєднання, конкретні розміри фінансових 

ресурсів, які перерозподіляються, щоразу визначаються по-різному, індивідуально. В 

результаті вплив цих методів призводить до адміністрування і суб'єктивізму при 

прийнятті конкретних рішень. 

Отже, необхідно виробити єдині критерії організації всіх видів фінансової 

допомоги, максимально реалізувати потенціал їх цілеспрямованого впливу на 

економіку регіону. Фінансову допомогу регіонам треба надавати так, щоб спонукати 

органи державної влади на місцях розширювати власну доходну базу, розвивати 

інвестиційну активність, структурно перебудовувати економіку регіонів. 
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ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВ  

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Г.Т. МИХАЛЬЧИНЕЦЬ  
Мукачівський технологічний інститут 

 
У статті дано узагальнюючу класифікацію фінансових ресурсів та їх характеристика. 

Розглянуто пріоритетні механізми залучення фінансових ресурсів підприємств Закарпатського регіону. 
Висвітлено основні проблеми та перспективи інтеграційних процесів у європейські фінансові ринки та 
використання сучасних прогресивних технологій та програм щодо фінансування проектів.  

 
Пройшовши етапи становлення  національна економіка обрала пріоритетним 

напрямком розвитку інвестиційну діяльність, що дозволяє підвищити рівень 

конкурентоспроможності національного виробника, його активи та стати активним 

учасником процесів світової глобалізації в рамках міжнародного руху капіталу, як на 

євроринках, так і на світовому ринку. Сучасні фінансові механізми дають змогу 

сформувати початковий капітал та розширити його масштаби для забезпечення 

технічного та технологічного оновлення виробничо-господарської діяльності. Розвиток 

банківського сектору економіки, часткове пожвавлення ринку українських цінних 

паперів, зокрема ринку акцій та облігацій, спрямування українського законодавства на 

захист власності, свідчать про можливості нарощування капіталу суб’єктів 

господарювання. Тому, важливим та необхідним є дослідження на регіональному рівні 

з урахування певних особливостей територіальних одиниць можливостей застосування 

найбільш ефективних та  універсальних форм руху капіталу, як джерела фінансових 

ресурсів суб’єктів господарювання та їх систематизація.                                                                              

Об’єкти та методи дослідження 

Ряд економістів досліджували проблеми вдосконалення системи практичного 

залучення фінансових ресурсів в рамках інвестиційної діяльності. Це і Крейдич І.М.. 

Пасечник Т.О., Вівчар О.Й., Терещенко О.О., Воробйов Ю.М. та інші. Головними 
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питаннями їх дослідження стали формування сприятливого інвестиційного клімату, 

визначення пріоритетних сфер та активізація інвестування на регіональному рівні та 

питання формування практичного механізму залучення інвестиційних ресурсів.  

Постановка задачі 

Враховуючи дослідження попередників та особливості Закарпатського регіону 

розглянемо сучасні тенденції розвитку ринкових механізмів залучення ресурсів 

підприємствами з врахуванням загальноукраїнської стратегії розвитку економіки, 

використовуючи методи логічного і якісного аналізу та синтезу, системного аналізу, 

статистичні методи.  

Результати та їх обговорення 

Сутнісне і кількісне визначення фінансових ресурсів за будь-якого підходу 

пов'язане зі встановленням мети їх використання.  

Виходячи з цього, фінансові ресурси можуть розглядатись у двох аспектах. По-

перше, як основа забезпечення платоспроможності, тобто фінансової здатності 

відповідних суб'єктів розраховуватись за своїми зобов'язаннями. За подібного підходу 

фінансові ресурси фактично ототожнюються з грошовими коштами (а іноді з усіма 

активами).  

По-друге, фінансові ресурси можуть розглядатись як фінансова основа 

забезпечення виробництва, їх наявність створює передумови (але не гарантії) для 

отримання на основі інвестування коштів відповідного економічного (товари, роботи, 

послуги) та фінансового (додана вартість) результату. У подібному контексті фінансові 

ресурси порівнянні з іншими видами ресурсів. При цьому формується надійна основа 

для чіткого розмежування зазначених понять «доходи», «грошові надходження», 

«грошові кошти».  

Отже, фінансовий капітал можна визначити як сукупність фінансових ресурсів, 

що репродукуються у часі в процесі свого кругообороту і обороту на правах власності 

чи позики [1].  

Фінансові ресурси як елемент забезпечення розрахунків в ході господарської 

діяльності класифікуємо як власні, позичкові та залучені. Власні утворюються за 

рахунок прибуткової діяльності суб’єктів господарювання, реструктуризації активів, 

створеного амортизаційного фонду; позичкові – комерційних та банківських кредитів, в 

тому числі і довгострокового характеру, емісії боргових цінних паперів та їх похідних; 

залучені – збільшення розміру статутного капіталу, в тому числі і через прямі 
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інвестиції, цільового фінансування вищестоящими організаціями та позабюджетними 

фондами. 

Головним фактором забезпечення фінансовими ресурсами, незалежно від їх 

класифікаційної належності залишається розвинутий фінансовий ринок, зокрема його 

складові – кредитний та фондовий ринок. Але,  українські сегменти фінансового ринку 

не є достатньо розвинутими,  і, не відповідають сучасним світовим темпам розвитку, 

що суттєво ускладнює практичну роботу із мобілізації фінансових ресурсів необхідних 

для забезпечення запланованих темпів розвитку як на регіональному рівні, так, і цілому 

по Україні.  

Зростання впливу регіонів на економічні процеси, що відбуваються в Україні - 

закономірне й необхідне явище. Тому фінансово-кредитний механізм регіонального 

управління підприємництвом можна розглядати як складову регіонального 

господарського механізму, що являє собою сукупність форм і методів прямого й 

опосередкованого впливу держави на якісний і кількісний склад фінансових та 

інвестиційних ресурсів суб'єктів підприємництва.  Найважливішу роль відіграють 

регіональні територіальні умови, зокрема - економічний потенціал, наявність ресурсів, 

господарська структура, підготовка кадрів, ставлення місцевих органів влади і 

населення до підприємництва, стан ринкової інфраструктури, інформаційне 

забезпечення, тощо [2].  

 На регіональному рівні найбільш розповсюдженими є такі форми залучення 

фінансових ресурсів, як різного роду кредитування фінансовими інститутами та 

збільшення розмірів статутного капіталу в межах чинного законодавства.  Сучасні 

електронні технології банківського та фондового сектору дозволяють по можливості 

швидко, якісно забезпечити господарську діяльність суб’єктів фінансовими ресурсами. 

Проте не спостерігається значного покращення  забезпечення банківськими кредитами 

в Закарпатському регіоні. В період 2000-2003рр. відзначено незначну зміну структури 

позикових коштів підприємств регіону в напрямку збільшення банківських кредитів на 

9,8 % (див. таблицю 1) у порівнянні із зменшенням кредиторської заборгованості на 

6,7%. В цілому, питома вага позичених коштів в структурі майна підприємств за період 

2000-2003рр. збільшилася лише на 1487,8 млн. грн., що складає 98,4%,  в порівнянні з 

приростом власних коштів у межах 975,0 млн. грн. до загального приросту вартості 

майна  на 1512,8 млн. грн. Але не варто недооцінювати і роль залучення власного 

капіталу через використання механізму перетворення заощаджень в капітал, що 

дозволяє вилучати значну частину неактивного та тіньового капіталу.  
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Комерційні банки у зв'язку з високим ризиком неповернення коштів мало  

зацікавлені у кредитуванні малих підприємств, тому застосовують жорсткі умови 

кредитування малих підприємств. У структурі позикових коштів малих підприємств 

частка короткострокових кредитів становила у 2003 році лише 14,6% (431,6 млн. грн.), 

тоді як частка кредиторської заборгованості - 66,9% (1975,7 млн. грн.). 
 

Таблиця 1 
Структура майна і джерел коштів підприємств та організацій Закарпатської області за період 2000-2003рр.  

(млн. грн.) 
 

2000 2001 2002 2003  

на 
початок 
року 

на 
кінець
року 

на 
початок
року 

на 
кінець
року 

на 
початок
року 

на 
кінець 
року 

на 
початок 
року 

на 
кінець
року 

Всього майна, у тому числі 5294,8 5065,8 4989,2 5662,1 5539,7 5892,7 5872,2 6807,6
Власні кошти 3828,3 3393,7 3390,9 3666.0 3595,6 3601,0 3642,9 3853,3
Позичені кошти 1466,5 1672,1 1598,3 1996,1 1944,1 2291,7 2229,3 2954,3

З них довгострокові 
зобов'язання 191,1 261,0 276,4 286,9 278,9 305,5 304.8 380,2 

короткострокові кредити 69,5 86,0 81,9 119,3 116,1 188,7 180,3 431,6 
кредиторська 
заборгованість 1079,1 1164,0 1130,4 1465,0 1432,5 1677,0 1625,6 1975,7

Питома вага у вартості 
майна, відсотків 
власних коштів 72,3 67,0 68,0 64,7 64,9 61.1 62,0 56,6 
позичених коштів 27,7 33,0 32,0 35.3 35,1 38,9 38,0 43,4 

Питома вага у позичених 
коштах, відсотків 

короткострокових кредитів 4,7 5.1 5,1 6,0 6,0 8,2 10,3 14,6 
довгострокових зобов'язань 13,0 15,6 17,3 14,4 14,3 13,3 13,7 12,9 

кредиторської 
заборгованості 73.6 69,6 70,7 73,4 73,7 73,2 72,9 66,9 

 
Проаналізуємо ефективність програм регіональної підтримки розвитку малого 

підприємництва у Закарпатській області. У регіоні  функціонують 27 кредитних спілок, 

4 фонди підтримки підприємництва, 2 бізнес-інкубатори, 40 банківських установ, 23 

страхові компанії та їх філії [3]. Для фінансово-кредитної та матеріально-технічної 

підтримки програм регіонального розвитку банками області протягом 2003-2004 р. 

надано  кредит за сприяння ЄБРР на загальну суму 39 млн. євро для будівництва 

Закарпатської ділянки автодороги «Київ - Чоп» [4].  

У Закарпатському регіоні протягом 2003-2004рр. зроблено значні кроки із 

залучення додаткових інвестиційних джерел шляхом упровадження особливих режимів 

і процедур на підставі законодавства про спеціальні економічні зони (СЕЗ) і території 

пріоритетного розвитку (ТПР) в Україні. Станом на 01.01.2005 року в області було 

зареєстровано і розпочато реалізацію 23 інвестиційних проектів у СЕЗ «Закарпаття» і 
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23 нових інвестиційних проектів на умовах територій пріоритетного розвитку із 

загальним обсягом реальних залучених інвестицій за проектами в 80,0 млн. дол. 

іноземних інвестицій. 

Але, незважаючи на результативність функціонування СЕЗ, вони не створюють 

сприятливих умов для розвитку малого підприємництва. Для залучення інвестицій, 

підтримки і розвитку підприємництва, поліпшення економічного клімату регіону 

необхідно переглянути умови знизити прийняту ставку інвестицій з еквіваленту 1 млн. 

дол. до 50,0 тис. дол., що дасть змогу підприємствам малого і середнього бізнесу 

працювати в спеціальному режимі інвестиційної діяльності на територіях 

пріоритетного розвитку і спеціальних економічних зон. 

Закарпатський регіон має економічно вигідне територіальне розташування. 

Межування з чотирма Європейськими країнами (Словаччина. Угорщина, Польща, 

Румунія), три з яких вступили в Європейський Союз. Світові процеси глобалізації та 

інтернаціоналізації, розвиток євроринку відкриває можливості для експорту капіталу в 

регіон, зокрема у формі фінансового лізингу та  операцій на компенсаційній основі, 

сутність якої полягає у тому, що одна країна, використовуючи обладнання і технологію 

іншої країни, будує на своїй території промисловий об’єкт, продукцією котрого і буде 

розраховуватися за надане обладнання і технологію. 

Враховуючи типізацію регіонів України за рівнем інвестиційної привабливості 

Закарпатська область входить групи регіонів середньої інвестиційної привабливості з  

індексом інвестиційної привабливості 0,81, індексом рентабельності 0,39 та індексом 

іноземної активності 0,88, що свідчить про якісний і достатній потенціал залучення 

фінансових ресурсів для підприємств регіону [5]. Проте динаміка залучення прямих 

інвестицій за період 2002-2004рр. свідчить про невикористання наявного потенціалу. 

Так отримана рентабельність господарюючих суб’єктів за досліджуваний період 

складає  13,2 %, що свідчить про використання наявних в області потужностей лише на 

34%. Це можна пояснити значною кількістю не діючих підприємств 2765 одиниць (58% 

всіх зареєстрованих суб’єктів малого бізнесу).  Тому необхідно використовувати певні 

економічні важелі для регулювання і підтримки підприємницької діяльності, в тому 

числі і в сфері інвестиційної діяльності, а саме: 

• інвестиції за рахунок місцевих бюджетів; 

• залучення іноземних інвестицій і створення підприємств з іноземним капіталом; 

• створення спеціальних режимів інвестування; 
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• аукціони й конкурси на виконання певних проектів; 

• державні контракти на виробництво і поставку продукції; 

• пільгове кредитування з державних кредитних ресурсів; 

• сприяння у наданні податкових пільг малим підприємствам, які працюють у 

пріоритетних сферах народного господарства - виробництві товарів народного 

споживання, сільському господарстві, інноваційній галузі; 

• створення спеціальної регіональної фінансової інфраструктури: спеціалізованих 

банків і мережі їхніх філій, кредитних спілок, інвестиційних фондів та інших 

фінансових інститутів для фінансування підприємців; 

• створення дійових регіональних фондів підтримки підприємництва; 

• поширення практики видачі гарантій представництвами влади за кредитами, які 

отримують підприємці.  

Регіональні цільові програми підтримки малого підприємництва необхідно 

розглядати як перший етап формування нової політики ставлення до підприємництва, 

яке в майбутньому має стати одним із важливих секторів економіки. 

 Тому основною метою регіональної фінансової і інвестиційної політики має 

бути забезпечення комплексного соціально-економічного розвитку. Відповідно 

найбільш важлива задача зазначеного процесу полягає в узгодженні інтересів учасників 

інвестиційної діяльності на всій території регіону. 

Пропонуються наступні основні принципи формування регіональної фінансової 

підтримки інвестиційної політики: 

• регіональна політика повинна мати цілеспрямований характер, що припускає 

вибір й обґрунтування конкретних для аналізованого періоду цілей інвестування; 

• при формуванні цілей регіональної інвестиційної політики необхідно 

дотримуватись принципу варіантності, виконання якого означає розробку й оцінку 

можливих стратегій і тактик інвестування; 

• регіональні органи управління рамках впровадження інвестиційної політики 

повинні керуватися принципом загальної результативності та соціального ефекту; 

• слід враховувати, що інвестиційні процеси вписуються в складну соціально-

економічну систему - регіон, і при їхній реалізації можуть мати місце ендогенні, 

екзогенні, а так само синергетичні ефекти. Тому формувати інвестиційну регіональну 

політику необхідно системно; 
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• відповідно до принципу комплексності, необхідно враховувати різнобічні 

наслідки реалізації інвестиційної політики не тільки в економічній, але й в соціальній, 

екологічній та інших сферах; 

• принцип обмеженості ресурсів повинен бути також врахований як об’єктивна 

умова обмеженості як відтворюваних, так і не відтворюваних  ресурсів і благ. 

Висновки  

Дослідження доводять значимість виділення окремих форм та видів фінансових 

інструментів придатних для використання в певних умовах господарювання з 

врахуванням фінансово-інвестиційної політики регіону. Можливі інтеграційні процеси 

руху капіталу та їх трансформація на рівні великих територіальних угрупувань з 

підтримкою адміністративних органів влади, що потребує дослідження, зокрема в 

Закарпатському регіоні.  
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Обґрунтовано ідею зі  створення екотуристичних кластерів на території Закарпатської 

області яка передбачає організацію комбінованих еколого-історичних турів та впровадження  
індивідуального підходу до задоволення запитів споживачів екотуристичних послуг. 

  
На сьогодні особливо важливою проблемою проведення реформ є пошук 

додаткових резервів підвищення ефективності господарського механізму, проведення 

кардинальних заходів, які б сприяли стабілізації діяльності виробництва. Виникають 

різні форми власності та нові типи підприємств, впроваджуються сучасні механізми 
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регулювання відносин, розвиваються ринкові принципи господарювання та інші 

структурні перетворення.  

Значного розвитку набуває дослідження екологічних аспектів функціонування 

туризму, орієнтоване на визначення закономірностей територіальної диференціації 

антропогенного тиску на природне середовище, моніторінгу і прогнозу стану 

природних комплексів в центрах масового туризму, конструктивних моделей 

раціонального туристського природокористування, відтворення природних 

властивостей території туристського використання, розвитку екологічного туризму. 

Об’єкти та методи дослідження 

Об’єктом нашого дослідження виступає територія Закарпатської області в межах 

якої знаходиться предмет дослідження розвиток туристичної сфери підприємств 

регіону. 

 На сучасному етапі постає питання раціоналізації господарювання, і основним 

суб’єктом господарювання, на рівні якого повинна вирішуватися ця проблема, є 

підприємство. Необхідно поєднувати перш за все екологобезпечні напрямки 

інтенсифікації виробництва і запроваджувати ресурсно  - та енергозберігаючі 

технології при одночасному переході до адаптивно-інтенсивного (еколого-

інтенсивного) виробництва. Нині згідно з філософією “мондіалізму” почали виявлятися 

якісно нові аспекти цієї проблеми.  Аналіз наукових досліджень дозволяє виділити три 

напрямки теоретичних підходів по розв’язанню даних проблем, а саме: 

ультратоталітарний, інерційний, трансформаційний. Як зазначають З.Герасимчук, 

М.Георгеску-Регент, І.Катон, Е.Ольсен, в основі першого напрямку лежить відмова від 

тих типів виробництв підприємства, які мають високу ступінь конфліктності взаємодії з 

оточуючим природним середовищем. Прихильники другого напрямку (Р.Бар, К.Дойч, 

У.Дженкс) вважають, що діючі ринкові механізми повинні доповнюватися різними 

видами державного регулювання в сфері природокористування. В третій 

(альтернативній) моделі розвитку основна увага приділяється соціальному аспекту 

проблем (К.Боулдінг, Г.Вудварт, Д.Медоуз, В.Хайлбронер, У.Нордхауз). 

Постановка задачі 

Проблеми розвитку екотуризму поки ще мало досліджені. Екологічний туризм – 

це вид активного відпочинку, де поряд із культурно-виховними, науково-

пізнавальними і спортивно-оздоровчим функціями, акцентується увага на зв’язках між 

природним та соціальним середовищем, наслідках антропогенного тиску, набуваються 

навички гармонійних стосунків між людиною та природою, формується 
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ресурсозберігаючий стереотип поведінки на рівні особистості. Даним дослідженням і 

присвячена дана стаття. 

Результати дослідження 

У кожному реґіоні держави перетворення мають специфічні особливості 

відповідно до місцевих природних та соціально-економічних умов. Через особливості 

розвитку кожного реґіону, зумовлені природно-кліматичними чинниками, традиціями 

виробництва і споживання продукції, масштаби і характер інтеграції галузей і 

виробництв, розміри підприємств, ступінь інтенсивності та виробничий напрямок 

господарств мають свою специфіку. Нарощування виробництва в господарствах різних 

форм власності можливе тільки за умови зміцнення матеріально-технічної бази 

підприємств, створення розгалуженої системи сервісу, розвитку бізнесу, оптимального 

поєднання галузей і виробництв, орієнтованих на місцеві ресурси, їх комплексування, 

комбінування, кооперування з важливими чинниками високоефективного 

функціонування економіки Закарпатської області. Необхідно враховувати реґіональну 

товарну спеціалізацію, наявність об’єктів ринкової інфраструктури, транспортних 

магістралей, інженерних комунікацій, ємність внутрішнього продовольчого ринку, 

необхідність та можливість міжреґіональної кооперації 

Сучасний етап розвитку ринкових відносин пов’язаний з ефективним 

управлінням інноваційними процесами, що забезпечується пошуком нового 

забезпечення екологічності сучасного виробництва і передбачають розвиток 

„сільського зеленого туризму”, вирощування екологічно чистої продукції. В сучасних 

умовах господарювання для задоволення потреб людей, що проживають в умовах 

урбанізованого середовища значну роль відіграє “сільський зелений туризм”, який 

можна віднести до одного з видів підсобного господарювання. Ми розцінюємо цей 

напрямок як виключно важливий для Закарпатської області, так як 95 % населених 

пунктів краю – це сільські поселення, в яких проживає 70 % населення області (в 

Україні – 32 %).  

На сьогодні важливим є дослідження екотуризму. Екотуризм - це вид туризму, 

заснований на туристичному попиті, пов’язаний із туристичними потребами у пізнанні 

природи і внесені внеску у збереження екосистем при врахуванні інтересів місцевого 

населення. 

Структура маркетингового дослідження туристичного попиту наступна:  

• сегментування споживачів, майбутніх туристичних послуг; 
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• характеристика сегменту, що включає його опис (міжгрупова гетерогенність, 

гомогенність, вимірність, ємність, доступність до турфірми, можливість освоєння та 

ін.); 

• сегментування по геодемографічним ознакам (естетична привабливість, 

унікальність, екзотичність і т.д.) до споживачів природних об’єктів туристичного 

показу, транспортна доступність у відповідності з теорією дистанційного лімітування, 

стереотип поведінки туристів із різних регіонів, половікові характеристики, місце 

проживання і склад сім’ї і т.д.; 

• сегментування по соціально-економічним ознакам: рівень доходів; соціальний 

статус; професія; рівень освіти; представництво в різних організаціях і т.д.; 

• сегментування по психологічно-поведінкових ознаках: характер рекреаційних 

потреб; стиль відпочинку; інтенсивність споживання послуг і турів і т.д.; 

• маркетинговий профіль екотуриста із вивчаємого сегменту; 

• заключення, що вміщує висновки по складовим туристичного обслуговування 

(якість послуг, вартість, місце надання послуг, розмір груп, характер екскурсійного 

обслуговування і т.д.), планування туру (строки та етапи розробки, постачальники 

туристичних послуг і т.д.), організації рекламної кампанії (список розповсюджування 

ЗМІ, що охоплюють сегмент; частота і час рекламних контактів, схема рекламної 

презентації і т.д.) [4, 80].  

Накопичений досвід зарубіжних наукових досліджень дозволяє виділити 

декілька характеристик екологічного туризму:  

• подорож до природоохоронного об’єкта та знайомство (національний парк, 

заповідник, заказник тощо), розташований поза населеними пунктами, і паралельне 

ознайомлення із соціально-культурними об’єктами, які мають рекреаційну 

привабливість;  

• мінімізація впливу на навколишнє середовище за рахунок регуляції кількості 

туристів та її поведінки, практична відмова від моторизованих засобів пересування 

(особливо в межах природоохоронного об’єкта); 

• поширення екологічної інформації як серед туристів, так і серед місцевого 

населення за допомогою кваліфікованих гідів; 

• повага до місцевої культури та знайомство з нею; 

• підтримка прав людини і демократичних рухів  
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Одним із механізмів реалізації якісно нових умов господарювання є „кластерна” 

модель об’єднання підприємства і розвитку промислових секторів у межах певного 

регіону. Кластер є однією із привабливих форм організації продуктивних сил 

суспільства, особливо в умовах становлення ринкових механізмів господарювання, 

оскільки об’єднує на добровільних і взаємовигідних засадах суб’єктів економічної 

діяльності [2, 25]. 

Екотуристичні кластери доцільно створювати на території Закарпатської 

області.  

Це пояснюється такими причинами: 

• область розташування на заході нашої держави, що має унікальне економіко-

географічне положення (80% території краю займають гори, і лише 20% – Закарпатська 

низовина, яка є частиною Середньодунайської низовини). Таке положення впливає на 

формування природьо-ресурсного потенціалу області, її господарську спеціалізацію і 

сучасне місце в зв’язках з європейськими державами; 

• область володіє унікальними рекреаційними природними, соціокультурним, 

історичним потенціалом, має відносно розгалужену туристичну і транспортну 

інфраструктуру, володіє багатьма порівняльними перевагами, які роблять цей регіон 

особливо привабливим для здійснення підприємницької діяльності, що дозволяє 

надавати рекреаційні послуги мешканцям столичного регіону і громадянам сусідніх 

держав; 

• Закарпатська область має високорозвинуту диверсифіковану харчову, меблеву;  

легку промисловість, відповідну навчально-методичну базу, що здатні забезпечити 

сучасні стандарти рекреаційного обслуговування; 

• Закарпатська область відзначається  особливими географічними, природно-

ландшафтними і кліматичними факторами, унікальними джерелами мінеральних вод, 

пам’ятками історії, займає значне місце в системі курортно-рекреаційної індустрії. 

Завдяки цьому, Закарпаття може розглядатися як край міжнародного туризму, в якому 

багатство ландшафтів із потужними рекреаційними ресурсами поєднується з 

безпосереднім виходом до країн Європи.; 

• у межах Закарпатської області знаходиться ряд природоохоронних об’єктів із 

високим ступенем атрактивності, що дозволяє прокладати різноманітні за тематикою 

еколого-туристичні маршрути. 
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Ідея створення екотуристичних кластерів на території Закарпатської області 

передбачає організацію комбінованих еколого-історичних турів та впровадження  

індивідуального підходу до задоволення запитів споживачів екотуристичних послуг. 

Закарпатська область може стати регіоном розвитку сільського або „зеленого 

туризму”. На думку І. Смаля, такий відпочинок можна назвати втечею від великого 

міста з його складною екологічною ситуацією, гіподинамією, емоціональною 

напругою, що виливається у стреси та поверненням до землі, де знаходиться коріння 

української нації [3, 46]. 

Саме „сільський зелений” туризм базується на використанні як існуючого, так і 

спеціально створеного сільського житлового фонду і природних або природно-

антропогених рекреаційних угідь. Наявність значної кількості незадіяного житла у 

селах, викликаного катастрофічною демографічною ситуацією у сільській місцевості 

області і масовим відсотком населення, а також близькість до високо урбанізованого  

столичного району можна вважати стимулюючим  чинниками розвитку цього виду 

туристичної діяльності. 

Загальновідомо, що сільський туризм пропонує не лише відпочинок. За власним 

бажанням споживач цих послуг, навіть не маючи відповідних навичок, може взяти 

участь у сільськогосподарських роботах: доглядати за худобою,  допомагати збирати 

урожай тощо. Така форма організацій туру дозволить потенційному споживачеві 

частково, а то й повністю відшкодувати затрати на його придбання. 

Сільський зелений туризм у більшості країн розглядається як невід'ємна 

складова частина комплексного соціально-економічного розвитку села та як один із 

засобів вирішення багатьох сільських проблем. Але, щоб сільський зелений туризм на 

Закарпатті стабільно розвивався, необхідно формувати його господарський механізм: 

організаційні, економічні та правові аспекти діяльності. Найбільше уваги потрібно 

приділяти організації скоординованих стосунків між учасниками (суб'єктами) зеленого 

туризму; що потребують вирішення питання оподаткування, тарифів на житло і 

послуги, системи маркетингу, гарантій щодо прийому обслуговування гостей, певних 

стандартів обслуговування і тому подібне; законодавчому та правовому оформленню та 

підтримці сільського зеленого туризму на рівні держави. 

Основними проблемами забезпечення відповідних умов для розвитку в селах 

“сільського зеленого” туризму є: 
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• погане сполучення (дороги в сільській місцевості знаходяться у надзвичайно 

занедбаному стані); 

• низький рівень надання послуг; 

• нестача цілісних туристичних пропозицій, що містять продукти, орієнтовані на 

новий тип туриста, хоча усі складові для таких пропозицій існують, їх об'єднання не 

відповідає існуючим вимогам, а туристичні агентства пропонують ті ж тури, що й 

десятки років тому; 

• низький рівень маркетингу, недостатнє методичне забезпечення та відсутність 

цілеспрямованої діяльності; 

• існує сильна конкуренція з боку сусідніх країн, які пропонують кращу 

інфраструктуру та сполучення, менш суворі візові вимоги   та   більш   прогресивну  

систему  оподаткування,   яка сприяє розвитку туризму. 

З іншого боку, регіон може покладатись на наступні позитивні аспекти: 

• вражаюча недоторкана природа; 

• прекрасне міста з історичною спадщиною; 

• широкий спектр культур із багатою релігійною, традиційною і мовною 

спадщиною;  

• розмаїття у ментальності та національній кухні; 

• значна кількість прекрасних сіл зі зразками місцевої архітектури; 

• географічна близькість до потенційно важливих ринків Центральної Європи. 

Власники осель сільського зеленого туризму повинні оберігати свій 

туристичний продукт через збереження невідновлюваних природних ресурсів. Вони 

повинні посилити свою діяльність, орієнтуючись на клієнтів, зацікавлених у 

екологічному та соціальному туризмі. Вони повинні працювати з галузевими струк-

турами для забезпечення обізнаності з реаліями сучасності та створення середовища з 

більш високим рівнем стандартів, а також використовувати зв'язки з місцевим 

населенням для кращого інформаційного забезпечення. Власники осель сільського та 

зеленого туризму повинні забезпечувати своїм клієнтам можливість ознайомлення з 

місцевою культурою - попит на це є. 

Серед потенційних можливостей можна назвати народні промисли, традиційні 

страви, розваги, тури у супроводі гіда, сільські тури, надання інформації про місцевість 

та інші види туристичного продукту, які пов'язані з традиційним місцевим укладом. 

Села або групи будинків повинні поєднати свої ресурси та розглянути можливість 
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спільної роботи в групі з метою розширення ринку. Проведення регіональних зборів 

представників усіх секторів, зацікавлених у розвитку сільського зеленого туризму, 

покращить розуміння та підвищить впевненість у власних силах. 

На даному етапі розвитку сільського зеленого туризму більше уваги необхідно 

все ж приділяти вітчизняним туристам, які є цільовою категорією туристів на 

найближче майбутнє. Тому основну увагу потрібно зосереджувати на внутрішньому 

українському ринку, не забуваючи про зовнішні ринки та різноманітні доступні нам 

сегменти ринку. Для кожного сегменту ринку необхідно розробляти окремі туристичні 

продукти. Наприклад, молодше покоління вимагає нових туристичних продуктів, 

орієнтованих на нього; вітчизняні туристи та представники діаспори можуть утворити 

ринок для розвитку пансіонів за умови покращання інфраструктури та системи 

оподаткування тощо. 

Важливе місце в системі державного регулювання розвитку «сільського 

зеленого туризму» належить регіональному плануванню, одним із форм якого є 

індикативне планування. Індикативне планування не стримує ініціативу приватного 

бізнесу, допомагає визначити напрямок його розвитку, інформує зацікавлені сторони 

про потенційний попит, стан ринку робочої сили тощо. Індикативне планування 

передбачає: підготовку планів-прогнозів, де визначені головні орієнтири, масштаби, 

пропорції і кінцеві цілі розвитку «сільського зеленого туризму»; формування рішень, 

що впливають на структуру розподілу  інвестицій та інших контрольованих державою 

(регіоном) ресурсів; розміщення державних і регіональних замовлень; врегулювання 

соціальних проблем. Індикативний план є підставою для прийняття відповідних 

рішень, що надалі реалізуються відповідно до чинного законодавства. 

Як рекомендований підхід нами пропонується застосування діагностичного 

аналізу ефективності використання інвестиційного потенціалу господарств «сільського 

зеленого туризму». В даному питанні пропонується комплексний ситуаційний підхід, 

який зводиться до того, що базуватися такий аналіз повинен на основі результатів: 

а) процесу формування інвестиційного потенціалу; 

б) напрямків використання даного потенціалу. 

Переваги застосування діагностичного аналізу для дослідження ефективності 

використання інвестиційного потенціалу, на нашу думку, полягають в тому, що: 

• по-перше,   даний   аналіз   універсальний,   тому   що   сфера   його застосування 

достатньо широка; 
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• по-друге, його основою є концентрація всієї економічної інформації для 

прийняття управлінських рішень; 

• по-третє, даний аналіз дозволяє визначити причини можливих кризових 

ситуацій, банкрутства підприємства; 

• по-четверте, дозволяє проводити розрахунок пріоритетності з вибором найбільш 

ефективних варіантів інвестиційних заходів; 

• по-п'яте,  дозволяє здійснювати  комплексний  факторний  аналіз  по визначенню 

їх впливу на інвестиційний процес. 

Головна перевага даного виду аналізу полягає в тому, що з його допомогою 

надається можливість звести будь-яку кількість різних показників ефективності в один 

інтегральний, тобто є можливість провести комплексну оцінку ефективності 

використання інвестиційного потенціалу господарств як в минулому, так і 

спрогнозувати її величину на найближчу подальшу перспективу. 

Перехід економіки до ринкових відносин неминуче обумовлює необхідність 

формування адекватних їм форм господарювання. Особливе місце у створюваній 

оновленій економічній структурі повинно зайняти підприємництво у сфері послуг. 

Сьогодні підприємництво та бізнес у секторі послуг формуються у складних 

специфічних умовах. Поглиблення економічної кризи, скорочення обсягів виробництва 

та зниження рівня життя більшості населення призвели до глибинних змін у 

виробництві та споживанні послуг. Ринок поки що не в змозі забезпечити ефективну 

організацію сфери послуг у нашому регіоні, тому прогнозування, планування та 

програмування її розвитку в контексті сприяння та підтримки підприємництва є 

основою правильного підходу до аналізу сучасного стану цієї сфери економічної 

діяльності та окреслення напрямків її подальшого розвитку. 

Реалізація системи цих заходів обумовлює необхідність та нагальну потребу у 

створенні дієвої регіональної програми розвитку регіону та підтримки підприємництва 

у сфері послуг («сільського зеленого туризму») місцевих підприємств. Розробка 

механізму регулювання розвитку підприємництва у сфері послуг, яка базуватиметься 

на програмному підході, дозволить комплексно підійти до врахування вимог ринку, 

особливостей функціонування галузей сфери послуг, потреб і ресурсних можливостей 

територій, інтересів суб'єктів малого та середнього бізнесу; забезпечити цільову 

мобілізацію фізичних, людських і організаційних ресурсів; виробити систему дієвих 

заходів по регулюванню і підтримці підприємництва у секторі послуг регіону. 
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Глобальною метою КПРПСП є створення сприятливого середовища для 

становлення і розвитку підприємництва у сфері послуг регіону, яка покликана 

найбільш повно забезпечити гармонійний розвиток та потреби населення, виробництва 

та суспільства в цілому у послугах. 

Для досягнення поставлених цілей необхідним є вирішення комплексу складних 

завдань: 

1.  формування сприятливих умов для підприємницької діяльності у секторі послуг, 

створення економічного та правового середовища, яке б забезпечувало стимулювання 

ділової активності населення (закріплення, правових гарантій, які забезпечують 

свободу, захист та підтримку приватного бізнесу та недержавних форм 

підприємництва; врахування думки підприємницьких кіл при підготовці та прийнятті 

законодавчих актів та постанов; формування ринкової інфраструктури, яка 

забезпечуватиме підприємницьку діяльність). 

2.  створення реальних можливостей кожному підприємству для початку 

самостійної   підприємницької   діяльності    у    сфері    послуг,    доступу   до 

виробничих,   матеріально-технічних   та   фінансових   ресурсів   (спрощення порядку 

реєстрації підприємств сфери послуг; подальший розвиток комерційної системи 

інформаційного забезпечення підприємницької діяльності). 

3.  кадрового забезпечення розвитку підприємницької діяльності у сфері послуг 

(формування мережі бізнес-шкіл, учбово-ділових центрів на їх базі; створення та 

організація діяльності Ради по соціальній адаптації та підготовці кадрів  для  сфери  

послуг;   організація  вивчення  та  використання  досвіду діяльності існуючих структур 

підтримки підприємництва у інших регіонах; розробка   плану   заходів   по   наданню   

державної  підтримки   молодіжного підприємництва у сфері послуг). 

4.  здійснення заходів в галузі інвестиційної політики, направлених на підтримку 

підприємництва у сфері послуг регіону (раціональний перерозподіл інвестиційних 

ресурсів регіону, враховуючи пріоритетність розвитку сектора послуг;   відтворення  та  

розвиток  сфери  колективного  підприємництва та взаємодопомоги:  виробничих,  

позичково-ощадних,  ощадно-збутових та ін. товариств), 

5.   здійснення  заходів  у  сфері   фінансової  та  податкової  політики, направлених 

на підтримку підприємництва у секторі послуг (розробка порядку фінансування    

підприємництва   у   сфері    послуг   на   основі   розширення можливостей залучення 

на ці цілі бюджетних коштів, кредитів банків, ресурсів підприємств інших галузей; 

використання пільгових займів, контрактів на розробку    необхідних    видів    послуг;    
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створення    умов    для    пільгового кредитування та страхування підприємницької 

діяльності, включаючи зниження ставки на прибуток, який отриманий від 

кредитування та страхування підприємств сфери послуг банками, фондами підтримки 

підприємництва, страховими компаніями; розробка системи пільг по оподаткуванню 

підприємств сектора послуг, які стимулюють нарощення об'ємів послуг та створюють 

нові робочі місця). 

6.  здійснення   комплексу   заходів   в   галузі   інноваційної   політики, направлених 

на підтримку та розвиток малого, та середнього бізнесу у сфері послуг ( створення 

регіонального венчурного фонду, з якого надаватимуться пільгові кредити, гранти та 

субсидії малим підприємствам чи організаторам інкубаторних програм; формування та 

фінансування інноваційних програм; упровадження нової техніки та технологій, 

розробка та виробництво нових видів послуг, упровадження нових методів організації 

виробництва; розвиток лізингу нових закордонних технологій в області надання 

послуг). 

7. вирішення конкретних галузевих проблем насичення ринку послугами та 

задоволення потреби населення у послугах. 

Висновки 

Підсумовуючи наше дослідження можна зробити узагальнюючий висновок, що 

сільський туризм перспективна і соціально-необхідна галузь економіки, яка потребує 

підтримки держави на всіх рівнях, активної участі учбових закладів, співробітництва з 

вітчизняними та закордонними підприємствами туристичного бізнесу. 

 На сьогоднішній день туризм стає дійовим засобом формування ринкового 

механізму господарювання, джерелом надходження значних коштів до державного 

бюджету, однією з форм раціонального використання вільного часу, проведення 

змістовного дозвілля, вивчення історії рідного краю, залучення широких верств 

населення до пізнання історико-культурної спадщини.  

 Наукова новизна  має перспективу подальшого вдосконалення, яка 

заключається в маркетинговому дослідженні туристичного попиту, рекомендацій щодо 

створення екотуристичного кластеру на території Закарпаття, що  свою чергу буде 

сприяти розвитку  туристичної індустрії. 
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ПАСИВНІ ОПЕРАЦІЇ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ ЯК ОДИН З АСПЕКТІВ 

БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
 

Н. Ю. КЛЕПА 
Мукачівський технологічний інститут 

 
Для ефективної роботи кожен комерційний банк повинен мати у своєму розпорядженні певну 

кількість мобілізованих коштів. Залучення грошових ресурсів комерційними банками відбувається 
шляхом проведення пасивних операцій. У статті розкриваються існуючі підходи до визначення таких 
понять, як пасивні операції комерційних банків, досліджуються особливості формування пасивів 
комерційних банків у ринкових умовах господарювання. 

 
Економічний розвиток нашої держави багато в чому залежить від ефективності 

функціонування банківської системи. Комерційні банки, відіграючи роль фінансових 

посередників у переміщенні грошових ресурсів, мають можливість впливати як на 

грошово-кредитний ринок, так і на економіку країни в цілому. Основна мета 

банківського посередництва полягає в акумуляції надлишкових коштів у одних 

суб’єктів ринку і їх спрямування у ті сектори економіки, де спостерігається дефіцит 

ресурсів.  

Звичайно, банківська діяльність здійснюється у межах тих коштів, які були 

мобілізовані цією кредитною установою. У даному аспекті надзвичайно актуальним є 

з’ясування джерел мобілізації грошових коштів з метою визначення пріоритетів у 

формуванні пасивів банківської установи.  

Об’єкти та методи дослідження 

У розпорядженні кожного комерційного банку перебуває певна кількість 

грошових засобів, які у процесі діяльності банків трансформуються і перетворюються у 

позичковий капітал, котрий на умовах платності, строковості, забезпеченості, 
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поверненості та цільового характеру витрачання надається  у користування суб’єктам 

грошового ринку. Основною метою банку при такому посередництві є отримання 

прибутку. 

Прибутковість банківських установ залежить від особливостей політики, яку він 

проводить і специфіки здійснення банківських операцій у сфері залучення та 

подальшого розміщення акумульованих коштів. 

Величина мобілізованих коштів комерційними банками є головним критерієм 

при здійсненні банківської діяльності, впливає на структуру та обсяги здійснюваних 

операцій тощо.  

Незважаючи на те, що банк по суті, є специфічним підприємством-

посередником у переміщенні грошових засобів, у літературі майже не досліджується 

така категорія, як пасивні операції. Більшість вчених-економістів розглядають і 

досліджують пасиви та пасивні операції комерційного банку через вивчення сутності 

банківських ресурсів та джерел їх формування. 

Деякі дослідники розглядають кошти комерційного банку як власний капітал і 

пасиви, до яких власне входять залучені та запозичені кошти [1, 2]. 

У окремих дослідженнях кошти, залучені у різного роду пасиви, визначаються 

як ресурсна база [3, с.350]. Таке поняття, як «ресурсна база» прирівняне до терміну 

«банківські ресурси».  

Поширеним є підхід, згідно з яким всі кошти комерційного банку, залучені та 

мобілізовані для подальшого перерозподілу з метою отримання прибутку в основному 

розглядаються як “ресурси комерційного банку”, і у зв’язку із цим наводиться їх 

узагальнений поділ на власні, залучені та позичені [4, 5].  

За економічною сутністю всі банківські операції по залученню, мобілізації та 

подальшому розміщенню грошових коштів доцільно розмежовувати на активні та 

пасивні. Внаслідок проведення таких операцій формуються активи і пасиви банківської 

установи.  

Пасиви банків - частина бухгалтерського балансу, яка   в грошовому вираженні 

відображує джерела утворення  банківських коштів. 

Пасивні операції – це такі операції банків, у результаті яких збільшуються 

кошти, що перебувають на пасивних або активно-пасивних рахунках (у частині 

перевищення пасивів над активами) без еквівалентного збільшення коштів на активних 

рахунках. Сутність пасивних операцій полягає у залученні різного роду ресурсів у 
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рамках депозитних, ощадних та вкладних операцій, запозиченнях коштів від інших 

банків, емісії цінних паперів, а також проведенні інших операцій, у результаті яких 

збільшуються грошові кошти в пасиві балансу комерційного банку.  

У «Словнику банківських термінів» наводиться наступне визначення пасивних 

операцій: це «… операції банків щодо залучення коштів за рахунок збільшення вкладів 

та випуску цінних паперів» [6; с.353].  Тут же зазначається, що пасивні банківські 

операції є основним джерелом ресурсів комерційного банку. Проте це визначення не 

вказує, за рахунок яких суб’єктів грошового ринку можуть відбуватися дані операції та 

напрямки розміщення залучених коштів. Знову ж таки, під пасивними розглядаються 

виключно операції по залученню та запозиченню ресурсів.  

У «Банківській енциклопедії» [7, с.207] теж не вказується, хто може виступати в 

ролі вкладників чи позичальників грошових коштів для банківських установ, але 

зазначається, що формування ресурсів відбувається задля проведення кредитних, 

інвестиційних та інших активних операцій. 

Деякі вітчизняні економісти взагалі не розглядають поняття «пасивні операції», 

звертаючи увагу в основному на групування статей пасиву балансу комерційного банку 

[8].     

Постановка задачі 

Отже, як було з’ясовано, в економічній літературі існує багато розбіжностей та 

невизначеностей при трактуванні термінів «пасиви банку» та «пасивні операції». 

Метою даної статті є визначення сутності такої категорії, як пасивні операції 

комерційних банків, обґрунтування визначення поняття «пасивні операції», 

дослідження механізму формування пасивів комерційних банків у сучасних умовах 

господарювання. 

Мета дослідження визначила наступні напрями: 

• розкриття змісту існуючих підходів до визначення такої категорії, як “пасивні 

операції”;  

• визначення сутності пасивних операцій комерційних банків за джерелами 

формування грошових коштів; 

• дослідження політики банків у сфері здійснення пасивних операцій; 

• оцінка особливостей формування структури пасивів банківської системи 

України. 

Результати та їх обговорення 

 

Науковий вісник Мукачівського технологічного інституту 



Гуманітарні і суспільні науки 134 

Враховуючи наведені вище визначення, можна констатувати наступне: 

1) процес мобілізації коштів комерційного банку розглядається у двох площинах – 

як формування власного капіталу та пасивів; 

2) під пасивними операціями розуміють переважно операції, пов’язані із 

залученням та запозиченням ресурсів; 

3) при визначенні сутності пасивів ототожнюються такі терміни, як «ресурсна 

база», «банківські ресурси» та «пасиви банку».  

Проте ототожнювати ці поняття не можна, оскільки термін «ресурси» відбиває 

запаси коштів, що наявні в банківській установі, в той час як термін «пасиви» свідчить 

про джерела походження фінансових ресурсів банку. Як зазначає Ковбасюк М.Р., 

пасиви сформовані з капіталу банку, сформованого із внесків коштів засновників і 

прибутку,  та зобов’язань, які виникають у момент реалізації послуг щодо збереження 

коштів клієнтів [9, с.139].  

На нашу думку, правильніше було б визначити мобілізовані банківською 

установою кошти як пасиви комерційного банку, оскільки певна частина таких коштів 

(наприклад, статутний фонд, резервний фонд та інші фонди, що створюються 

комерційними банками) не використовуються в якості повноцінних ресурсів для 

подальшої трансформації, а є лише джерелом стабільності банку і своєрідним буфером 

для захисту банку від зовнішніх та внутрішніх ризиків. Тому, на наш погляд, найбільш 

прийнятним є поділ саме пасивів комерційного банку на пасиви власного походження, 

залучені та позичені. А загальні ознаки, притаманні банківським ресурсам можна 

вважати прийнятними і для банківських пасивів.   

Потрібно також зазначити, що розподіл банківських операцій на суто активні чи 

пасивні не має чітко визначених меж, оскільки більшість операцій банку у момент 

трансформації коштів можуть виступати одночасно і як пасивні, і як активні операції.  

Розмежування операцій комерційного банку на виключно активні чи пасивні є 

доцільним та економічно обґрунтованим у момент аналізу балансу банку і оцінювання 

результатів банківської діяльності у часовому просторі, коли змінюються не тільки 

обсяги фінансових ресурсів, акумульованих  банком, але і простежується зміна їх 

складу та структури.   

Специфіка банківської діяльності зумовила і особливості формування пасивів. 

Для банківської установи, яка “працює” переважно з “чужими” грошима, характерною 

ознакою є висока питома вага коштів, залучених від суб’єктів господарювання та 
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громадян, тому найбільш значущим і важливим джерелом формування та збільшення 

пасивів комерційних банків є депозитні операції.  

Депозитними вважаються пасивні операції банків, пов’язані із залучення 

грошових коштів юридичних і фізичних осіб у національній та іноземній валютах у 

формі вкладів (депозитів) шляхом їх зарахування на відповідні рахунки на певних 

умовах. 

Але головним стрижнем пасивів є все-таки власні кошти. Без якісно 

сформованого власного капіталу неможливо здійснювати банківську діяльність, від 

цього залежить надійність та ефективність роботи установи; він є джерелом початкових 

ресурсів і у скрутні моменти дає можливість банку виконувати свої зобов’язання перед 

клієнтами. 

До пасивних операцій по формуванню власного капіталу можна віднести 

операції з формування статутного фонду банку (як на момент створення комерційного 

банку, так і при збільшенні розміру статутного капіталу), операції по формуванню 

резервного фонду, страхового фонду банку, інших фондів спеціального призначення, а 

також операції, пов’язані з формуванням і розподілом прибутку, який створюється у 

результаті здійснення банківської діяльності. 

Комерційні банки здійснюють свою діяльність у межах коштів, які вони 

утворили в процесі своєї діяльності. Однак, при необхідності вони можуть позичати 

ресурси один у одного, а при нестачі коштів для проведення активних операцій і 

виконання взятих на себе зобов’язань одержувати позички у Національному банку 

України. 

Операції, пов’язані із отриманням позичок від інших комерційних банків, у тому 

числі і від Національного банку України є пасивними операціями по запозиченню 

ресурсів.  

Таким чином, на основі вищевикладеного можемо зазначити наступне:  пасивні 

операції – це операції комерційного банку, спрямовані на залучення, мобілізацію 

(акумуляцію) власних, залучених та запозичених коштів юридичних, фізичних осіб, 

держави та інших фінансово-кредитних інститутів у національній та іноземній валюті, 

що перебувають на балансі комерційного банку і слугують для подальшого 

перерозподілу задля отримання прибутку з метою реалізації суспільних і власних 

інтересів.  

Професійна діяльність комерційних банків як головних учасників ринку 

фінансових ресурсів визначається насамперед їхніми можливостями залучати та надалі 
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ефективно трансформовувати грошові кошти з метою максимального отримання 

доходу при мінімумі закладених затрат. Виступаючи фінансовими посередниками між 

тими суб’єктами грошового ринку, хто володіє тимчасово вільними грошовими 

ресурсами, та тими, хто має потребу у отриманні позичок, комерційні банки 

акумулюють певну масу грошей для того, щоб за сприятливих умов вкласти їх у 

перспективні сфери діяльності. На рис.1 наведено особливості формування та 

використання грошових коштів банківськими установами. 

 

 
Рис.1.Загальна структура активних та пасивних операцій комерційного банку 

 

Комерційним банкам надається перевага самостійного вибору джерел залучення 

та напрямків використання коштів, визначення рівня відсоткових ставок тощо.  

Важливим фактором при розробці стратегії діяльності банку є визначення 

оптимальної структури пасивів з тим, щоб у максимально можливому обсязі 

спрямувати грошові кошти на кредитування потреб господарюючих суб’єктів та 

споживче кредитування. Як було зазначено, переважна більшість пасивів (близько 80-
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90%) формується шляхом депозитних пасивних операцій. Така структура формування 

пасивів відповідає умовам ринкової економіки.  

Кошти, які перебувають у розпорядженні комерційних банків є досить 

різноманітними як за структурою, так і за характером. Власний капітал банку, кошти 

юридичних та фізичних осіб, залучені на строкові депозити та кошти, отримані від 

інших комерційних банків, є пасивами, які легко піддаються прогнозуванню, оскільки є 

більш-менш керованими і стабільними за своєю природою. Тому вони можуть в першу 

чергу використовуватися для найбільш прибуткових активних операцій - кредитування 

фізичних та юридичних осіб, здійснення портфельних інвестицій. Депозити до 

запитання, залучені від підприємств, установ, організацій, населення та кошти до 

запитання інших банків є пасивами, величину яких важко зпрогнозувати, так як вони є 

некерованими і нестабільними. Залишки коштів у поточних пасивах можуть варіювати 

із значними відхиленнями в залежності від поступлення або вилучення коштів із 

рахунків. Проте поточні пасиви є якраз найдешевшим, а отже і найбільш бажаним для 

банків джерелом залучення вільних коштів.  

Поряд із здійсненням активних операцій комерційний банк завжди повинен 

враховувати той факт, що у будь-який момент часу вкладники можуть забажати 

повернення своїх коштів, а тому потрібно визначити певний запас або резерв 

ліквідності, що, у свою чергу, буде зменшувати обсяги проведення активних операцій. 

Ще одним обмеженням, яке чи не найбільше впливає на обсяги проведення 

активно-пасивних операцій, є обов’язкове резервування коштів банківськими 

установами у відсотковому співвідношенні від суми залучених коштів, затверджене 

Національним банком України.  

Значний вплив на структуру пасивів та їх приріст мають процентні ставки, які 

сьогодні пропонують комерційні банки клієнтам. Як зазначають Ю.Заруба та Г.Зарічна, 

“в умовах невисоких доходів споживачів банківських послуг – як українських 

підприємств, так і населення, - саме цінова еластичність попиту з часом матиме 

найсуттєвіший вплив на приріст залишків на банківських рахунках” [10, с.30].  

Банківські пасиви є основним джерелом фінансування активних операцій банків. 

Для того, щоб з’ясувати, за рахунок яких статей пасиву розміщуються і  

використовуються надалі грошові кошти комерційного банку, проаналізуємо структуру 

пасивів комерційних банків України за даними балансів банків, які офіційно подали 

свої фінансові звіти. 
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З наведених у таблиці 1 даних видно, що залучені та запозичені кошти є 

найвагомішим джерелом формування пасивів. Зобов’язання комерційних банків є 

доволі неоднорідними за структурою, що впливає на можливості банків забезпечувати 

потрібну ефективність проведення активних операцій. Значна частка у зобов’язаннях 

припадає на кошти, залучені від суб’єктів господарювання та вклади фізичних осіб. 

Така ситуація доводить основне призначення комерційного банку – залучати 

надлишкові кошти і перерозподіляти їх відповідно до потреб економіки. Частка 

заборгованості перед населенням впродовж останніх років починає переважати над 

заборгованістю суб’єктам господарювання, що свідчить про зростання довіри 

населення до банківської системи. Низькою залишається частка залучення коштів у 

вигляді депозитних сертифікатів.  
Таблиця 1 

 Структура пасивів комерційних банків України* 
 

* Розраховано за даними: Вісник НБУ. – 2003. - №3. – с. 15-22; Вісник НБУ. – 2004. - №3. – с. 52-59;  

Станом на 
01.01.2003 р. 

Станом на 
01.01.2004 р. 

Станом на 
01.01.2005 р.  

Показники 
 Сума, 

тис. грн. 
Частка, 

% 

Частка 
у паси 
вах, %

Сума,  
тис. грн. 

Частка, 
% 

Частка 
у паси
вах, %

Сума,  
тис. грн. 

Частка, 
% 

Частка 
у паси 
вах, %

1. Власний капітал, 
 у тому числі 9 983 426 100,0 15,6 12 881 878 100,0 12,9 18 421 431 100,0 13,7 

статутний капітал 5 998 120 60,1 9,4 8 116 111 63,0 8,1 11 648 338 63,2 8,7 
емісійні різниці 264 850 2,7 0,4 285 951 2,2 0,3 417 342 2,3 0,3 
резерви та фонди банку 685 458 6,9 1,1 1 367 343 10,6 1,4 1 839 590 10,0 1,4 
результат переоцінки 
основних засобів та 
нематеріальних активів 

790 286 7,9 1,2 1 224 007 9,5 1,2 2 035 828 11,1 1,5 

результат минулих років 1 560 198 15,6 2,4 1 062 153 8,2 1,1 1 259 536 6,8 0,9 
прибуток звітного року 684 515 6,9 1,1 899 329 7,0 0,9 1 263 759 6,9 0,9 
2. Зобов’язання банків,  
у тому числі: 53 912 619 100,0 84,4 87 352 485 100,0 87,1 115 926 449 100,0 86,3 

кошти банків 8 797 291 16,3 13,8 16 317 151 18,7 16,3 20 350 517 17,6 15,1 
у тому числі кошти, 
отримані від НБУ 1 302 187 3,0 2,0 2 373 887 14,5 2,4 4 059 347 19,9 3,0 

кошти клієнтів, у тому 
числі: 38 795 286 72,0 60,7 67 203 887 76,9 67,0 90 934 621 78,4 67,7 

кошти юридичних осіб 19 702 916 50,8 30,8 27 987 449 41,6 27,9 40 127 848 44,1 29,9 
кошти фізичних осіб 19 092 370 49,2 29,9 32 113 438 47,8 32,0 41 207 063 45,3 30,7 
депозитні сертифікати, 
емітовані банком 857 977 1,6 1,3 580 421 0,7 0,6 477 681 0,4 0,4 

цінні папери власного 
боргу банків 743 300 1,4 1,2 219 743 0,3 0,2 149 652 0,1 0,1 

нараховані витрати до 
сплати 399 160 0,7 0,6 633 898 0,7 0,6 999 253 0,9 0,7 

інші зобов’язання 1 753 176 3,3 2,7 2 397 380 2,7 2,4 3 014 725 2,6 2,2 
ПАСИВИ, ВСЬОГО 63 896 045 - 100,0 100 234 363 - 100,0 134 347 880 - 100,0 

 Вісник НБУ. – 2005. - №3. – с. 54-63. 
 

 

Науковий вісник Мукачівського технологічного інституту 



Гуманітарні і суспільні науки 139

Одним з основних показників, який характеризує пасиви банку, є 

співвідношення власного капіталу та банківських зобов’язань. Як видно з таблиці 1, на 

фоні загального збільшення обсягів пасивних операцій, та зокрема, операцій по 

формуванню власного капіталу банків, спостерігається тенденція до зменшення частки 

власного капіталу у банківських пасивах порівняно з 2002 роком.  

Незважаючи на такий факт, власні кошти відіграють базову роль у діяльності 

комерційного банку. Головне значення при цьому відводиться формуванню капіталу 

банку, який служить певною мірою для захисту інтересів вкладників і кредиторів, а 

також для покриття збитків від банківської діяльності. Основу власного капіталу 

становить статутний фонд, питома вага якого зростає з кожним роком. Проте участь 

статутного фонду у формуванні пасивів і досі залишається доволі низькою. Дана 

проблема характерна як для всієї банківської системи України, так і для окремих 

комерційних банків. Це стримує можливості банків щодо залучення значних ресурсів, 

зменшує масштаби проведення високоприбуткових активних операцій і в кінцевому 

підсумку може вплинути на стабільність банківської системи. Якщо у найближчій 

перспективі комерційним банкам не вдасться наростити капітал, це призведе врешті-

решт до погіршення, а можливо і до недотримання банками нормативів адекватності 

банківського капіталу.  

З таблиці 1 також видно, що одним із видів зобов’язань комерційного банку 

виступають і кошти НБУ та інших комерційних банків. Кошти, отримані на 

міжбанківському ринку, коливаються в межах 16,3-18,7% загальних зобов’язань та 

13,8-16,3% суми пасивів, що теж дозволяє їх використовувати в якості кредитних 

вкладень.  За своєю економічною природою запозичені кошти є кредитними ресурсами. 

Тобто в момент використання їх в якості кредитних ресурсів відбувається 

трансформація грошових коштів із депозиту для одного банку в позичку для іншого.  

Отже, головним джерелом формування банківських пасивів на сьогодні 

залишаються залучені кошти, серед яких суттєво переважають кошти суб’єктів 

господарювання та фізичних осіб.   

Висновки 

Підсумовуючи вищевикладене, можна констатувати, що формування пасивів 

комерційних банків та проведення пасивних операцій полягає не лише у залученні та 

подальшому вкладенні коштів, але і у визначенні оптимальних для кожного банку 

співвідношень між структурою власних, залучених та позичених коштів. 
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Для успішного функціонування банку потрібне дотримання певних пропорцій 

між капіталом, депозитами юридичних і фізичних осіб та позичок, отриманих від інших 

банків, та поряд з цим підтримання балансу між обсягами проведених пасивних і 

активних операцій.  

Тому головним завданням кожного комерційного банку, на наш погляд, має 

бути вибір такої структури банківських пасивів, які будуть збалансовані за обсягами, 

термінами, і приведення її у відповідність із здійсненням активних операцій, що 

дозволить підтримати на належному рівні ліквідність та прибутковість банківської 

установи. 

Досягнення поставлених цілей неможливе без подальшого дослідження макро- 

та мікроекономічних факторів, які впливають на здатність банку ефективно залучати та 

розміщувати мобілізовані кошти. Потребує подальших розвідок і визначення напрямків 

вкладання залучених у ході банківської діяльності коштів.   
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УДК. 159. 9.: 316. 77: 37.03      
                                       

ПСИХОЛОГІЯ  НАВЧАЛЬНОГО СПІЛКУВАННЯ 
Т. Д. ЩЕРБАН д.психол.н. 

Мукачівський технологічний інститут 
 
Досліджено навчальне спілкування як система суб'єкт - предмет - суб'єкт. З’ясовано будову 

процесу навчального спілкування, його функції та властивості. Виявлено, що функціональна структура 
навчального спілкування має ґрунтуватися на засадах майєвтики і сугестивності навчальних предметів. 
Визначено, що продуктивність навчального спілкування визначається рівнем опанування вчителем 
комплексу здатностей До зазначеного комплексу належать, зокрема: спостережливість (дослідницькі 
здатності); педагогічний такт (гуманістичні); любов до дітей, емпатія (почуттєві); здатності до 
навіювання, впливу на учнів (сугестивні); здатності проектувати активність учнів (конструктивні); 
уміння словом виражати свої думки (мовленнєві здатності); здатності використання інноваційних 
методів навчання (дидактичні); уміння підсилювати думки мімікою і пантомімікою (експресивні); 
організовувати процес навчання і виховання (організаторські); здатність проникати у внутрішній світ 
учня (перцептивні); знання психології учнів (гностичні); уміння встановлювати взаємовідносини з 
людьми (комунікативні); науково-дослідницькі; здатність об’єднувати разом різні, несхожі елементи 
(синектичні); здатність допомагати народженню думки, почуттів та образу (майєвтичні). Окреслено 
систему факторів, що впливають на ефективність реалізації потенціалу спілкування вчителя і на етапі 
його вузівської підготовки. 

 
Спілкування, виступаючи суспільною формою буття людини, пронизує весь 

соціальний організм суспільства і створює, з одного боку, умови привласнення 

загальнолюдських здібностей, з другого боку – виступає механізмом реалізації 

можливостей людини у формі тих чи інших психологічних новоутворень. Навчання є 

суспільна форма управління учінням, тому вона і реалізується в розгорнутій формі 

спілкування. Реальне педагогічне спілкування являє собою складне і внутрішньо 

суперечливе сплетіння перцептивних, комунікативних, інтерактивних компонентів 

суб’єкт – об’єктної та суб’єкт – суб’єктної форм.  

Однією з пріоритетних проблем психології є дослідження умов і факторів 

успішного психічного розвитку учня в навчальному спілкуванні. Саме у цьому 

напрямку, як засвідчує сьогоденна практика, відчувається дефіцит досліджень. 

Актуальність представленого дослідження обумовлено необхідністю посилення 

розробки категорії спілкування, що розкриває відношення «суб’єкт - суб’єкт(и)». Для 

педагогічної психології особливо цікавим є випадок, коли ці суб’єкти мають різний 

обсяг знань, умінь та навичок, зокрема, в системі «вчитель - учень». Таким чином, 

утворено новий предмет дослідження педагогічної психології - навчальне спілкування. 

Навчальне спілкування - різновид спілкування, у якому реалізуються здатності 

вчителя і учня до взаємин і яке має на меті актуалізацію відношень, а саме: 

перетворення потенційного в учневі та вчителеві на дійсність - творчі здібності учня та 

майстерність вчителя. Навчальне спілкування - це двобічний процес, у якому 

здійснюється не лише передача учневі знань, а й розвиваються у нього прагнення і 
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вміння самостійно, без вчителя набувати нових знань, досвіду. Воно є продуктом 

розвитку міжособових зв’язків у системі суб’єкт - предмет - суб’єкт.  

Об’єкти та методи дослідження 

Проблема спілкування досліджувалася прихильниками різних напрямків 

(семіотичному, соціолінгвістичному, герменевтичному, та ін.). Про те, в жодному 

підході навчальне спілкування не було предметом спеціального дослідження, отже є 

недостатньо теоретично обґрунтованим [1, 2, 3 та ін.]. Актуальність проблеми ще й в 

тому, що навчальне спілкування не стало частиною професійного підготування 

майбутніх вчителів. 

Таким чином, об'єкт дослідження: психологія навчальної спілкування. Предмет 

дослідження: характеристики й закономірності навчального спілкування та засади його 

вдосконалення. У дослідженні проблеми застосовані методи психології: системний 

аналіз і діяльнісний підхід.  

Мета дослідження - розробити концептуальні засади психології навчального 

спілкування між учнем і вчителем та на цій основі визначити шляхи вдосконалення 

професійного підготування майбутніх вчителів. 

Результати та їх обговорення 

Системний аналіз теорій діяльностей, створених у психології, дозволив 

визначити будову навчального спілкування як систему суб'єкт-предмет-суб'єкт; 

комплекс здатностей особистісних, дослідницьких, сугестивних, конструктивних, 

дидактичних, експресивних, перцептивних, синектичних і майєвтичних, які утворюють 

компетенцію вчителя; функціональну структуру навчального спілкування, що 

утворюється на засадах майєвтики та сугестивності навчальних предметів.  

Діяльнісний підхід з'ясував будову процесу спілкування, його функції і 

властивості взаємовідносин, особливостей навчального діалогу і його різновидів, 

способів перевірки точності відображення і розвитку творчих потенцій учня і вчителя в 

навчальному спілкування [4,5]. Під час аналізу навчального спілкування як діяльності 

виділяють, зокрема, такі структурні компоненти: предмет спілкування - підручник, 

інша людина, партнер по спілкуванню як суб’єкт; потреби у спілкуванні - прагнення 

людини до пізнання і оцінки інших людей, а через них та з їх допомогою - до 

самопізнання і самооцінки; мотиви спілкування - те, заради чого людина включається в 

спілкування. Відповідно до заданого предмета спілкування мотиви останнього мають 

втілюватися або «опредметнитися» (О. М. Леонтьєв) у тих об’єктах, заради пізнання й 

оцінки яких вона вступає у взаємодію з оточуючими, в даному разі - педагогічну; дія 
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спілкування - одиниця діяльності (в даному разі - педагогічної), цілісний акт, 

адресований іншій людині і спрямований на неї як на свій об’єкт; завдання спілкування 

- те, на досягнення чого у даних конкретних умовах спрямовані різноманітні дії, що 

здійснюються у процесі спілкування; засоби спілкування - передусім ті розумові 

операції, за допомогою яких здійснюються дії спілкування; продукти спілкування - 

утворення матеріального і духовного характеру, що виникають у результаті 

спілкування.  

МОДЕЛЬ 

процесу професійно-навчального спілкування 

Учитель 
Морально-світоглядні установки 

Педагогічна спрямованість особистості 
Професійний рівень комунікабельності та здібності до спілкування 

Вміння та навички спілкування 
 

Етапи професійно-навчального спілкування 
I етап   Моделювання майбутнього спілкування з учнями у процесі 

підготовки до безпосередньої діяльності з ними 
II етап        Початковий етап спілкування 
III етап       Управління спілкуванням у педагогічному процесі 
IVетап   Аналіз реалізованої системи спілкування і моделювання її на  

майбутню діяльність 
 

Стиль спілкування 
 Учні (колектив учнів) 

 

Таким чином, навчальне спілкування розглядається як взаємодія двох (або 

більше) людей, спрямована на узгодження та об’єднання їх зусиль з метою 

налагодження взаємостосунків та досягнення спільного результату навчання. 

Відповідно, логіка навчальної взаємодії вибудовується таким чином: а) 

навчальна задача та її розв’язання; б) система методів навчального впливу, вибраних 

для реалізації ухваленого рішення; в) система задач спілкування, розв’язання яких 

необхідне для реалізації методики впливу; г) навчальна взаємодія вчителя з учнями.  

У загальній логіці навчального процесу в структурі навчального спілкування 

виділяють такі етапи: 

І. моделювання вчителем майбутнього спілкування з учнями у процесі 

підготовки до безпосередньої взаємодії з ними (прогностичний етап);  

ІІ. організація безпосереднього спілкування з учнями (початковий етап);  
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ІІІ. управління спілкуванням у навчальному процесі;  

IV. аналіз реалізованої системи спілкування і моделювання її на майбутню 

діяльність.  

Узагальнення викладеного та деякого іншого матеріалу з вищевказаних робіт 

дозволяє вибудувати певну модель професійно-навчального спілкування.  

Отже, комунікативна компетентність учителя - система навчальних здібностей, 

що розглядається як певна інтегральна характеристика навчального спілкування, в якій 

опосередковано виражаються його морально-світоглядні установки, загальна та 

професійна спрямованість його особистості, рівень комунікабельності тощо.  

Дослідження особливостей стилю навчального спілкування здійснювалися нами 

на вибірці з 830 вчителів загальноосвітніх шкіл. Отримані результати дозволили 

констатувати, що стійкі настановлення у сфері спілкування для розв’язання 

педагогічних задач сформовані у випускників педвузів лише у 9,0%. За допомогою 

проведених експериментальних досліджень, у роботі також виявлено, що у вчителів, з 

набуттям педагогічного досвіду, змінюється ставлення як до професії загалом, так і до 

окремих аспектів навчального процесу - порівняно з вузівським періодом знижується 

привабливість спілкування з учнями, особливо неформального, й навпаки, певною 

мірою зростає привабливість викладацької діяльності. Задоволення вчителів професією 

має виражений характер і залежить від орієнтацій у сфері навчального спілкування. Це, 

на нашу думку, ще раз підкреслює актуальність представленого дослідження.  

Результати дослідження дали змогу визначити теоретичні засади навчального 

спілкування, розробити критерії компетентності вчителя до педагогічної діяльності, а 

саме: створення позитивного ставлення вчителів до професії; розвиток  комплексу 

здатностей спілкування.  

У дослідженні розкрито не тільки зміст навчального спілкування, але і його 

продуктивність, як комплекс здатностей вчителя. До цього комплексу входять: 

спостережливість (дослідницькі здатності); педагогічний такт (гуманістичні); любов до 

дітей, чуття дітей (почуттєві); здібності до навіювання, впливу на учнів (сугестивні); 

здібності проектувати активність учнів (конструктивні); уміти словом виражати свої 

думки (мовленнєві); використання інноваційних методів навчання (дидактичні); уміння 

підсилювати думки мімікою і пантомімікою (експресивні); організація процесу 

навчання і виховання (організаторські); здібність проникати у внутрішній світ учня 

(перцептивні); знання психології учнів (гностичні); уміння встановлювати 

взаємовідносини з людьми (комунікативні); науково-дослідницькі; здатність 
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об’єднувати разом різні, несхожі елементи (синектичні); здатність допомагати 

народженню думки, почуттів та образу (майєвтичні). Метод вияву навчальних 

здатностей учителів передбачає збір і узагальнення досліджуваних здатностей педагога, 

отриманих різними особами: кращими і гірше підготовленими за експерта. Результати 

констатуючого дослідження свідчать, що найменш розвинутими у вчителів 

здатностями до навчального спілкування є здатності: до навіювання, впливу на учнів 

(сугестивні); допомагати народженню думки, почуттів та образу (майєвтичні).  

З метою подолання труднощів у навчальному спілкуванні було розроблено і 

зреалізовано програму, мета якої - підвищення майстерності навчального спілкування 

на етапі вузівської підготовки [5, 7]. Її зміст передбачав: задачу оптимізації процесу 

опанування досліджуваними комплексом здатностей, що складають ядро 

компетентності вчителя, проведення практичних занять, присвячених формуванню 

здатностей, а також рефлексії учасниками наявних здатностей до спілкування як 

джерела розроблення програми самовдосконалення. У таблиці наводяться дані про 

вплив експериментальної роботи на динаміку рівня підготовленості студентів до 

здійснення діалогового спілкування. 

Аналіз отриманих результатів свідчить про зростання в експериментальній групі 

кількості студентів, які оцінили свій рівень підготовленості до здійснення діалогового 

спілкування з учнями як високий (до 23,33%), та зменшення кількості тих, хто визнав 

свій рівень підготовленості низьким (до 5,0%). 
 

Таблиця 1  
Динаміка підготовленості студентів до здійснення діалогового 
спілкування (в експериментальних та контрольних групах) 

 
Попередній зріз Підсумковий зріз 

експериментальні 

групи 

контрольні 

групи 

експериментальні 

групи 

контрольні 

групи 

Рівні 

підготовленості 

n % n % n % n % 

Високий 3 13,33 3 13,33 5 23,33 3 15,0 

Середній 14 73,33 15 76,67 14 71,67 14 73,33 

Низький 3 13,33 2 10,0 1 5,0 3 11,67 

Всього 20 100 20 100 20 100 20 100 

 
Спираючись на сукупність сформованих у студентів здатностей до спілкування 

в навчанні, а також на власні дослідження, виділимо наступні компоненти професійно-

навчальної товариськості, на які потрібно орієнтуватися вчителю: наявність стійкої 

потреби в систематичному спілкуванні з учнями у всіляких сферах; органічна взаємодія 
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загальнолюдських і професійних показників товариськості; емоційне благополуччя на 

етапах спілкування; продуктивний вплив спілкування на інші компоненти навчальної 

діяльності; наявність здатностей до навчального спілкування; наявність навичок і вмінь 

спілкування. Органічна єдність даних компонентів утворить професійно-навчальний 

рівень товариськості особистості. 

Висновки 

Підводячи підсумки проведеного дослідження,  підкреслимо, що результати 

представленого теоретико-методологічного аналізу процесів комунікації виявили 

структуру, функції та особливості навчального спілкування. Його продуктивність 

визначається рівнем компетентності вчителя - опанування ним комплексом здатностей, 

який утворює “профіль його навчальних удатностей”. Окреслено систему факторів, що 

впливають на ефективність реалізації потенціалу спілкування вчителя і на етапі його 

вузівської підготовки. Зокрема, рівень розвитку знань і вмінь, наявність професійно 

важливих здібностей і якостей у майбутнього спеціаліста, рівень його психологічної 

готовності здійснювати даний вид діяльності, міра інтеграції власної діяльності з 

діяльністю групи, ступінь адаптації особистості учителя до соціокультурного контексту 

спілкування, вміння спілкуватися в емоційно напруженій ситуації типу конфліктів 

тощо. Розроблено методику формування у майбутніх спеціалістів знань, вмінь та 

навичок спілкування на засадах психолого-педагогічного механізму, а також 

обґрунтовано шляхи оптимізації підготовки студентів до педагогічної праці. 

Доцільно включити у програми вузівської підготовки вчителів матеріали, що 

доповнюють уявлення про чинники комунікативної підготовленості майбутніх 

спеціалістів, сформованість ціннісного ставлення до навчальної діяльності, 

психологічну готовність студента до реалізації свого комунікативного потенціалу в 

практичній навчальній діяльності, мотивацію спілкування і практичного оволодіння 

цими здібностями. 
 
ЛІТЕРАТУРА: 

1.  Баженова Л.В. Мотивация профессионального самосовершенствования учителя 
(Программа личностно-ориентованного тренинга) // Практична психологія та соціальна 
робота № 1.- 2002.- С.36-39 

2.  Мороз Профессиональная адаптация молодого учителя. - К., 1980. - 96 с. 
3.  Пазюнченко Т.М. Професійна орієнтація на педагогічну працю: консультативний 

тренінг / За ред. В.Ф 
4.  .Моргуна. - К., 2000. - 152 с. 
5.  Соколова Е.Т. Самосознание и самооценка при аномалиях личности. - М.: МГУ, 

1989. - 213 с. 

 

Науковий вісник Мукачівського технологічного інституту 



Гуманітарні і суспільні науки 147

6.  Траверсе Т.М. Професіоналізація особистості майбутнього фахівця в галузі 
педагогічної діяльності // Проблеми загальної та педагогічної психології, т.V, ч.7.-2003. 
- С.289-294. 

7.  Черный Е.В. Инициирование профессиональной рефлексии у педагогов // 
Практична психологія та соціальна робота № 3. - 2002. - С.1-4. 

8.  Яценко Т.С. Проблема дослідження несвідомої сфери психіки суб’єкта // 
Практична психологія та соціальна робота № 7. - 2002. - С.10-16. 

 
 
 

 

УДК 338.431 
 

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ РИНКОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ 

АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ В ПЕРІОД ЙОГО РЕФОРМУВАННЯ 

В. П. ДОЛИНСЬКИЙ д.е.н.,  О. О. КАСИНЕЦЬ  
Мукачівський технологічний інститут 

 
В даній статті аналізуються та досліджуються стан вітчизняної галузі агропромислового 

комплексу України. Охарактеризовані гальмуючі негативи розвитку менеджменту агропромислового 
комплексу, запропоновані методи їх вирішення. Автор дослідив та показав необхідність державного 
контролю за розвитком комплексу в цілому 

. 
Об’єкти та методи дослідження 

Агропромисловий комплекс України — це цілісна народногосподарська система 

взаємопов'язаних в своєму розвитку галузей, які забезпечують виробництво 

сільськогосподарської сировини та продовольства, їх заготівлю, зберігання, переробку і 

реалізацію населенню. Ядром агропромислового комплексу є галузі сільського 

господарства. У своєму розвитку вони характеризуються певними особливостями; це 

вплив природнокліматичних факторів на характер і організацію виробництва, 

об'єктивна необхідність використання частини виробленої продукції як засобів 

виробництва, універсальність основного засобу виробництва — землі. Усе це зумовлює 

особливості становлення ринкових відносин в агропромисловому комплексі та 

особливості його державного регулювання.  

 Постановка задачі 

 Головне  завдання    що  стоїть  перед  галузями  АПК  –  це  зростання 

сільськогосподарського    виробництва,    надійне    забезпечення    країни продуктами  

харчування  та  сільськогосподарською   сировиною,   об’єднання зусиль   усіх   галузей    

комплексу   для   одержання   високих   кінцевих результатів. Надавати   можливості  

виходу   продукції   АПК   України   на світовий  ринок .Подолання  глибокої  

економічної  кризи  зокрема   в   АПК України  пов’язане  з  переходом  до   ринкових   
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відносин,   з   усуненням державного  монополізму  і  розвитком   досконалої   

конкуренції    в  усіх сферах   АПК. Для  обгрунтованого  здійснення  цього процесу  

необхідно   в повній  мірі  використовувати   позитивний   історичний  досвід,   

оскільки сьогоднішня   ситуація   економічних   перетворень  столипинськоі   реформи 

сільського  господарства,  яка  здійснювалась  на   початку   20  ст  .   і передбачена  

запровадженям  приватної власності  на   землю   та   передові досягнення  сучасного  

стану  розвитку  сільського  госпводарста. 

 Важливою  умовою  зміцнення  економічного   потенціалу   в  Україні   є 

створення  сучасної  ринкової  структури  вирибництва     Сьогодні  країна   перебуває   

у   глибокій   економічній   кризі,   що негативно  впливає  на  хід  реформ ,   особливо  

в   АПК . 

Результати та їх обговорення 

Характерною особливістю сучасного етапу розвитку агропромислового 

комплексу (далі — АПК) України є глибока, затяжна і дуже загрозлива економічна 

криза, що проявляється у дестабілізації агропромислового виробництва, поглибленні 

диспропорції в ньому, розпаді фінансово-економічної системи, катастрофічному спаді 

виробництва, величезній кількості низькорентабельних і збиткових підприємств, 

звуженні ринків продовольства, зростанні споживчих цін і зниженні купівельної 

спроможності населення. У цих умовах реальною стає загроза продовольчій безпеці 

держави. 

Складність та гострота економічної ситуації у вітчизняному АПК 

спостерігається на фоні стійкого нелегального або “тіньового” і кримінального 

зростання. 

До основних специфічних особливостей, що характеризують структуру 

і розвиток АПК, слід віднести такі. 

По-перше, АПК як потужний сектор економіки має складну та багаторівневу 

структуру, і остання суттєво відрізняє його від інших міжгалузевих комплексів 

(паливно-енергетичного, машинобудівного, транспортного і т.ін.). 

По-друге, на сучасному етапі АПК є капіталомістким і трудомістким 

формуванням, в якому зосереджено значну частину основних виробничих фондів, 

трудових ресурсів, задіяних у сфері матеріального виробництва працівників, а також 

створюється велика частка валового внутрішнього продукту. 

По-третє, розвиток АПК зумовлює підвищення матеріального добробуту 

населення. Продукція, що в ньому виробляється, виступає визначальним чинником 
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вирішення соціальних завдань, оскільки з сільськогосподарської сировини 

виробляється понад 2/3 споживчих товарів, формується майже 95 % продуктів 

харчування, а це становить приблизно 75 % загального товарообігу держави. 

По-четверте, АПК характеризується соціально-економічною неоднорідністю, що 

впливає на специфіку конструювання господарських механізмів його функціонування, 

а також на напрями вирішення соціальних завдань і т.ін. 

Агропромисловий комплекс є багатогалузевим і поліструктурним комплексом, 

виділяється за ознакою єдиної мети функціонування його галузей, поєднаних на основі 

виробничо-технологічних зв’язків. Основу комплексу становлять послідовні стадії 

виробництва сільськогосподарської сировини та її переробки в готову продукцію. 

Головною перешкодою на шляху трансформації сільськогосподарських 

формувань стала недосконалість земельних відносин. Невпровадження ефективних 

рішень відносно правової невизначеності, що стримує розвиток земельних відносин, 

погіршує і без того важкий фінансовий стан, в якому зараз опинилася галузь. 

Погашення існуючої заборгованості і запобігання накопиченню нових боргів суб’єктів 

сільського господарства у майбутньому, протидія зацікавленим злочинним 

формуванням, що користуються механізмами з отримання коштів від функціонування 

фінансових схем, які недостатньо контролюються державою, потребує адекватних 

радикальних заходів. 

Ситуація в АПК погіршується тим, що вона не є локальною, а притаманна всій 

національній економіці, де діють недосконалі фінансові механізми. Загалом, 

в економіці АПК мають місце такі основні розрахункові елементи: товарно-грошовий 

(у реальному секторі економіки); бартерний; взаємозаліки та фінансові сурогати; 

безгрошовий (натуральне господарство), які стали відчутним гальмом у проведенні 

реформ. Невпинне їх розширення не лише штучно обмежує економічний простір 

ринкових відносин, а й деформує їх зміст. 

Широке застосування таких форм розрахунків призвело до численних цінових 

викривлень на українському ринку і полегшило проведення організованими 

злочинними угрупованнями завуальованих протиправних дій, які йдуть всупереч 

інтересам селянської громади. Наприклад, бартерна ціна автомобільного пального 

в обмін на зерно у 3–5 разів перевищує грошову. 

Інша проблема — борги аграріїв, які можна розділити на три категорії: борги 

державі, борги компаніям, що працюють на аграрному ринку, та борги 
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сільгоспробітникам. Загальна сума боргів колективних сільгосппідприємств 

оцінювалась у 13,8–15 млрд грн  — більше третини річного обсягу виробництва. 

Україна має значні можливості для розвитку агропромислового комплексу, 

перетворення його у високоефективний, експортоспроможний сектор економіки, 

забезпечення продовольчої безпеки держави. Зокрема, на нашу державу припадає 

майже третина запасів чорнозему та 27 % орної землі в Європі (на душу населення в 

Україні припадає 0,66 га орної землі, тоді як у Європі цей показник становить у цілому 

0,25 га).  

За роки незалежності на селі здійснено глибокі структурні реформи, докорінно 

перебудовано земельні й майнові відносини, створено організаційно-правові структури 

ринкового спрямування на основі приватної власності на землю, індивідуальної, 

сімейної та колективної форм організації праці. АПК стає осередком підвищеної 

економічної активності, лідером у проведенні реформ, зростає його інвестиційна 

привабливість. Економіка держави дедалі більше повертається до потреб села, його 

людей. Ці надзвичайно важливі процеси потребують постійної державної підтримки та 

стимулювання. Україна зацікавлена в поглибленні співпраці з країнами ЄС у питаннях 

модернізації та розвитку АПК, його інтегрування в європейський агропромисловий 

простір.  

У наступному десятиріччі необхідно завершити земельну реформу, здійснити на 

цій основі докорінну перебудову економічних та фінансово-кредитних відносин на селі. 

Ця робота полягає в утвердженні повноцінного ринку землі, сучасних земельно-

орендних та іпотечних відносин, запровадженні економічних стимулів раціонального 

використання та охорони земель, застосуванні дозволених нормами СОТ механізмів 

захисту національного аграрного ринку.  

Зробивши крок до утвердження приватної власності на землю, потрібно 

визначитися стосовно інструментів фінансового оздоровлення галузі, ефективних 

диверсифікованих процедур кредитного обслуговування села, створення 

спеціалізованих банківських і альтернативних небанківських кредитних інституцій, 

механізмів фінансових гарантій повернення сільгоспвиробниками кредитів, 

страхування фінансових ризиків.  

Як один з державних пріоритетів аграрної політики слід розглядати технічне та 

технологічне оновлення АПК. Це завдання, яке потребує комплексного вирішення на 

державному рівні. Необхідно виходити з того, що через кілька років техніка на селі 

стане повністю непридатною для експлуатації. Потрібно створити сучасну ринкову 
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систему матеріально-технічного забезпечення сільськогосподарського виробництва, 

цілеспрямовано вдосконалювати практику лізингу сільгосптехніки. Утвердження 

приватної власності на землю створює для цього сприятливі умови.  

Таким же невідкладним є інституційне забезпечення реформ, утвердження 

ефективних механізмів захисту прав власності на землю, створення на селі сучасної 

ринкової інфраструктури (створення оптових ринків, торгових домів, розвиток 

біржової торгівлі), стимулювання сільськогосподарської кооперації, розвитку 

приватних та приватно-кооперативних підприємств у сфері агросервісу, переробки і 

збуту продукції.  

Особливої уваги заслуговує проблема соціального переоблаштування села, де 

виробнича та соціальна сфери тісно і взаємно пов'язані. Пройшовши найскладнішу 

частину шляху в реформуванні земельних відносин та виробничої сфери АПК, ми 

практично нічого не зробили в соціальному облаштуванні села. Надолужуючи 

прогаяне, мусимо постійно пам'ятати, що це робиться насамперед для людей, держави і 

на перспективу. Глибоко реформований аграрний сектор може і повинен стати 

винятково важливим джерелом нагромадження капіталу, базою розширення 

внутрішнього ринку і формування середнього класу, зміцнення політичної та 

соціальної стабільності.  

Перехід  до  ринку  вимагає   розробки   наукових   основ  ефективного 

господарювання на засадах підприємства, конкуренції. 

 Актуального  значення   набуває   питання   пошуку   оптимальних   форм 

господарювання в народногосподарському комплексі і зокрема, в АПК.Від  його 

рішення прямо залежить розвиток внутрішнього і зовнішнього ринків, майбутнє 

продовольчого сектору. 

  Проблема ця багатопланова,  така,  що  стосується  з  одного  боку,  як суб’єктів 

господарювання, так і органів  державної  виконавчої  влади,  які виконують функції 

реалізації аграрної політики на  місцях,  а  з  другого,- потребує нового  підходу  до  

створення,  функціонування  та  вдосконалення різних форм господарювання. 

 Гнучкі зміни обумовлюються вимогами ринку.  Дослідники  багатьох  країн 

світу вказують на поступове зникнення інституційних і політичних  бар’єрів, які 

відділяли село від міста. Відхід від адміністративно-командної  системи організації 

економіки зробив неможливим існування практики централізованого розподілу 

ресурсів без урахування економічних реалій. У 1990 р. на сільське господарство 

витрачалась майже третина державного  бюджету.  Але  нині,  із зміною умов 
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господарювання,  держава  об’єктивно  не  може  в  таких  самих обсягах підтримувати 

сільське господарство. Не випадково висуваються вимоги до уряду про субсидіювання 

агропромислового сектора,  як  це  булр  раніше. Проте очевидно і те, що держава не в  

змозі  цього  робити,  частка  АПК  в державному бюджеті скорочується, а перспективи 

її збільшення обмежені. 

 Перехід аграрної сфери до ринку  не  можна  розглядати  ізольовано  від 

загальних соціально-економічних перетворень в державі. Ринок, як відомо,  є 

найважливішим елементом товарного  виробництва.  З  огляду  на  це  ринкові 

відносини відображають значною мірою  специфіку  суспільного  ладу.  Ринок, 

насамперед, є сферою обміну товарів, організованою за законами руху товарно-

грошових  відносин  відповідно  із  законом  вартості,  законом  попиту   і пропозиції,  

законом  конкуренції  та  законами  грошового  обігу.  Тому  в методологічному  плані  

ринок   треба   розглядати   як   важливий   сектор господарського механізму. Отже, 

економічна категорія- ринок – є  сукупністю відносин, що виникають у сфері обігу як 

результат продажу-купівлі товарів. 

 Економічна суть ринку полягає  не  лише  у  забезпеченні  грошового  та 

товарного обмінів, які  відбуваються  за  формулою  Т-Г-Т.  Ринок  відіграє важливу 

роль у підтримані  життєдіяльності  економічної  системи,  виступає важливою  ланкою  

організації  її  господарського   механізму,   забезпечує практичну   перевірку   

економічних   рішень,   дає   оцінку    результатів господарювання. 

Ринкова економіка грунтується  на економічній свободі та рівності  усіх 

господарюючих суб’єктів незалежно від  форм  власності  й  економічного  їх 

заохочення до раціонального  господарювання.  Вона  дає  змогу  суспільству 

реалізувати сильні сторони  товарного  виробництва  та  ринку  в  інтересах соціально – 

економічного прогресу, створює оптимальну систему   заохочення до ефективної 

економічної поведінки. Працівники та їх  колективи  орієнтуються на власні інтереси й 

сили, і самі  ж  відповідають  за  негативні  наслідки господарювання.   Це   спонукає    

до   економії   ресурсів,    ініціативи, підприємливості. Водночас ринкова економіка є 

досить жорсткою у соціальному плані,  вона  виключає  зрівнялівку  та  утриманство,  

можливість  однаково розподілу  доходів  серед  членів  суспільства.  Хоча  ринковій   

економіці властива  й  марнотратність  ресурсів,   що   виявляється   в   періодичних 

економічних кризах. Незважаючи на останнє, вона має унікальні  властивості: здатність 

при мінімальному адміністративному втручанні або  й  взагалі  без нього певною мірою  

забезпечувати  збалансованість  попиту  та  пропозицій, швидко   реагувати   на   зміну   
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господарської   кон’юктури,   стимулювати підприємство. Стихійний же ринок може 

спричинити  інфляцію,  кризові  явища тощо. 

  Слід  визнати,  що  в  умовах  планово-розподільних   відносин   чимало 

елементів ринку поступово  трансформувалися  в  сільському  господарстві  у 

досконаліші економічні системи. У передреформаційні роки ( 1985  –1990)  в Україні, 

як і в цілому Радянському Союзі, більш  реальними  стали  товарно-грошові  відносини,  

закупівельні  ціни  повніше   відбивали   витрати   на виробництво, поступово почав 

формуватися  багатоукладний  аграрний   сектор, створювались  селянські  

(фермерські)  господарства,  орендні  кооперативні сільськогосподарські і переробні  

підприємства.  Підвищилась  самоокупність сільського господарства, поверненість 

кредитів, частка  власних  засобів  у інвестиціях становила 70%. Керівники господарств 

спряли перехід до ринкової економіки  як  спсіб  вільної  господарської  діяльності  і  

сприяли  йього позитивно, особливо враховуючи наявність дефіциту продовольства. Це  

давало надію на новий, потужний  імпульс  розвитку  виробництва,  насичення  ринку 

товарами. Невикликали сумніву, як і нині, основні йього регулятори –  попит і 

пропозиції та рушійна сила – конкуренція. 

 Здобувши політичну незалежість, Україна отримала  у  спадщину  надмірно 

велику кількість соціально-економічних проблем . Було б помилково нехтувати хоча б 

однією з них, недооцінюючи її вагомість.І все ж на перше місце серед них життя 

поставило продовольчу проблему. 

 Життя  вимагало  кардинальних  змін  в  народногсподарському  комплексі 

України.Тільки йього реформування могло принести бажані наслідки.     Як відомо, 

мета  аграрної  реформи  –  вирішити  продовольчу  проблему, вивести галузь на 

світовий  рівень  на  основі  утвердження  багатоукладної економіки, ринкових  

відносин,  соціально-економічного  перетворення  села.  

Вирішення цієї проблеми вчені Української академії аграрних наук  бачать  в 

реформуванні власності на засоби виробництва і земельних відносин:  

- реорганізації  виробничих  структур  з  державною  та  кооперативно-

колгоспною власністю і зміною економічних відносин у підприємствах та       в усій 

системі АПК; 

- удосконаленні  взаємовідносини  сільського  господарства  і  АПК   з       

державою у вирішенні соціальних проблем села; 

- створенні відповідної правової бази. 
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По своїй суті це основні  віхи  реформування  виробничих  стосунків  на селі. В 

перелічених  вище  напрямах  реформування  сільського  господарства найбільш 

суперечливим  є  питання  про  форми  господарювання  в  аграрному секторі 

економіки. Це питання торбує і практиків і учених.  Як  відомо,  на селі вже реально 

співіснують декілька  форм  організації  виробництва,  які відрізняють  за  формами  

власності  на  засоби  виробництва  і   земельних відносин. Поряд з колективними 

сільськогосподарськими підприємствами (КСП), виникли фермерські господарства, 

приватно-орендні колективи, розширили свої присадибні ділянки  колгоспники та інші 

жителі села. Яка ж  з  уже  відомих сьогодні  форм   організації   

сільськогосподарського   виробництва   стане основною, або більш прийнятною на 

селі?  Однозначно  на  це  питання  дати відповідь неможливо з багатьох відомих 

причин. 

По-перше,  всі  вони  мають  різні  стартові    можливості   з   питань 

матеріально-технічної   бази,   фінансового   забезпечення,   географічного знаходження 

та демографії, наявності  соціальної  сфери  і  багатьох  інших проблем. 

По-друге, ще не відпрацьована як слід правова база, яка б створила  для всіх 

форм  господарювання  такі  умови,  щоб  кожен  відчув  себе  реальним власником, 

насамперед, землі. 

По-третє, не  однозначне,  поки  що,  відношення  керівників,  жителів сільської  

місцевості  в   різних   регіонах   України   до   приватизації, роздержавлення  радгоспів,  

паювання   колгоспів,  утворення    фермерських господарств. 

Життя, досвід інших країн стверджують, що на даному етапі  розвитку АПК і в 

даних політичних та економічних  умовах  що  сталися  в  економіці,  це зробило, як то 

було  при  командно-адміністративній  системі  –  неможливо. 

Україна стала  незалежною  державою,  почала  будувати  ринкову  економіку, 

почався процес  роздержавлення  і  приватизації,  який  потягнув  за  собою суттєві  

структурні  зміни  в  народногосподарському  комплексі,   почав, нарешті, з’являтись 

власник, який взяв на  себе  відповідальність  за  долю економіки при відповідній 

підтримці держави.Повернення  до  старих  важелів управління надалі стає 

неможливим. 

Україна  має  свій  власний  шлях   проведення  економічних   реформ  в 

сільському господарстві – відродження господаря на українській землі шляхом 

приватизації та створення рівних юридичних прав і  економічних  можливостей для 

розвитку і здорової конкуренції усіх доцільних форм  господарювання  на 
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селі.Найбільш поширеною при цьому залишається колективна форма  організації 

виробництва на базі асоційьованої приватної власності  на  землю  і  майно.  

Досвід багатьох країн світу  показав,  що  саме  кооперативна  ідея  здатна 

протистояти  економічному  хаосу.  Справжні  кооперативи  (на  відміну  від колгоспів) 

діють самостійно в ринковому середовищі,  і  не  підпадають  під будь-який  вплив  

адміністративних  державних  структур. Дієздатність  таких кооперативів підтверджує 

міжнародна практика. 

Процеси  концентрації  виробництва  і   капіталу,   які   проходять   в 

сільськогосподарських  розвинутих  капіталістичних  країнах,  як   правило, набувають 

позитивного економічного  змісту.  Джерелами  капіталу  є  оренда землі й 

асоційьована власність на  землю  та  інші  засоби  виробництва.  В західній Європі 

процеси концентрації в  сільськогосподарському  виробництві протікали по-різному в 

різні історияні періоди. 

Таким чином взятий реформою  курс  на  розвиток  підсобних  господарств 

населення вірний.Якби не було передачі землі  підсобним  господарствам,  то спад 

виробництва в Україні був би ще відчутнішим. За розрахунками , було  б виробленя на 

8% менше продукції. Особисті підсобні господарства сьогодні  є стабілізуючою 

формою господарювання. У сучасних умовах вони гальмують  спад виробництва 

сільськогосподарської продукції у всіх категоріях господарств і за умов безробіття 

стримують від  різкого  спаду  рівень  життя  сільського населення,  забезпечують 

додатковий заробіток до мізерних пенсій та  оплати праці у громадському виробництві. 

Отже, і надалі слід вживати заходи щодо створення  для  них  необхідних умов. 

Такий підхід відповідає прагненням  селян.  Опитування  показало,  що більшість  з  

них  не  прагне  бути  фермерами  яи  вийти   з   громадських господарств, але  бажає  

розширити  свої  підсобні  господарства  до  1-1,5 гектара, що відповідає нормам, 

встановленим Земельним кодексом.  Для  цього слід було  б:  збільшити  площі  їх  

землекористування,  розширити  розміри землекористування за рахунок  земельних  

часток  (паїв);  забезпечити  всім бажаючим виділення земельних ділянок під житлове 

будівництво на селі,  всім бажаючим громадянам України – для садівництва  й  

городництва;  передбачити надання земельних ділянок для спільного використання під 

випасання худоби й сінокосіння; створювати безприбуткові кооперативи по  закупівлі  

продукції, технічному й  технологічному  обслуговуванню;  організовувати  

матеріально-технічне постачання;  забезпечити  ветеренарне  обслуговування,  

підвищення рівня   племінної   справи,   організацію   штучного   осіменіння   тварин; 
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організовувати технологічне й  технічне  забезпечення  виконання  потрібних 

сільськогосподарських  робіт,  транспортне   й   сервісне   обслуговування; організувати 

виробництво міні-техніки  й  технологічного  устаткування  для механізації 

трудомістких процесів. 

На основі поєднання приватної власності  на  земельну  частку (пай)  і 

колективних   форм   организації   виробництва   можна   зберігти   існуючі 

організаційно-господарські структури. Для цього законодавча  база  унас  є. 

Законодавством  України  передбачено  створення  індивідуальних, 

сімейних,приватних, колективних, державних, спільних та  орендних  підприємств, а 

також господарських товариств: акціонерних, зобмеженою  відповідальністю, 

додатковою, повною і командні. 

Тому реформування можна проводити у трьох напрямах. 

Перший,  коли  всі  власники  є  членами  колективу,  беруть участь  у 

виробництві своєю землею, майном і працею. До них  можна  віднести  існуючі 

колективні   сільськогосподарські   підприємства,   акціонерні   товариства закритого 

типу, сільськогосподарські виробничі кооперативи. 

Економічні відносини між  учасниками  колективного, кооперативного  чи 

акціонерного формування повинні  відбуватися  на  основі  оплати  праці  за виконану 

роботу, розподілу прибутку на основі фонди або орендної плати. 

Другим   напрямом   реформування   колективних сільськогосподарських 

підприємств є створення на їх базі приватного  підприємства.  Керівник  КСП може 

стати власником своєї частки (паю) , заснувати  приватне  підприємство та орендувати 

в інших членів підприємства земельні частки  (паї)  і майно. 

При формуванні таких підприємств слід мати на увазі,  що  більшість  людей, 

вихованих ідеологією колективної участі у виробництві, поки  що  не  завжди сприяють 

одного власника. 

Третім  напрямом реформування є створення нового підприємства  кількома 

власниками, а земля й майно  орендуються  у  їх  власників.  Цьому  напряму 

відповідають  товариства  з  обмеженою  відповідальністю  (ЛТД),  проте   з соціальної 

точки  зору, це теж не досить  стабільна система. Він має такі ж проблеми, як і в 

другому напрямі. Різниця між ними полягає у тому,  що  там один власник, а в ЛТД – 

кілька. 

 Таким чином, найсприятливішими на сучасному  етапі  будуть формування, які 

основані на приватній власності  на землю і майно та колективних формах організації 
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виробництва, за яких кожний учасник  такої  кооперації  одержує плату залежно від 

рощміру вкладеного  у  загальне  виробництво  капіталу  і праці. При цьому не 

виключені й орендні відносини. Якщо селяни надаватимуть перевагу іншим 

формуванням, вони законодавчо мають право на  безперешкодний вихід з колективних 

формувань. 

Висновки  

Перехід України до ринкової економіки вимагає  здійснення  кардинальних змін 

у функціонуванні системи державного регулювання виробничих процесів  у 

суспільстві. Йього  суть  полягає,  з  одного  боку,  у  різкому  зменшенні 

всеохоплюючого  впливу  державного   регулювання   економічного   механізму 

господарської  діяльності   сільськогосподарських   підприємств,   значному 

послабленні державного втручання в їх економічні процеси, а з другого  –  у заміні  

існуючих  в  адміністративно-плановій  економіці  форм  і   методів державного 

регулювання у виробничій сфері. При цьому слід виходити з  того, що роль державного 

регулювання економічних процесів у перехідний період  до ринкових  відносин  

залишається  значно  вищою,  ніж  в  умовах  діяльності розвинутої ринкової економіки. 

Це зумовлюється тим, що на перехідному етапі ще не сформовані до кінця умови 

регулювання  економічних  процесів  широкої підприємницької діяльності. Крім того, 

перехідний період від однієї системи до іншої, зокрема до ринкової,  вимагає  певного  

часу,  потребує  активної участі держави у створенні інфраструктури ринкового 

середовища.  

На початковому періоді концептуального формування  напрямів  соціально-

економічної  реформи  в  Україні  серед  певної   частини   економістів   і політологів 

превалювали погляди щодо застосування моделі  вільних  ринкових відносин, які 

грунтуються на класичній конкурентній основі. Вони  відносили сільське господарство 

до  тих  сфер  виробництва,  які  вважались  найбільш пристосованими до освоєння 

моделі ринкових відносин  практично  без  участі державної підтримки. Проте в 

процесі  поступово  формування  реальних  умов переходу агропромислового 

виробництва до  ринкової  економіки  ставали  все більш очевидним,  що в сучасній 

кризовій ситуації розвитку продуктивних сил великомасштабних  обсягів  виробництва,  

неминучого  стрімкого   розширення складних    господарсько-виробничих   і   

економічних   зв’язків   державне регулювання ринкових відносин стає об’єктивно 

необхідним. 
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Без постійної активності держави, її владних структур неможливо успішно 

вирішити невідкладні завдання соціально-економічного характеру,  спрямовані на   

формування    ринкового    середовища,    здійснення    демократичного 

державотворення,   на   входження   країни    в     цивілізоване    світове співтовариство. 

Тільки держава, і ніякий інший атрибут суспільного  життя  нації,  може 

забезпечити економічну  свободу  всім  суб’єктам  господарювання,  створити механізм 

надійного захисту населення від об’єктивного впливу стихії  ринку. Тільки держава, як 

система влади, може  здійснити  у  відповідному  напрямі політичні, економічні та 

соціальні реформи.  

Майбутній шлях розвитку АПК України можна роздивитись на  прикладі  АПК 

розвинутих країн. АПК розвинутих країн Заходу включає від 20 до 30%  всього 

працездатного населення, його кінцева продукція —  це  результат  взаємодії галузей 

усіх сфер міжгалузевої кооперації. Роль первинної виробничої  ланки в сільському 

господарстві цих країн поступово переходить від фермерських  і селянських 

господарств до великих капіталістичних ферм, аграрно-промислових об'єднань та 

агрокорпорацій. Набуває поширення також кооперація фермерських господарств,  які  

об'єднуються  у  збутові,  споживчі,  кредитні   спілки, кооперативи для забезпечення 

виробничих послуг, спільного  використання  та ремонту техніки та ін. 

Держава  активно   регулює   діяльність   АПК   через   механізм   цін, 

оподаткування,  кредитну  політику,   надання   субсидій   для   сільського 

господарства, шляхом заохочення експорту сільськогосподарської продукції та ін. Слід 

звернути особливу увагу на  зберігання,  переробку  та  реалізацію 

сільськогосподарської  продукції  (в  Україні   через   погане   зберігання втрачається 

близько 25% всієї продукції). 

При проведенні аграрної політики урядовим структурам  необхідно перейти від 

обіцянок підтримки сільського господарства до  вжиття реальних  заходів  для  

відродження  села,  яке   повинно   стати   основою національного відродження. 
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РОЛЬ МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ В ДОСЯГНЕННІ СТРАТЕГІЧНИХ 
ЦІЛЕЙ ПІДПРИЄМСТВА  

(З ДОСВІДУ ЗАРУБІЖНИХ ПІДПРИЄМСТВ) 
 

І. П. КУРІТНИК д.т.н., М. Р. ГАЛАК 
Мукачівський технологічний інститут 

 
Внаслідок змін форм господарювання, удосконалення процесів, що 

відбуваються в зовнішньому середовищі діяльності, перед підприємствами постають 

численні проблеми. Виживання та розвиток підприємства в довгостроковій перспективі 

залежить від уміння своєчасно передбачити зміни на ринку та відповідно адаптувати 

свою діяльність. В країнах з розвинутою ринковою економікою спрямованість на 

організацію майбутнього стає необхідною складовою стратегічного мислення 

менеджерів сучасних підприємств. За умов конкуренції підприємство самостійно 

визначає цілі на майбутнє, добивається конкурентних переваг, здійснює стратегічний 

вибір та поступово втілює його в програму дій. Підприємства за умов конкурентного 

середовища мають концентрувати увагу на внутрішньому стані справ, а також 

розробляти довгострокову стратегію, яка дала б змогу їм встигати за змінами, що 

відбуваються. В переважній більшості конкретних ситуацій почати будь-які значимі 

стратегічні зміни можна тільки за допомогою людського фактора, який виступає 

джерелом бізнес-ідей та стратегічних рішень.  

На думку багатьох провідних дослідників та фахівців, первинна основа та 

головне багатство будь-якого сучасного підприємства - це персонал. Існує багато 

різних описів та переліків причин, що обґрунтовують роль людського фактора для 

підприємства. Але всі вони зводяться до одного: на сучасному етапі створення та 

ефективне використання високоякісного потенціалу персоналу підприємства є 

головним чинником для досягнення бізнес-успіху та перемоги в конкурентній боротьбі 

як у тактичній, так і в стратегічній перспективі. Розуміння значення фактора персоналу 

визначає його роль та статус в сучасній організації, тобто реальну поточну та 
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перспективну значимість як усієї системи управління персоналом, так і її стратегічної 

складової. Стратегія управління людськими ресурсами повинна бути всеохоплюючою в 

значенні націлювання кадрового потенціалу підприємства на досягнення цілей її 

довгострокового розвитку. Основою створення такої стратегії є розуміння таких 

основних видів рішень, що приймаються організацією в галузі стратегії управління 

персоналом: добір, просування та розміщення кадрів по всіх ключових позиціях 

підприємства; оцінка становища людини в організації; система винагороди, що 

забезпечує відповідну компенсацію, чітко визначені вигоди і мотивацію поведінки 

персоналу на всіх рівнях; розвиток управління, що створює механізми підвищення 

кваліфікації та просування по службовій драбині. Ці конкретні стратегічні рішення 

займають ключові позиції в стратегії використання, формування та мотивації персоналу 

підприємства. Стратегічні вибори за всіма зазначеними видами рішень повинні бути 

сумісні один з одним. В іншому разі стратегія управління персоналом може втратити 

внутрішню цілісність. Зв’язок між зазначеними виборами проглядається просто. Добір, 

розміщення та просування кадрів визначають найбільш гідні кандидатури для 

здійснення робіт, що для підприємства є критично важливим. Але це не може бути 

достатнім в середовищі, де знання та вміння повинні постійно вдосконалюватися. Крім 

того, кваліфікований персонал повинен бути лояльним щодо своєї організації. Тому 

постає питання про важливість системи винагорода та мотиваційного механізму. 

Намічені завдання не можуть бути виконані, якщо не працює ефективна система 

оцінки. Вона повинна забезпечувати: відповідний підбір кандидатур з наявного 

персоналу для виконання необхідних робіт на підприємстві, планування та здійснення 

зусиль в галузі розвитку менеджменту, створення та функціонування розумної системи 

винагороди.  

Об’єкти та методи дослідження 

Формування ефективних систем мотивації праці персоналу  є не тільки 

пріоритетним напрямом розробки практичних підприємницьких стратегій, але й однією 

з найактуальніших наукових проблем. Вагомий внесок в розробку проблем 

регулювання заробітної плати зробили західні науковці – С.Л.Брю, А.Маршалл, 

П.Самуельсон, Дж.М.Кейнс та ін. Різні аспекти регулювання мотивації персоналу через 

заробітну плату досліджували також такі вітчизняні вчені, як Г.Т.Завіновська, 

Д.П.Богиня, А.М.Колот, Г.Т.Куліков, Є.П.Ільїн та ін. В існуючих наукових працях 

висвітлюються деякі аспекти регулювання заробітної плати, досліджується проблема 
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колективно-договірного регулювання доходів персоналу. Але на сьогодні механізм 

ефективної мотивації персоналу, що передбачає залучення його до розвитку через 

активну участь не лише у створенні, а й розподілі результатів праці – не створено.  

Постановка задачі 

Розробка такого механізму мотивації праці, який би відповідав і інтересам 

керівників щодо досягнення стратегічних цілей підприємства, і потребам персоналу – 

одне з найактуальніших завдань. Метою статті є дослідження мотивації персоналу на 

підприємствах України та за кордоном і визначення її впливу на досягнення 

стратегічних цілей підприємства. 

Результати та їх обговорення 

Мотивація сприяє формуванню поведінки індивіда, групи або організації 

загалом. Мотивація у стратегічному управлінні орієнтується на поєднання змістовних і 

процесуальних теорій мотивації з акцентом на біхевіористські погляди Д. Макклеланда, 

Ф. Герцберга, В. Врума та Б. Ф. Скіннера. Зі змістовних теорій мотивації 

запозичуються такі орієнтири, як „потреба у визнанні”, „потреба в самореалізації” (А. 

Маслоу), „потреба у зростанні” (К. Алделфера), що дає змогу пов'язати індивідуальні та 

організаційні потреби. Найпривабливішою для здійснення стратегічних дій є мотивація, 

побудована на „потребі в досягненні”, що досліджувалася Д. Макклеландом. Мотив „до 

досягнення” значного мірою є визначальним для економічного зростання та досягнення 

результатів. Це суто підприємницький мотив, який здатний підвищити динамічність 

організації через діяльність окремих працівників. Залежно від типів особистостей 

доцільно скористатися всім спектром мотивів, досліджуваних згаданими авторами: 

„потреба у владі”, „потреба в належності”, „потреба в навчанні”. Не викликає 

заперечень і необхідність існування у стратегічному управлінні винагород різних за 

змістом та механізмами застосування. „Теорія очікувань” В. Врума теоретично 

обґрунтовує те, що практично завжди інтуїтивно роблять менеджери різних рівнів: 

очікування винагороди більш значуще, ніж те, що відбувалося в минулому, і люди 

обирають ту чи іншу поведінку, орієнтуючись на майбутнє; винагорода тісно пов’язує 

поведінку з діями, необхідними для розвитку організації; різноманітність бажань людей 

та робіт в організації дає змогу побудувати гнучку систему винагороди; треба 

еквівалентно стимулювати зусилля, які людина витратила на досягнення певного 

результату.  

Мотивація - це система формування у працівників підприємства спонукальних 

мотивів до активної та ефективної діяльності. На даному етапі стратегічного 
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управління підприємствами доцільно визначити пріоритерні напрямки вдосконалення 

мотиваційного механізму. А саме: для кваліфікованого робітника, для службовця 

відділу апарату управління організації, для керівників функціонального відділу, для 

представника вищого рівня управління, для некваліфікованого робітника. Оскільки 

реалізація стратегічних дій потребує як індивідуальних, так і групових зусиль, у 

мотиваційній системі передбачаються певним чином орієнтовані стимули. У 

стратегічному управлінні спостерігається багаторічна тенденція переходу від 

індивідуальних, короткострокових орієнтирів до колективних довгострокових під час 

побудови системи винагороди [3]. 

В досягненні стратегічних цілей підприємства найважливішою умовою є 

зацікавленість усіх категорій персоналу. Тому виникає потреба в розв’язанні таких 

основних проблем: що розуміти під досягненням стратегічних орієнтирів? Якими 

засобами можна зацікавити працівників у досягненні стратегічних цілей? 

Перша вимога задовольняється на основі конкретизації стратегічних планів, 

проектів і програм із залученням уже на стадії розробки їхніх потенційних виконавців, 

друга - передбачає творче використання стандартних механізмів винагороди-

покарання, зокрема: підвищення зарплати , премій, створення спецфондів, участь у 

прибутках; надання пільг; сприяння просуванню або пониження в посаді в разі 

невиконання або неякісного виконання роботи; заохочення цікавою роботою, похвала 

або ігнорування, визнання (критика); більша (менша) відповідальність; збільшення 

(зменшення) контролю за роботою, надання гнучких графіків роботи та автономії 

прийняття рішень тощо. Керуючись досвідом побудови ефективної системи оцінки 

участі працівників в досягненні стратегічних цілей підприємства доцільним є 

застосування практики американського банку “Чейз Манхеттен”, яка використовує 

визначення кількох ключових функцій працівників; конкретизація кожної функції 

встановленням певних економічних показників (обсяг робіт, якість, витрати, прибуток 

тощо); визначення конкретних показників для оцінки результатів діяльності; 

порівняння досягнутих результатів із заздалегідь встановленими “стандартами 

виконання” і визначення оцінного бала; розрахунок середньої оцінки, що відображає 

рівень досягнення поставлених цілей.  

Зарубіжний досвід підтверджує виняткову корисність залучення працівників до 

управління діяльністю підприємства. У світовій практиці застосовуються наступні 

форми залучення персоналу до управління: участь працівників в управлінні працею та 

якістю продукції на рівні виробничого цеху та створення робітничих рад або спільних 
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комітетів робітників і менеджерів, запровадження системи участі персоналу в 

одержаному прибутку, участь представників найманої праці в роботі рад директорів 

корпорацій. Широке поширення систем участі в управлінні має місце в Японії. На рівні 

підприємства ці системи функціонують - у вигляді виробничих комітетів, що 

включають представників персоналу й адміністрації, на рівні робочого місця у вигляді 

автономних бригад і широковідомих “гуртків якості”. Останні є неформальною 

організацією управління виробництвом, що співіснує паралельно з традиційною 

ієрархічною системою. За оцінкою західних спеціалістів, на кожний долар витрат на 

розвиток гуртків якості підприємства одержують 4-8 доларів прибутку. Тому 

невипадково 90% найбільших фірм США використовують гуртки якості з метою 

підвищення ефективності виробництва, а в Японії функціонує понад один мільйон 

гуртків якості, які об'єднують майже 11 мільйонів працівників. 

У більшості країн ЄС (за винятком Великобританії) форми участі персоналу в 

управлінні промисловими компаніями регламентуються відповідними законодавчими актами. 

Найбільш широка участь персоналу в управлінні забезпечується законодавством Нідерландів. В 

Іспанії участь персоналу в управлінні підприємством здійснюється в значно вужчих 

формах. Британські експерти надають перевагу проведенню коротких нарад за участю 

представників адміністрації і персоналу, а не виборам наглядових і робочих рад. На їхню 

думку, виборні органи недостатньо зацікавлені в контактах і обміні інформацією з 

адміністрацією компанії. Внаслідок цього часто не враховується думка ряду категорій 

працівників. Сьогодні дедалі більшу роль починає відігравати й уміння персоналу працювати в 

єдиній команді. Необхідність цю визнають як закордонні, так і українські фахівці в галузі 

управління  [4]. 

Заслуговує на увагу зарубіжний досвід формування та застосування системи 

матеріального заохочення персоналу, її ключовими елементами є: використання 

тарифної системи; застосування прогресивних форм оплати праці; поширення 

оригінальних систем преміювання і стимулювання нововведень; істотна 

індивідуалізація заробітної плати. Широко використовується тарифна система в 

різноманітних її модифікаціях як інструмент диференціації оплати праці залежно від 

складності, умов і важливості роботи. У країнах з розвинутою ринковою економікою 

переважно застосовуються єдині тарифні сітки для робітників, спеціалістів і 

службовців. Кожна галузь економіки, як правило, формує власні тарифні сітки, які, у 

свою чергу, модифікуються на рівні фірм. В японських фірмах традиційно основна 

ставка визначається з урахуванням віку й стажу роботи, а так звана трудова ставка - 
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залежно від кваліфікації та результативності праці. На зарубіжних підприємствах 

здебільшого запроваджено почасову оплату праці робітників. Це зумовлено тим, що 

нині пріоритетного значення набуває не кількість, а якість товарів. Особливістю 

сучасних систем стимулювання на Заході є величезне поширення системи заохочення 

за впровадження різноманітних нововведень. Багато західноєвропейських фірм 

формують преміальні фонди за створення, освоєння й випуск нової продукції, але їхній 

розмір знаходиться в залежності від приросту обсягу продажу нової продукції, її частки 

в загальному обсязі виробництва. У багатьох країнах з розвинутою ринковою 

економікою досить розповсюдженою є тенденція оцінки конкретних заслуг працівника. 

Механізм індивідуалізації заробітної плати включає як диференціацію умов наймання, 

так і регулярну оцінку заслуг персоналу безпосередньо в процесі трудової діяльності. У 

системі матеріального стимулювання, яка застосовується за кордоном, дедалі більш 

поширюються різноманітні форми участі в прибутках. Нерідко системи участі в 

прибутках ототожнюють із с темами колективного преміювання, що пояснюється 

зовнішньою схожістю форм і методів надання працівникам відповідних виплат, а також 

залежність останніх від кінцевих результатів роботи колективу. Проте між двома цими 

формами стимулювання є істотне розходження [1]. 

У системах колективного преміювання нарахування премій персоналу 

здійснюється за показниками, безпосередньо пов'язаними з результатами виробничої 

діяльності колективу підприємства, наприклад за ріст продуктивності праці. Джерелом 

преміювання є додатковий прибуток підприємства, тобто економія, одержана за рахунок 

зниження витрат виробництва. У системах участі в прибутках винагорода працівникам 

нараховується за результати як виробничої, так і комерційної діяльності. Джерелом 

винагороди є загальний або балансовий прибуток підприємства, розмір якого залежить не 

тільки від виробничих показників персоналу, а і від загальних результатів діяльності 

підприємства, що залежать, у свою чергу, від кон'юнктури ринку, рівня цін. Сучасні системи 

участі в прибутках широко диференційовані залежно від показників і засобів преміальних 

виплат, розміри останніх більш вагомі, ніж у минулому. Звичайно рівень основної 

заробітної плати на підприємствах, що застосовують участь у прибутках, не нижчий, ніж в 

інших аналогічних фірмах. Додаткові ж виплати з прибутків залежать від багатьох обставин, 

включаючи рівень витрат виробництва і ціни, конкурентні позиції і фінансовий стан 

підприємства, циклічні коливання виробництва. 

Участь у прибутках широко поширена в Японії, що є однією з причин високого 

рівня трудової мотивації працівників і високої конкурентоспроможності виробленої ними 
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продукції. У Великобританії системами участі в прибутках охоплено 16% усіх працюючих за 

наймом, і їхня популярність зростає. За деякими оцінками, для постійної підтримки 

необхідного рівня мотивації працівників не менше 20% їхнього прибутку повинні 

надходити з прибутку у вигляді премій, дивідендів або накопичень на пенсійних рахунках. 

Тільки такий набір матеріального стимулювання може дати достатньо високий ступінь 

відповідності інтересів працівника та підприємства. Існує велика кількість модифікацій 

розглянутих систем участі в розподілі прибутку відповідно до конкретних умов 

господарської діяльності того або іншого підприємства. І хоча всі системи, використовувані 

на підприємствах, не схожі в деталях одна на одну, є ряд характерних рис, що визначають 

ефективність їх застосування. В Україні набувають поширення такі зарубіжні системи 

винагород за працю як: безтарифна система, оплата у відсотках від виручки, договірна 

та контрактна оплата. В більшості підприємств вони не витісняють традиційні форми 

оплати, а тільки доповнюють їх. Щодо системи участі працівників у прибутках 

підприємства, то вона теоретично обґрунтована вітчизняними науковцями, а на 

практиці зустрічається досить рідко [2]. 

Перед управлінцями України постала також проблема участі персоналу в управлінні. В 

умовах централізованої планової економіки достатньо було виконувати розпорядження 

вищого керівництва. Багато керівників вважають, що команда - це якесь коло 

безпосередніх підлеглих керівника, що точно транслює вихідні від нього управлінські 

імпульси на все підприємство. Дієздатність та результативність діяльності такої команди, як 

правило, мала. Основним чинником роботи в команді є те, що всі підрозділи сучасного 

підприємства настільки тісно взаємозалежні, що різнорідні менеджерські стилі просто 

неефективні. Не менш важливою причиною є також багатогранність і складність 

розв'язуваних проблем, їх комплексний характер. Одна особа не може досконало володіти 

економічними, технічними, правовими й управлінськими знаннями в достатньому 

обсязі. Тому, менеджер зобов'язаний опиратися на досвід і інтелект колег, відповідальних 

за різноманітні напрямки діяльності підприємства. В успішних управлінських групах 

розробка і прийняття рішень здійснюються безпосередньо групою, а роль 

адміністратора зводиться до того, щоб створити для цього потрібні умови, визначити межу 

простору рішення і дати у скрутному випадку необхідну пораду. 

Висновки 

Зарубіжний досвід свідчить, що участь в прибутку неефективна, якщо не 

доповнюється залученням працівників до управління, до процесу прийняття рішень, до 

пошуку і рішення виробничих проблем, шляхів удосконалення виробництва. Головне - 
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зрозуміти, що системи участі в прибутку - це не стільки засіб сплачувати працівникам, 

скільки засіб управляти процесом праці, контролювати його так, щоб постійно 

стимулювати удосконалення виробництва за рахунок раціоналізаторської діяльності 

людей. Визначення розміру премій повинно базуватися на таких показниках, на котрі 

працівники можуть зробити реальний вплив, тобто на що вони можуть вплинути ти на своїх 

робочих місцях. Працівники обов’язково повинні самі брати участь у розробці систем 

участі в прибутку або поділі вигод від підвищення продуктивності, такі системи не 

повинні розроблятися вузьким колом спеціалістів. За наявності ефективної системи 

мотивації певного типу керівники мають можливість стимулювати ентузіазм, гордість 

за здійснену та якісну роботу менеджерів усіх рівнів, а також усіх виконавців на 

пошуки шляхів і заходів якнайкращого та найефективнішого досягнення стратегічних 

цілей.  

В Україні питання вдосконалення мотиваційного механізму персоналу з метою 

досягнення стратегічних цілей підприємства постає дедалі частіше. У зв’язку з цим 

більшого поширення набувають такі форми оплати праці, як договірна, у відсотках від 

виручки. Системи участі працівників у прибутках підприємства трапляються рідко, 

переважно у вигляді не чітко сформованих ідей, тому їх практичне застосування є 

обмеженим – не існує чітких принципів їх використання, досвіду та впевненості в їх 

ефективності. Для вітчизняних підприємств доцільним є врахування того, що на 

закордонних підприємствах стратегічні дії намагаються пов'язати переважно з більш 

позитивними, аніж з негативними мотиваторами, оскільки лише тоді, коли 

співробітництво зорієнтовано на об'єднання індивідуальних зусиль для досягнення 

загальних цілей, можна отримати очікуваний результат і створити умови для 

продовження ефективної спільної діяльності. У протилежному разі наслідком може 

стати конфронтація, що означає невиконання однієї з ключових характеристик 

стратегії: її не можливо обґрунтовано розробити і реалізувати в умовах конфлікту. 
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ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ 

 
В. П. ДОЛИНСЬКИЙ д.е.н.,  К. М. ХАУСТОВА  

 
Розглядається зміст понять інновація  та інноваційна діяльність, аналізується сучасний стан 

інноваційної активності промислових підприємств України, визначаються основні проблеми 
інноваційного розвитку вітчизняної промисловості в сучасних умовах та загальні напрямки їх 
розв’язання. 

 
Запровадження ринкових відносин в Україні гостро висвітлює загальну для 

перехідних економік проблему – науково-технічне і технологічне відставання від 

індустріально розвинутих країн. Аналіз світової практики показує, що пряма підтримка 

державою рівня та інтенсивності інноваційних процесів в економіці розглядається, як 

вирішальна умова й структурної перебудови. Саме вона, головним чином, приносить 

конкретні результати у вигляді досягнення і підтримки стабільних темпів економічного 

росту. Що стосується окремих підприємств, можна стверджувати, що інновації є 

необхідною умовою підвищення якості та конкурентоспроможності продукції на 

ринку. 

Проблеми інновацій та інноваційної діяльності промислових підприємств 

України розглядають ряд вітчизняних вчених, зокрема, Абібулаєв М.В., Александрова 

В., Семиноженко В., Андрощук Г., Бондаренко А.В. та інші. Основна увага вітчизняних 

вчених присвячена механізму фінансування інноваційних процесів в Україні  та 

методології впровадження і управління інноваціями на підприємствах. Зарубіжні вчені 

Х. Фрімен, Д. Дойл, Д. Белл, Б. Твіст та інші зробили значний внесок у розробку 

інноваційної теорії та методології управління інноваціями, які використовуються на 

підприємствах більшості розвинених країн. Позитивно оцінюючи наукові результати 

проблем управління інноваційними процесами, слід одночасно відзначити, що в наш 

час на більшості українських підприємств спостерігається досить негативна ситуація 

стосовно технологічних змін та інноваційної активності, багато питань організаційного, 

правового, фінансового, інформаційного забезпечення та економічного стимулювання 

інноваційної діяльності ще не розв'язані. 

Постановка задачі 

Метою статті є визначення сутності інновації та інноваційної діяльності, аналіз 

сучасного стану інноваційної діяльності промислових підприємств України та проблем, 

які перешкоджають ефективному інноваційному розвитку вітчизняної промисловості.  
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Результати та їх обговорення 

Ринкова економіка і сучасний науково-технологічний прогрес в усіх сферах 

виробничої та невиробничої діяльності суспільства докорінно змінюють соціальні, 

економічні, техніко-технологічні, організаційні та екологічні умови цього процесу, з 

одного боку, і визначають зрештою стабільність, конкурентоспроможність та 

ефективність національної економіки, життєвий рівень населення країни, його 

соціальне й духовне обличчя, з іншого. Прискорений економічний розвиток, 

структурні, техніко-технологічні та організаційно-економічні зміни, які відбуваються у 

виробничій діяльності, є наслідком не стільки глобалізаційних процесів, скільки 

результатом реалізації науково-технічних та інноваційних розробок, що уособлюють у 

собі новітні знання в усіх галузях науки. В цих умовах роль і значення науково-

технологічного потенціалу держави, його цілеспрямованого й ефективного розвитку та 

всебічного удосконалення організації і системи управління науково-дослідною 

діяльністю невпинно посилюються. Адже тільки на основі цілеспрямованого 

використання досягнень науково-технологічного процесу та інноваційних розробок 

можна забезпечити стабільний і конкурентний розвиток національної економіки, 

прогресивні структурні, техніко-технологічні та організаційні зміни в ній, а також 

переведення її на модель сталого, екологічно безпечного і соціально спрямованого 

функціонування у довгостроковій перспективі [3] .  

Як у вітчизняній, так і світовій літературі властива багатогранність поглядів на 

сутність поняття “ інновація “. Незважаючи на значне накопичення емпіричних та 

теоретичних концепцій, іще відсутня узагальнююча теорія з інноватики, існують 

розбіжності з ряду важливих методологічних питань, тлумачення основних категорій, 

про що свідчить спеціальна література. 

На думку відомого американського вченого  в галузі управління наукою і 

технологією Б. Твісса, нововведення – це процес у якому винахід або ідея  набувають 

економічного змісту: “Це єдиний  у своєму роді процес, що об’єднує науку, техніку, 

економіку і управління. Він полягає в одержанні новизни і триває від зародження ідеї 

до її комерційної реалізації, охоплюючи комплекс відносин, виробництво, обмін і 

споживання”[4]. 

Відповідно до міжнародних стандартів, прийнятих в Осло в 1992р., “Інновація” 

визначається як кінцевий результат інноваційної діяльності, втілений у вигляді нового 

або вдосконаленого продукту чи технологічного процесу, який використовується в 

практичній діяльності або в новому підході до соціальних послуг [5].  
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Під інноваційною діяльністю розуміється діяльність колективу, спрямована на 

забезпечення доведення  науково-технічних ідей, винаходів (новацій) до результату, 

придатного до практичного застосування та реалізації їх на ринку з метою задоволення 

потреб суспільства в конкурентоспроможних товарах і послугах. 

У ринкових умовах інновації охоплюють всю економіку, включаючи 

продуктивні сили (засоби виробництва, навчання працівників) і виробничі відносини    

(форми і методи управління, поділу, спеціалізації і кооперації праці). Разом з тим, якщо 

порівнювати промисловість і сферу послуг за критерієм активності інноваційної 

діяльності, можна стверджувати, що сфера послуг є більш мобільною і гнучкою до 

різного роду інновацій, потребує менших затрат часу і коштів. Тому, в даний час 

особливої уваги потребує саме промисловість, де інновації стосуються передовсім 

розробок нових видів продукції, нових технологій, вдосконалення або заміни основних 

засобів тощо. Такі інновації є більш ризиковими, вимагають значних фінансових витрат 

і мають набагато довший термін окупності. 

В сучасних умовах господарювання проблеми розвитку інноваційної діяльності 

вітчизняних промислових підприємств постали надзвичайно гостро. Основними 

передумовами цього можна виділити такі: 

- Однією з умов вступу України до СОТ є підвищення рівня якості та 

конкурентоспроможності вітчизняної продукції на світовому ринку, що неможливо 

здійснити без впровадження у виробництво інновацій на всіх стадіях виготовлення 

продукції; 

- В умовах стрімкого подорожчання енергоносіїв одним з головних пріоритетів 

інноваційної діяльності  промислових підприємств і державної інноваційної політики 

стає розробка і впровадження нових енерго- і ресурсозберігаючих технологій або 

переорієнтація на альтернативні  джерела енергії; 

-  Більш жорстке законодавство та нормативні акти в галузі охорони 

навколишнього середовище, здоров'я виробників та споживачів товарів; 

- Економічна  ситуація, що склалася в АПК та лісовому господарстві вимагає 

якісно нових підходів та значних інвестицій в інноваційну діяльність даних галузей. 

Розвиток промисловості України за останні 15 років, на жаль, характеризується 

рядом негативних явищ, зокрема основні виробничі фонди застаріли більш ніж 

наполовину та разом з тим не оновлюються, розвалилася велика кількість підприємств 

хімічної промисловості, машинобудування, харчової промисловості та інші, знизилась 
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ефективність праці та ефективність виробництва. До цього додалися такі негативи в 

умовах перехідної економіки, як інфляція, зношеність основних виробничих фондів. 

Склалися дуже негативні умови щодо інноваційного розвитку промисловості в 

України, поліпшення якості продукції, несприятливі умови для здійснення науково-

технічного прогресу. 

Фактичний стан справ на теренах технологічних змін  та інноваційної активності 

залишається вкрай незадовільним. За даними Держкомстату України, у 2003 р. 

інновації здійснювали 1738 промислових підприємств, що становить 18,7% їх загальної 

кількості, в тому числі: підприємства нафтопереробної промисловості-44,4%, медичної-

41.9%, газової та мікробіологічної 37.5%, чорної металургії - 31.5%, машинобудування 

- 27.6%,  Найактивнішою вона є на великих промислових підприємствах, де чисельність 

працюючих становить від 10 до 25 тис. і є достатня матеріально-технічна база. 

Структура загальних  інноваційних витрат залишається недосконалою. Найбільшу 

частку (61%) у загальних витратах на інноваційну діяльність становили витрати на 

закупівлю нового обладнання; на дослідження і розробки - 10,2%; придбання нових 

технологій (патентів і ліцензій) - лише 3,1%.  

При цьому, як свідчить дослідження трансферу технологій до України на основі 

ліцензійних угод, майже всі ліцензій технологій не належать до останніх досягнень і 

надходять до України в середньому з десятирічним запізненням. Протягом останніх 

років кількість нововведень за закупленими та вже діючими ліцензіями зменшилася в 

четверо; кількість підприємств, що використовували іноземні ліцензії - у 3,7 рази. 

Питома вага підприємств на яких діють закуплені за кордоном ліцензії становить 0,2% 

загальної кількості вітчизняних підприємств. 

Протягм останніх п’яти років чисельність науково-технічних працівників в 

Україні зменшилася вдвічі. Щорічно за межі України емігрує близько 50 тис. 

дипломованих спеціалістів, причетних до інноваційної діяльності.  

Недостатні темпи інноваційної діяльності підприємств пояснюються  нестачею 

коштів і ресурсів для впровадження нововведень, слабкою зацікавленістю виробників у 

впровадженні нових розробок, руйнуванням виробничого апарату в промисловості, 

високим економічним ризиком освоєння нової продукції, недостатньою кваліфікацією 

кадрів. 

Вирішення проблем економічної стабілізації та забезпечення сталого розвитку 

як України загалом, так і окремих галузей промисловості безпосередньо пов’язані з 
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формуванням активної інвестиційної та інноваційної політики, розробкою та 

реалізацією інноваційно-інвестиційних стратегій як на макроекономічному рівні, так і 

на рівні окремих суб’єктів господарювання -підприємств.  

Проте сьогодні ще не створено дієвого механізму забезпечення необхідних 

технологічних змін. Поки що такі управлінські зусилля не дають потрібних кінцевих 

результатів. Міністерства, обтяжені необхідністю підтримки “на плаву” традиційних 

виробництв, не мають достатніх коштів, та й економічної мотивації, для 

революційних інноваційних трансформацій своєї галузі. Принципово нові базові 

інноваційні технології, які потребують значних інвестицій, не мають на державному 

рівні ефективних механізмів їх програмування та подальшого управлінського 

супроводження при реалізації. Помилкові кредитна та податкова політики разом із 

провальною політикою щодо заробітної плати створюють підприємницьке 

середовище, в якому недержавні та приватні комерційні структури сьогодні не мають 

економічної мотивації займатися інноваційною діяльністю [2]. 

До цього часу у вітчизняній практиці застосовується соціалістичний метод 

планування і розвитку науки (правда, в його гіршому варіанті). Крім того, не 

розроблено і не запроваджено адекватних ринковим відносинам ефективних 

економічних механізмів взаємної заінтересованості та відповідальності науки і 

потенціальних споживачів її продукції, техніко-технологічних й організаційно-

економічних розробок тощо. Відсутня також дійова, незалежна та об'єктивна 

експертиза науково-технічних програм і технологічних розробок. Це призводить не 

лише до формування й організації виконання науково-дослідних робіт на застарілій 

основі, до продовження досліджень у напрямах, розпочатих десятки років тому і 

здебільшого слабо пов'язаних із сучасними пріоритетами соціально-економічного 

розвитку держави, структурної перебудови національного господарства тощо, але й до 

нераціонального, неефективного витрачання обмежених бюджетних коштів, які 

держава виділяє на фінансування науково-дослідних установ [4]. 

У зв'язку з цим виникає об'єктивна необхідність переорієнтації всієї науково-

дослідної та інноваційної діяльності в Україні на вирішення завдань, які відповідають 

національним інтересам держави, її економічного зростання і прискореного розвитку 

соціогуманітарної сфери з урахуванням особливостей трансформаційних процесів, 

демократизації суспільного життя та екологізації світових цивілізаційних тенденцій. 
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Висновки 

 Проведене дослідження свідчить про необхідність активізації інноваційної 

діяльності на промислових підприємствах та вдосконалення державної інноваційної 

політики, основними напрямками якої мають бути: 

1. Розробка державного стратегічного плану інноваційного розвитку всіх галузей 

промисловості; 

2. Формування мотиваційного механізму активізації інноваційної діяльності 

підприємств та науково-технічного персоналу; 

3. Вдосконалення податкової та кредитної політики; 

4. Формування сприятливого інвестиційного клімату з метою активізації 

фінансування інновацій на підприємствах за рахунок коштів інвесторів; 

5. Сприяння розвитку міжнародного наукового співробітництва. 
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УДК 366.14 

 

АНАЛІЗ ОСНОВНИХ БАР’ЄРІВ  КОМУНІКАЦІЇ 
Г. В. ТОВКАНЕЦЬ к.пед.н. 

Мукачівський технологічний інститут 
 

В статті розглядається питання  про можливі комунікативні бар’єри в процесі  маркетингових 
комунікацій та їх вплив на ефективність  дій складових комунікацій. 

 
У час глобалізації  та  інформаційних технологій  важлива роль відводиться 

комунікаціям, тобто можливості встановлювати передачу та сприймання необхідної 

інформації під час спілкування між людьми. Найпростішою моделлю будь-яких  

комунікацій  є така: джерело інформації (комунікатор) -  послання - отримувач 

інформації (реципієнт).  Обов’язкова умова – наявність  зворотнього  зв’язку. Люди 

виступають як дійові особи у процесі комунікації.   

Деякими вченими (Карамушка Л.М.)  комунікація розглядається як  обмін 

інформацією між учасниками дії, у процесі якої функціонують чотири тісно пов’язані 

між собою елементи: відправник інформації, повідомлення, канал передавання 

інформації, отримувач інформації [4; 163]. При цьому звертається увага на зовнішні 

(об’єктивні) та внутрішні (суб’єктивні) фактори, що зумовлюють певні комунікативні 

бар’єри. Серед зовнішніх виокремлюють рівень матеріальної оснащеності каналів 

інформації, характеристика мікроситуації, пов’язаної зі спілкуванням в конкретній 

ситуації, особливості  проблеми (товару). Суб’єктивні фактори зумовлюються зазвичай 

національно-культурними, соціально-професійними, віковими, статевими, 

індивідуально-психологічними відмінностями учасників комунікації. 

Примак  Т.О. визначає комунікацію як  процес обміну інформацією між людьми, 

процес «передання емоційного та інтелектуального змісту» такої інформації. [10; 9]. 

Об’єкт дослідження 

 У  контексті нашого питання важливим є ефективність комунікаційної політики 

підприємства, на що впливає багато  чинників як зовнішнього, так і внутрішнього 

порядку. Лук’янець Т.І. зазначає, що, розглядаючи комунікації, «необхідно звернути 

увагу  на цільову аудиторію, з якою необхідно буде працювати, на тих споживачів, на 

яких розраховано товар з погляду їхньої етнічної належності, позиції в суспільстві, 

психологічних характеристик» [5; 17 ], оскільки найчастіше саме ця аудиторія і формує 

внутрішній, суб’єктивний фактор. При передачі  інформації дуже часто виникають 

певні суб’єктивні комунікативні перешкоди, які ми визначаємо як комунікативні 
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бар’єри. Метою даного дослідження є розгляд  видів та причини комунікативних 

бар’єрів, особливості впливу на комунікаційний процес та шляхи подолання їх. 

Результати дослідження 

Особливе значення для ефективності комунікацій має процес, що забезпечує 

єдність повідомлення, тобто адекватне кодування інформації комунікатором та 

декодування її реципієнтом.  Неврахування  особливостей елементів комунікаційного 

процесу приводить до виникнення комунікативних бар’єрів  Дослідники (Почепцов 

Г.Г., Зазимин В., Карамушка Л.М., Лук’янець Т.І.)  виділяють різні види 

комунікативних бар’єрів. Аналізуючи  наукові підходи щодо комунікацій, всі  

комунікативні бар’єри можна згрупувати таким чином:  

1.    Естетичні. 

2. Інтелектуальні: фонетичні, семантичні, стилістичні, логічні і бар’єри 

особливостей інтелектуального процесу; 

3.  Соціально–культурні: етичні, рольові, бар’єри неавторитетності,  бар’єри 

світоглядні. 

4.     Мотиваційні. 

5.     Моральні. 

6.     Емоційні. 

7.     Бар’єри слухання. 

Естетичні бар’єри. Відомо, що перше враження про людину складається за 

його зовнішнім виглядом, але не всі приділяють належну увагу зовнішності як фактору 

ділового спілкування. Чистота, охайність, акуратність, елегантність справляють 

позитивне враження, створюють доброзичливіcть, приємні почуття. Одяг, вміння зі 

смаком одягати його має неабияке значення в контактах. Костюм і всі предмети туалету 

повинні відповідати не лише вимогам сучасної моди, але й відповідати індивідуальним 

особливостям людини та враховувати характер роботи: чи то будівельна організація, чи 

конструкторське бюро. Але у всіх випадках одяг повинен бути скромним, зручним для 

роботи. Однаково погані і розкіш, що кидається у вічі, і підкреслена бідність. Слід 

відмітити, що одяг хоч і дуже важливий, але не єдиний компонент зовнішності. Суттєву 

роль відіграє вираз обличчя, міміка, жестикуляція. 

Інтелектуальні бар’єри. Причиною виникнення інтелектуальних бар’єрів є 

нерівномірність розвитку інтелекту у комунікатора та реципієнта. У одних людей 

розвинутий інтелект теоретичний, у інших – практичний, у декого здатність до 
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цілісного художнього сприйняття світу, у декого – до його логічного устрою та 

строгого наукового світогляду. 

Інтелектуальні  бар’єри є комплексом фонетичних, семантичних, логічних 

перешкод у сприйманні інформації та особливостей індивідуальних психічних 

процесів. 

Причинами фонетичного непорозуміння в процесі спілкування можуть бути: 

  а) використання у мовленні, елементів з інших мов та діалектів, а особливо 

вживання іншомовних слів; 

  б) наявність дефектів мовлення та дикції, невиразність мовлення; 

  в) порушення темпу мовлення; 

  г)  наявність великої кількості звуків  та  слів – паразитів. 

Семантичний різновид інтелектуальних бар’єрів пов’язаний насамперед у 

відмінності  в “системах значень”. Це перш за все проблема жаргонів та сленгів. 

Відомо, що навіть у рамках однієї і тієї ж культури є багато міні-культур, кожна з яких 

створює своє “поле значень”, характеризується специфічним розумінням різних понять, 

явищ, виражених ним. Для процесу управління семантичні бар’єри є менш актуальним 

[ 6;196].    

 Стилістичний різновид інтелектуальних бар’єрів виникає при неспівпаданні 

стилю мовлення комунікатора зі змістом інформації, що передається, ситуацією, в якій 

воно проходить, а також з психологічними особливостями реципієнта. Комунікатор  

повинен чітко відчувати стан реципієнта, виявляти відтінки ситуації, що намічається чи 

вже виникла, з тим, щоб вибрати правильний стиль свого мовлення. 

 Основною причиною логічних бар’єрів є існування різних логічних систем 

доказів. Вони можуть виникати також через володіння різними об’ємами вихідної 

інформації, вибором різних критеріїв. Для одних людей логічним є те, що не 

суперечить розуму, для інших те, що відповідає моралі, обов’язку. 

 Інтелектуальні бар’єри можуть виникати і в результаті різних особливостей 

інтелектуального процесу у комунікатора та реципієнта.  Однією з таких характеристик 

є “швидкість” мислення учасників спілкування. При цьому не слід розглядати більш 

повільний хід процесів мислення як недолік, як малий рівень інтелекту. Для будь-якого 

працівника було б ідеальним поєднання високої швидкості мислення з його 

фундаментальністю та оригінальністю. В реальності такого ідеалу досягти дуже важко. 

Експериментально встановлено, що якщо людина говорить більше 2,5 слів в секунду, 
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то зміст інформації не буде сприйматися. Але і навпаки, занадто сповільнена мова 

також ускладнює взаєморозуміння. 

 3. Соціально-культурні бар’єри. Соціально-культурні бар’єри  виникають 

через існування такого типу інтелекту, як соціальний. Особливість цього типу є 

здатність розуміти стан інших людей та передбачити розвиток соціальних ситуацій. 

Соціальний інтелект проявляється в почутті такту, вмінні прихилити до себе людей та 

створювати необхідну атмосферу спілкування. Ознакою низького рівня  даної сторони 

інтелекту є прояв безтактності, невміння пристосуватися до ситуації, труднощі у 

вирішенні проблеми спілкування, обмеженість у широкому загальноприйнятому колі 

питань. Особливо цей недолік відчувається, якщо людині за родом своєї професійної 

діяльності потрібно постійно контактувати з різнимим людьми. Як різновиди 

соціально-культурних бар’єрів можуть розглядатися етнічні, рольові, бар’єри 

неавторитетності, бар’єри світоспоглядання. 

4. Мотиваційні  бар’єри. В останні роки вітчизняні та зарубіжні психологи 

приділяють велику увагу мотивації, як одній з основних умов управління в будь-якій 

сфері діяльності людини. 

Спілкування як специфічний вид діяльності також в значній мірі визначається 

мотивацією, а її відсутність породжує комунікативні бар’єри. Причиною непорозумінь 

при виникненні такого виду бар’єрів є відсутність у реципієнта інтересу до 

повідомлення. А це, в свою чергу, обумовлено тим, що інформація не стосуєтьтся 

особистих потреб реципієнта. Відповідно, основним методом подолання мотиваційних 

бар’єрів є якомога тісний зв’язок повідомлення  з потребами та інтересами реципієнта. 

Даний метод широко використовується в масових формах спілкування – 

пропагандистських лекціях, публічних виступах.  

В якості прийомів мотивації спілкування  може використовуватися: 

- пояснення важливості  вирішення задач підприємства; 

- підкреслення вагомості думки реципієнта для винесення певного рішення або 

його здійснення; 

- вираження впевненості в тому, що інформація буде вислухана реципієнтом та 

прийнята, враховуючи його розсудливість, професіоналізм та ін. 

Найбільш вульгарним варіантом мотиваційних бар’єрів є таке відношення до 

партнера по спілкуванню, яке виражається формулою: “Не розумію тому, що мені не 

вигідно розуміти”. Але й не тільки недостатній, але й надлишковий рівень мотивацій 

може бути причиною непорозумінь. Якщо людина дуже хоче бути зрозумілою іншим, 
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вона неодмінно почне хвилюватися, думки  починають плутатися, мова стає без 

зв’язку, обривається, і в результаті цю людину майже ніхто не розуміє. 

5. Моральні бар’єри. Причиною непорозумінь можуть бути непорядність, 

підлість, брехливість та інші моральні якості особи учасників спілкування .В результаті 

їх виявлення у реципієнта формується почуття недовіри, а інколи й ворожості до 

комунікатора, яке поширюється й на інформацію, яку він передає. В цьому випадку 

виникають моральні комунікативні бар’єри, які створюють між людьми таку стіну, 

через яку не пройти навіть тим, хто досконало володіє різноманітними способами 

спілкування. 

Особливістю цих бар’єрів в дійовому спілкуванні є їх стійкість: досить одного 

разу виявити у комунікатора брехливість, і він вже не може розраховувати на довіру та 

розуміння в майбутньому. 

6. Емоційні бар’єри. Найбільш непередбачувані та складні явища в спілкуванні 

пов’язані з природою емоційної сфери людини. 

Емоції потрібно умовно розділити на позитивні і негативні. Ознакою такого 

поділу є задоволення або невдоволення.[4; 204]. Негативні емоції комунікатора не 

полегшують, а інколи і взагалі залишають його можливості правильно підібрати той чи 

інший засіб передачі інформації. Порушується дикція та виразність мови. Інтонація в 

даному випадку не сприяє засвоєнню повідомлень реципієнтом, а навпаки – 

перешкоджає. 

Під випливом негативних емоцій комунікатор, як правило, втрачає контроль над 

своєю мімікою та жестикуляцією. Суттєво страждає і змістовна сторона повідомлення, 

що передається. Сердита  людина може сказати таке, про що згодом буде жалкувати. 

Але люди не часто з розумінням відносяться до людини, яка дає волю своєму 

агресивному стану, навіть якщо він є виправданим. 

Позитивні емоції в цілому  підвищують комунікативні якості людини. 

Комунікатор в даному випадку є більш привабливий. Але разом з тим, позитивні емоції 

понижують об’єктивність комунікатора, провокують односторонню дію фактів “в 

рожевих кольорах”, перебільшення своїх можливостей. У зв’язку з чудовим настроєм 

знижується критичність людини, будь-яка випадкова подія, що співпала з даними 

обставинами, може здатися досить привабливою.  

Шлях подолання таких бар’єрів спілкування лежить у професіоналізмі, здатності 

оцінювати та аналізувати окремі факти та обставини в цілому. 
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7. Бар’єри слухання. Вміння слухати є найбільш необхідним і потребує 

найчастіше удосконалень. Існує ряд факторів, які негативно впливають на процес 

слухання: 

- негативний емоційний стан; 
- відсутність інтересу до повідомлення, небажання слухати; 
- невміння слухати, нерозуміння поняття процесу слухання; 
- схильність до поспішних оцінок; 
- обдумування власної відповіді, своїх переживань, почуттів, турбот; 
- небажання почути не те, що хочеться. 

Таким чином, комунікативні бар’єри значно впливають на процес сприйняття 

інформації в процесі  управління. Знання,  своєчасне подолання та знешкодження 

негативних  причин  дозволить підвищити ефективність комунікаційного процесу. 

Висновки 

Оскільки  комунікативні бар’єри є досить важливим чинником ефективної  

комунікації необхідно запобігати їх виникненню та поширенню. Необхідно посилити 

інтерес до формування  високого рівня  загальної культури, дотримання в суспільстві  

певних  естетичних  стандартів.  

Дуже часто певною перешкодою ефективного ділового спілкування є емоційні 

бар’єри , які виступають не тільки як самостійне явище в спілкуванні, але і як 

своєрідний каталізатор, що посилює вплив інших перешкод в адекватному розумінні 

повідомлень. 

Врахування типів та особливостей комунікативних  бар’єрів дозволить 

маркетологам, менеджерам  встановлювати  ефективну комунікацію при виконанні  

професійних  завдань. 
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ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ 

«НОВОЇ  ЕКОНОМІКИ» 

 

С. А. ЖУКОВ  
Мукачівський технологічний інститут. 

 

В статті розглядаються проблеми „Нової економіки” яка є основою створення інформації та 
знань, а розвиток основ її забезпечує зростання рівня життя населення. Розглядається також 
значимість кластерів - територіальної концентрації конкурентного потенціалу. 

 
„Нова економіка” - це не тільки інформаційні і комунікаційні технології, а також 

сфера створення інформації та знань і включає промислові аспекти прогресу 

біотехнології, генетики, нанотехнології нових матеріалів. Розвиток основ „нової 

економіки” забезпечить зростання якості життя громадян, дозволить попередити 

інформаційну й економічну ізоляцію від світової економіки і світової співдружності, 

забезпечить розвиток процесів міжнародної інтеграції. 

Об’єкти та методи дослідження 

Розвиток національної економіки знаходиться в прямій залежності від структури 

суспільного виробництва. Вона відображає кількісні і якісні закономірності, дозволяє  

виявити тенденції  змін національної економіки. Структура економіки виступає 

характеристикою її стійкості й національної безпеки (економічної, технологічної, 

екологічної, обороної, енергетичної, інформаційної), визначає ефективність 

суспільного виробництва. Вона повинна відповідати цілям суспільно-економічного 

розвитку країни, досягнення яких пов”язано з впливом на економічну структуру. 

Структура суспільного виробництва оцінюється різними підходами: галузевим, 

регіональним, секторним, „відтворювальним”, технологічним.  

Галузева і територіальна структури національної економіки відображають 

суспільний поділ праці в межах країни та регіону. Головний структурний елемент при 

цьому є: галузь та міжгалузеві комплекси. Відокремлення останніх пов”язано з 

координацією груп виробництв та галузей, з існуючими соціально-економічними 

проблемами, коли ціль розвитку кожного комплексу сприяє рішенню відповідної 

проблеми суспільства.  

Секторна структура економіки означає виділення інституційних одиниць з 

обліком форм власності та видів діяльності. Головний елемент структури – сектор як 

сукупність однорідних підприємств і організацій, що виконують однакові функції у 

відтворювальному процесі і мають однакову структуру доходів і витрат. 
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Ефективність суспільного виробництва в цілому при відтворювальному підході 

є ефективністю реального процесу відтворення і виражається в ефективності кожного 

підрозділу, що проявляється як ефективність внутрішнього процесу виробництва, і в 

ефективності взаємодії підрозділів.  

Технологічна структура суспільного виробництва відображає взаємодію 

підрозділів; технологічна структура суспільного виробництва відображає 

співвідношення елементів суспільного процесу: засобів праці, предметів праці і робочої 

сили, що обумовлюється характером виробничих операцій – технологічним поділом 

праці.  

Постановка задачі 

Структура економіки у відповідному розрізі виявляє необхідні взаємозв”язки 

загального виробництва, виступає характеристикою його структурного фактора, що 

об'єднує складові частини національної економіки в національну економічну систему. 

Національна економіка повинна бути спроможною до самозабезпеченню, 

самовідтворюванню, якісному вдосконаленню. Це висуває відповідні вимоги до 

структури економіки в кожному з вище визначених підходів. Найбільш повно цьому 

відповідала відтворювальна структура, що дозволяла виразити  безперервність  

загального виробництва як єдність процесів простого відтворення (самозбережність) та 

розширення (саморозвиток) національної економіки.    

Результати та їх обговорення 

Головними характерними якостями сучасної економіки є: 

• зростання сектора послуг, що визначає значні структурні зміни в економіці 

країни; 

• інформаційні технології, для яких характерна висока швидкість розвитку та 

проникнення у всі сфери економіки, низькі граничні витрати та занадто високий 

економічний ефект від їх використання.  

Зупиняючись на останній якості слід зазначити, що інформаційні технології 

становляться важливим фактором вертикальної інтеграції виробництв та їх об”ємів.  

Свого роду інформаційні технології є інвестиціями у виробничі процеси і тому 

безпосередньо впливають на зайнятість населення.  

Необхідність інноваційного шляху розвитку економіки висуває вимогу 

створення системи управління реформами у відповідності з принципами інноваційного, 

творчого менеджменту. Так М. Портер відмічає: „Кращі компанії досягають 

конкурентних переваг завдяки інноваціям, причому, якщо вони підходять до 
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нововведень в самому широкому розумінні, використовуючи як нові технології, так і 

нові методи роботи”.  

Ще один принципово важливий момент, що виділяється ним, пов'язаний з 

більшою значимістю територіальної концентрації конкурентного потенціалу. Для цього 

використовується поняття кластера, яке невіддільне від регіональної економіки. 

Кластери – це географічні концентрації фірм, постачальників, пов'язаних галузей і 

спеціалізованих інститутів, які грають особливу роль в окремих націях, країнах і 

регіонах. 

За іншим визначенням кластер – це галузево-територіальне добровільне 

об'єднання підприємницьких структур, які співробітничають з науковими закладами,  

суспільними організаціями та органами місцевої влади з метою підвищення 

конкурентоспроможності власної продукції і сприяння економічного розвитку регіону. 

Слід зазначити, що створення концепції кластерів пов'язано із змінами в менталітеті 

громадян і поведінки суб'єктів підприємства, які відбуваються через зміну парадигми 

інтересів, через зміну уваги громадян до приватної власності.  

Аналіз особливо ефективних галузей в різних країнах показав, що процес їх 

формування і розвитку підпорядковується певним закономірностям. Для його 

характеристики був введений термін „галузевий кластер”, під яким слід розуміти 

неформальну співдружність галузевих і суміжних компаній, які відрізнялись 

властивістю взаємного підсилення конкурентних переваг. При відповідних зовнішніх 

умовах вони сприяють росту своїх компаній-постачальників, перш за все за рахунок 

збільшення вимог до якості комплектуючих, щоб забезпечити споживачів 

високоякісною продукцією. В даному випадку виникає позитивний зворотній зв'язок і 

посилюється процес закріплення конкурентних переваг. Стійкі конкурентні переваги 

нації можуть базуватися тільки на міцних конкурентних перевагах її окремих галузевих 

кластерів. Поява в галузі хоч би однієї організації - родини кластера – сприяє 

закріпленню конкурентоспроможності і конкурентного потенціалу інших галузевих 

організацій, які, ведучи боротьбу за виживання, закріплюють свої конкурентні 

переваги. 

Виникає необхідність у формуванні організаційних структур більш високого 

рівня, які, в свою чергу, можуть включати декілька об'єднань за підпрограмами або 

блоками інноваційних проектів. Найбільш сучасною формою таких структур, які не 

лишають самостійності підприємств і входять в їх склад, є кластери. На відміну від 

адміністративно-командної, кластерна модель добровільно об'єднує всі ресурсні сили 

 

Науковий вісник Мукачівського технологічного інституту 



Гуманітарні і суспільні науки 182 

регіону – інтелектуальні, виробничі, природні, які спільними зусиллями досягають 

значних зрушень в економічному зростанні регіонів. Кластери є також важливими в 

соціальному плані, оскільки вони стимулюють розвиток співробітництва і утворенню 

мережевих структур на певних територіях.  Вони можуть створити здорове 

конкурентне середовище, яке приносить вигоду кожному учаснику кластеру.         

Характерними рисами успішної діяльності кластерів є: 

• орієнтація на потреби ринку, які є головними факторами визначення загальної 

стратегії підприємств, їх зв'язків між собою. Кластери можуть утягнути в співпрацю 

гуртових продавців, отримувати спеціалізовані  види послуг з питань техніки, 

технології та інше; 

• існування в межах кластеру і створення нових підприємств-постачальників 

забезпечує спрощений доступ підприємств до  сировини, матеріалам, устаткуванню; 

• спеціалізація і кооперація, що походять в кластерах, забезпечують поділ ринку 

на сегменти і цивілізовану спеціалізацію підприємств на певні асортиментні ознаки, що 

зменшує транспортні витрати, забезпечують раціональний поділ праці, обмін знаннями, 

технологіями, кваліфікованою робочою силою; 

• орієнтація на інновації і притягнення внутрішніх інвестицій; 

• забезпечення відповідності стратегій кожного окремого виробництва загальної 

стратегії розвитку регіону. 

В сучасних умовах впровадження інфраструктурних технологій в діяльності 

підприємств є необхідною умовою для їх розвитку і забезпечення конкурентних 

переваг. Інфраструктурні технології дозволяють здійснити якісний стрибок в сфери 

обслуговування клієнтів, контролювати виробничу інформацію, управління 

підприємством в цілому. Одним із ключових моментів використання інфраструктурних 

технологій є електронна комерція, яка має значні переваги перед традиційною. 

Політика перебудови економіки повинна бути конкретною, а також  

промисловою (інноваційною), національно орієнтованою, а також чітко 

територіальною (кластерною). Інноваційний тип розвитку регіону має не зволікати 

обов'язковою підтримкою базових галузей економіки як основи технічної реконструкції 

регіональної економіки. Найбільший науково-технічний потенціал є в галузях 

спеціалізації, однак в меншій мірі забезпечений науковими дослідженнями і проектами 

галузі виробничої й соціальної інфраструктури – транспорт, енергетика, житлово-

комунальне господарство і побутове обслуговування. У зв'язку з цим домінуючим 
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принципом в інноваційній політиці регіону становиться принцип „кластерності”. 

Кластерний підхід дає можливість активізувати діяльність регіонального ланцюга 

управління з привліканням місцевих фінансів. Корпоративні рішення призводять до 

появи нових ресурсів, які являються загальними і використовуються в інтересах 

розвитку всіх учасників інноваційного процесу на основі узгодженого управління 

фінансовими потоками. Підприємства і організації, що об'єднані в кластери, можуть 

розраховувати на наступні позитивні результати: 

• збільшення масштабів і розширення галузевої діяльності; 

• розподіл витрат ризиків; 

• збільшення здібності до навчання; 

• швидкість і гнучкість; 

• збільшення можливостей у залученні інвестицій. 

Зміни в економічній і соціальній сферах намічають якісно нові вимоги до 

інформаційного забезпечення процесів життєдіяльності та управління регіоном. Тому  

доцільним є створення інформаційно-телекомунікативної інфраструктури із значним 

числом автоматизованих інформаційних систем, що будуть містити інформацію по тим 

чи іншим аспектам соціально – економічної діяльності на території регіону. 

На сьогодні в більшості випадків при формуванні інтеграційних структур на 

перший план виходять причини технологічного і виробничого взаємозв'язку різних 

стадій процесу, а розрахунок переваг від вертикальної інтеграції стає другорядним 

фактором. Тому використання стратегій маркетингу, як основи стратегій інтеграції, 

дозволяє виявити можливість виробничо-технологічної інтеграції за рахунок нових 

досягнень науково-технічного прогресу, створення виробництва на межі різних 

галузей, пошук нетрадиційних рішень поєднання виробничих стадій, котрі 

обумовлюють випуск конкурентоспроможної продукції. Завдання маркетингу в цьому 

випадку – знайти не тільки направлення інтеграції, які забезпечують економію 

транспортних витрат при інтеграції, але й рішення питань зниження витрат 

виробництва, зростання якості і конкурентоспроможності продукції в регіональній 

економіці.  

Першим етапом і важливим елементом маркетингового підходу  до інтеграції є 

системний аналіз. Результати дослідження являють собою базу для прийняття рішень 

про необхідність інтеграції підприємств, виборі сфер діяльності, які слід об'єднати з 

ціллю підвищення конкурентоспроможності продукції. Поява на ринку нового агента – 
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інтегрованої групи (виробника і споживача) – буде характеризуватися змінами 

характеристик самого ринку. Іншими буде розташування сил, конкуренція, розміри 

сегментів, що займають різні ринкові гравці, кон'юнктура. Зазнає змін певна 

короткострокова рівновага, оскільки нове інтеграційне утворення має можливість 

продовжити випуск продукції за більш низьким цінам (в результаті використання 

систем внутрішніх цін), більших об'ємів (в результаті кращого використання 

виробничих потужностей, більш повної завантаженості обладнання). З метою 

визначення стратегічних горизонтів функціонування при плануванні інтеграції важливо 

знати перспективи розвитку ринку, на якому планує працювати нова інтегрована 

компанія, а саме: стадію життєвого циклу продукції, проекти появи нових продуктів, 

продуктів – замінників. Це дозволить не тільки вірно обрати партнера по інтеграції, але 

й організувати модернізацію обладнання, удосконалювати технології. Системний 

аналіз необхідно використовувати не тільки при плануванні складу інтеграційного 

угрупування, але і в процесі функціонування інтегрованої компанії. 

Важливим є аналіз внутрішніх можливостей регіональних структур і 

господарських одиниць (підприємств) з точки зору їх відповідності зовнішнім вимогам 

й стратегічним завданням компаній в цілому. Необхідно оцінити діяльність кожного 

підприємства –  учасника компанії і кожної регіональної структури, що об'єднає 

підприємства в регіоні, з ціллю визначення ефективності функціонування системи 

підприємств. Таким чином, маркетинг повинен стати інструментом якості складу 

інтегрованої компанії у відповідності з вимогами ринку, так і розробками комплексу 

міроприємств щодо підвищення якості об'єднання та окремих його елементів.  

Висновки 

Розглянувши і дослідивши суть поняття „нової економіки” можна зробити 

висновки щодо важливості регіональної економіки взагалі, а особливо розвиток 

кластерного підходу  щодо ведення бізнесу в регіонах. Ми також не обминули значення 

та роль маркетингового підходу як самого потрібного і надійного інструменту для 

регіональних інтеграційних процесів. 

Вважаємо за необхідним вести розвідувальну роботу щодо впровадження і 

використання всіх вище розглянутих елементів регіональної економіки та „нової 

економіки” загалом.   
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Стаття призначена проблемам розвитку інноваційного менеджменту в Україні. Вирішення 
питання про самофінансування та залучення зовнішніх джерел фінансування. Визначення напрямків 
підтримки інвестиційних проектів в Україні. 

Відсталість технологічної структури, низький технічний рівень виробничої бази 

промисловості, слабке фінансування державою науково-дослідних і дослідно-

конструкторських робіт, брак фінансових результатів не дають можливості економіці 

країни розвиватися в напрямку досягнення більш високих технологічних укладів на 

власній науково-технічній основі. 

У країні відсутня довгострокова стратегія економічного розвитку та система 

конкретних механізмів її здійснення. Короткострокова економічна зацікавленість 

витісняє актуальні завдання науково-технічного розвитку промислової сфери, 

незважаючи на те, що в сучасних умовах економічне зростання перебуває в тісній 

залежності від спроможності економічної системи створювати і використовувати 

інновації, основою яких є науково-дослідні та дослідницько-конструкторські роботи. 

За відсутності інноваційної стратегії, яка є основною силою, що створює 

вирішальні фактори підвищення конкурентноздатності виробництва, неможливо 

зупинити регрес економіки України. 

Перехід на інноваційний тип розвитку є однією з основних передумов виходу 

країни з глибокої кризи. 

Об’єкти та методи досліджень 

Багато вчениних порушують дану проблему (Є.С. Галушко, А.М.Власова, 

А.І.Ніколаєв, В.Б.Яковенко, О.А.Виноградов, А.В.Шарапова, Ю.О.Щирін, 

М.І.Андрушко, В.Я.Кардаш, І.А.Павленко, О.К.Шафалюк, В.Г.Герасимчук, 
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В.Д.Кучеренко, Н.Б.Ткаченко, П.Г.Перерва, Н.В.Гончарова та інші ) протягом 

декількох років. 

Постановка задачі 

 Метою нашого дослідження є оцінка проблем розвитку інноваційного 

менеджменту в Україні. Визначення пріоритетних напрямків інноваційної діяльності як 

на загальнодержавному, так і міждержавному рівнях. 

Результати та їх обговорення 

У Посланні Президента України до Верховної Ради «Європейський вибір. 

Концептуальні засади стратегії економічного та соціального розвитку України на 

2002—2011 роки» інноваційний спосіб розвитку проголошено серед стратегічних 

пріоритетів держави. «...Основою стратегічного курсу, його базовим принципом має 

стати реалізація державної політики, спрямованої на запровадження інноваційної 

моделі структурної перебудови та зростання економіки, утвердження України як 

високотехнологічної держави» [1, ст. 15].  Найважливішим напрямом державної 

науково-технічної та інноваційної політики є поліпшення фінансування цієї сфери. 

Адже в умовах ринкової економіки однією з основних складових економічного 

забезпечення інноваційної діяльності є достатність фінансових ресурсів.  

Метою фінансування інноваційної діяльності є необхідність збереження 

наукової бази, кадрового потенціалу, відповідного рівня проведення наукових 

досліджень, розроблення й освоєння наукомісткої конкурентоспроможної продукції, 

випуск якої може забезпечити збільшення експорту або зменшення імпорту аналогічної 

продукції. 

В умовах зниження обсягів бюджетних надходжень перед науковими і науково-

технічними організаціями постає завдання самофінансування та залучення різних 

зовнішніх джерел фінансування. Коло фінансових джерел, що залучаються, залежить 

від організаційних рівнів і варіантів реалізації державної науково-технічної політики. 

Управління інноваційною діяльністю здійснюється на таких рівнях: 

загальнодержавному, міжгалузевому і регіональному, галузевому та на рівнях 

підприємств і організацій. 

Темпи скорочення витрат на науку за останні роки були в 1,5— 2,8 раза більші 

за темпи скорочення ВВП та фактичні обсяги державного бюджету. Частка валового 

внутрішнього продукту, спрямованого на розвиток науки, постійно зменшувалася з 

3,07% від ВВП у 1994 р. до 0,37% у 2004 р. За таких умов наука й освіта не стануть 

стратегічним чинником інноваційного зростання економіки. Масштаби і структура 
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фінансових ресурсів, що вкладаються в розвиток національної науки, мають поступово 

наблизити рівень оплати праці науковців до норм розвинених країн, підтримати 

високий рівень забезпеченості науки матеріально-технічними ресурсами, допоміжним і 

обслуговуючим персоналом [2].  

У 2004р. загальні витрати на НДДКР у США становили 250 млрд. доларів, - це 

більше, ніж разом у таких країнах, як Японія, Корея, Великобританія, Франція, 

Німеччина, Італія і Канада. У провідних західних країнах частка інвестицій в освіту 

становить від 12 до 21% національного доходу [3, с. 119], в Україні — лише 0,2% від 

американських. 

Частка бюджетних асигнувань у загальному обсязі фінансування наукових 

досліджень і розробок збільшилась проти 2004р. на 1,6 відсоткового пункту, але 

зменшилася відповідно на 60% у 1998р. і становить 31,6%. Як і в минулі роки, 

фінансування наукової діяльності за рахунок замовників залишається пріоритетним. У 

2004р. питома вага коштів замовників перевищила 60% загального обсягу 

фінансування науково-технічних робіт, у тому числі зарубіжних замовників — 22,8% .  

Міносвіти і науки України здійснює організаційно-методичне керівництво 

розробками і проектами за державними науково-технічними програмами (ДНТП), які є 

інструментом реалізації пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки. Верховною 

Радою України було затверджено (відповідно розподіл фінансування у 2001 р. до 

обсягу за пріоритетними напрямками): 

— охорона довкілля — 27,7%; 

— охорона здоров'я людини — 9,8%; 

— виробництво, переробка та збереження сільськогосподарської продукції - 13,1%; 

— екологічно чиста енергетика та ресурсозберігаючі технології — 10,2%; 

—  нові речовини та матеріали — 9,8%; 

— перспективні інформаційні технології, прилади комплексної автоматизації та 

систем зв'язку — 22,7%; 

—  наукові проблеми розбудови державності —  11,7%. 

У 2004 р. витрати на наукові дослідження і розробки за пріоритетними 

напрямами розвитку науки і техніки становили 304,3 млн. грн., або 11,4% загального 

обсягу асигнувань науково-технічних робіт. Для реалізації цих пріоритетів 

використовують: державні замовлення на створення науково-технічної продукції; 

галузеві науково-технічні програми, яким надано статус національних; галузеві 

науково-технічні програми. 
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Міністерство виступає державним замовником науково-дослідних і дослідно-

конструкторських робіт за Національною програмою України «Критичні технології». 

Метою програми є створення базових технологій міжгалузевого значення, що дасть 

можливість здійснити розроблення та виготовлення конкурентоспроможної продукції. 

Академія наук України постійно проводить роботу зі створення найбільш 

значущих критичних технологій, які в стислий термін можуть бути впроваджені 

вітчизняними підприємствами. Серед них можна назвати нові лазерні технології, 

технології інтенсифікації видобутку вугілля, нафти, газу, виробництва нових матеріалів 

тощо. 

Сьогодні можна констатувати, що, незважаючи на всі перешкоди, державні 

науково-технічні програми довели свою ефективність. Проте через невчасне і не в 

повному обсязі фінансування виконання ДНТП досі остаточно не завершене. Варто 

зауважити, що кількість замовлених до впровадження та виконаних науково-

технологічних проектів не перевищує 16% від їхньої загальної кількості, але це 

характеризує низьку ефективність комерціалізації інновацій [4, ст. 16].  

Розпорошення державних замовників, відсутність єдиного координуючого 

центру призводить до систематичного недофінансування програм; виконання програм 

не в повному обсязі; низьких темпів упровадження пріоритетних розробок у 

виробництво. 

У Законі України «Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні» 

на строк до 2007 р. визначено такі пріоритетні напрями інноваційної діяльності 

загальнодержавного рівня: 

— модернізація електростанцій; нові та відновлювані джерела енергії; новітні 

ресурсозберігаючі технології; 

— машинобудування та приладобудування як основа високотехнологічного 

оновлення всіх галузей виробництва; розвиток високоякісної металургії; 

— нанотехнології, мікроелектроніка, інформаційні технології, телекомунікації; 

— удосконалення хімічних технологій, нові матеріали, розвиток  біотехнологій; 

— високотехнологічний розвиток сільського господарства і переробної  

промисловості; 

— транспортні системи: будівництво і реконструкція; 

— охорона й оздоровлення людини та навколишнього середовища; 

— розвиток інноваційної культури суспільства: підтримка національної 

книговидавничої справи, освітніх та науково-популярних видань. 
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Окремі банки України до своїх статутів включили пункт про участь у 

фінансуванні інноваційної діяльності. Зокрема, це такі акціонерні інноваційні банки, як 

«Укрінбанк», «Інтелект», «Інком-банк» і под. За їх участю передбачалось надання 

інноваційних кредитів після відповідної експертизи інноваційних проектів. Серед форм 

участі банків в інноваційних проектах — пайове фінансування, надання фінансово-

посередницьких послуг, організація спільних виробництв, цільове фінансування 

досліджень і розробок, лізингові операції тощо. Але нестабільність економіки і брак 

достатніх гарантій повернення інноваційних кредитів зумовлюють їх високий 

фінансовий ризик, а звідси і невигідність для банків цих операцій. Звичайно, таке 

становище може змінитися після подолання кризових явищ в економіці. 

Основою для розгортання інноваційних процесів має стати значний науково-

технологічний потенціал колишнього військово-промислового комплексу. Функціонує 

Державна комісія з питань оборонно-промислового комплексу. Згідно з постановою 

Кабінету Міністрів України в Україні створено Державний фонд сприяння конверсії. 

Він формувався за рахунок відрахувань у розмірі 3% від собівартості товарної 

продукції підприємств оборонного комплексу. Кошти фонду спрямовувались на 

реконструкцію і технічне переозброєння військового виробництва з метою випуску 

цивільної продукції, проведення НДДКР, пов'язаних з розробленням нових 

наукомістких зразків товарів народного споживання. 

Науково-технічне співробітництво України з Європейським Союзом 

здійснювалось у рамках Третьої програми Європейського Союзу у сфері науково-

технічного розвитку. Було реалізовано ініціативу INTAS (Асоціації сприяння науці 

нових незалежних держав), завдяки якій здійснюється фінансова підтримка науково-

дослідних проектів, що виконуються спільно вченими постсоціалістичних країн та 

країн ЄС. Здійснюється таке співробітництво і в рамках Шостої програми ЄС, де, крім 

України, бере участь 60 країн світу. 

Значні обсяги робіт здійснюються в рамках міжнародної співпраці з 

Українським науково-технологічним центром, який заснований США та іншими 

провідними державами світу. Тільки за два останні роки виконано близько 180 

контрактів загальним обсягом понад 40 млн. дол. [5, ст. 49].  

До особливої групи закордонних джерел фінансування належать іноземні 

інвестиції, міжнародна науково-технічна допомога і міжнародний лізинг, франшиза, 

міжнародні й національні венчурні фонди. В Україні діють також представництва 

іноземних юридичних осіб (бюро, контори, агентства тощо), які виконують роботи і 
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надають послуги, обумовлені відповідними контрактами. Частиною комплексної угоди 

є передання нововведень, що здійснюється способом прямого інвестування. Угодою 

може передбачатись передання прав власності на патенти, торгові знаки і 

найменування, незапатентовані процеси, досвід і вміння в галузі організації, 

управління, маркетингу. Платежі за технологію, що здійснюються у вигляді прямих 

інвестицій, можуть мати явний і прихований характер. Явні платежі проводяться у 

вигляді роялті за право користування майном і надання технічних послуг. З цією метою 

необхідне укладення формальних угод між інвесторами і дочірньою фірмою. 

Обладнання може оплачуватися способом передавання акцій від дочірньої компанії 

інвестору. Приховані платежі за технологію мають форму виплати прибутку на 

інвестований капітал, передання якого не зафіксоване формальними угодами. 

Україна отримує міжнародну науково-технічну допомогу від комісій 

Європейського Союзу і міжнародних фінансових організацій. 

В Україні діють представництва міжнародних фондів, що сприяють науковій та 

інноваційній діяльності, розвитку підприємництва. Це Міжнародний науковий фонд 

Сороса, Британський фонд ноу-хау, Женевський міжнародний фонд підтримки 

підприємництва, програма «TACIS», американські наукові фонди і под. Вони надають 

можливість отримати фінансування під наукові або інноваційні проекти на конкурсній 

основі, пройти короткотермінове навчання або стажування за кордоном, отримати 

консультації та інші послуги. Проте закордонних підприємців лякає політична і 

законодавча непередбачуваність в Україні. 

Однак наша країна, маючи великі поклади корисних копалин, потужний 

науковий потенціал, залишається досить привабливим плацдармом для розміщення 

іноземного капіталу. Саме тому інтерес закордонних підприємців до України не 

знижується. 

Згідно з Указом Президента «Про інвестиційні фонди й інвестиційні компанії» 

від в Україні діють інвестиційні фонди «Україна» та «Фонд підтримки підприємств у 

нових західних незалежних країнах». Останній учені називають першим українським 

венчурним фондом, який здійснив інвестиції в більш як 30 вітчизняних компаній на 

загальну суму близько 10 млн. дол. США. 

Закон України «Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні 

інвестиційні фонди), ухвалений 15 березня 2001 p., визначає правові та організаційні 

основи створення, діяльності та відповідальності суб'єктів спільного інвестування, 

особливості управління їхніми активами, порядок та обсяг розкриття інформації 
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інститутами спільного інвестування з метою залучення та ефективного розміщення 

фінансових ресурсів інвесторів. Завданням цього закону є регулювання відносин у 

сфері спільного інвестування, забезпечення гарантій прав власності на цінні папери 

фондового ринку. 

Ще в середині 90-х років. Харківське державне авіаційне виробниче об'єднання 

стало одним з ініціаторів створення першої в Україні Асоціації венчурного капіталу 

(Східноукраїнського венчурного фонду), її метою є впровадження перспективних 

науково-технічних розробок, залучення й акумулювання капіталу, фінансування 

пріоритетних регіональних та міжгалузевих програм і високоефективних проектів. 

В Україні функціонує венчурний фонд «Western NTS Enterprise Fund». Цей 

фонд, із початковим капіталом 150 млн. дол., який наданий урядом США, створений 

для підтримки розвитку малих та середніх приватних підприємств в Україні, Молдові 

та Білорусі. За три роки в Україну здійснено 16 інвестицій на загальну суму близько 56 

млн. дол. (у Молдову— 3 млн.) [2].  

Фонд фінансує малі та середні підприємства у формі внесків до статутного 

фонду. Сума внеску становить від 1 до 7,5 млн. дол. Перевага надається агро бізнесу, 

харчовій та переробній галузям, виробництву меблів та будівельних матеріалів. 

Партнер фонду має бути повністю приватизованим або приватним 

підприємством з кількістю працівників до 2 тис. осіб і обов'язково мати хороший 

менеджмент. Якщо цей фонд зацікавиться проектом і вкладатиме свій капітал, то, на 

відміну від інших, він не претендуватиме на місце в керівництві компанії. 

Фонд надає позичальникам кредити в безготівковій формі способом 

банківського переказу коштів з рахунків фонду через систему кореспондентських 

рахунків уповноважених комерційних банків України в іноземних банках на 

відповідний рахунок позичальника в одному з уповноважених комерційних банків 

України. Розміри процентних ставок за кредитними операціями та порядок їх сплати 

встановлюються в кредитній угоді залежно від кредитних ризиків, терміну 

використання кредиту тощо. Тобто венчурні фонди в умовах українського ринку 

функціонують дещо на інших засадах, ніж це прийнято в усьому цивілізованому світі. 

В Україні також функціонує  «Black Sea Fund», загальний капітал якого 

становить близько 60 млн. дол. США та «Evroventures Ukraine» з капіталом 30 млн. дол. 

США. Значна частина фінансування цих фондів здійснюється за рахунок 

Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР). Експерти оцінюють загальну 

суму залученого цими фондами капіталу в межах 200—300 млн. дол., але фактично 
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інвестовано не більше 2 дол. на особу. Для порівняння: щорічні надходження до 

венчурних фондів Західної Європи в останні роки сягали 50—60 дол. на людину. 

Розмір вкладених венчурними фондами коштів в Україні становить не більше відсотка 

щорічних надходжень до європейських венчурних фондів, венчурне фінансування 

отримують лише 1—2 % приватних підприємств [2, ст. 78]. 

Українська асоціація інвестиційного бізнесу, компанія «Альфа-Капітал» та 

Український фонд підтримки підприємництва планують у майбутньому об'єднати 

зусилля у створенні венчурних фондів для інвестування в малий та середній бізнес. 

Підписано угоду про співробітництво з метою створення венчурного фонду, досвід 

функціонування якого передбачається використати для створення нормативної бази 

венчурних фондів, фондів прямого інвестування, а також основ діяльності управління 

активами. Організатори проекту мають намір залучити до співробітництва 

Європейський банк реконструкції та розвитку, а також іноземні фонди прямого 

інвестування [3, ст. 40]. 

Віддаючи належне бюджетним джерелам фінансування, залученню зарубіжних 

коштів для підтримки розвитку науки, слід відзначити, що головним джерелом, звідки 

вітчизняна наука (малі наукомісткі підприємства) повинні фінансуватися, має стати 

виробництво і залучення коштів приватних осіб. Тому за сприятливих умов (із 

зростанням у 2,5—З рази обсягів замовлень з боку виробництва і створенням фондів 

венчурного капіталу) вирішиться не тільки проблема оптимізації структури джерел 

фінансування науки, а й водночас проблема підвищення рівня наукомісткості та 

конкурентоспроможності вітчизняного виробництва. 

Основним джерелом інновацій у промисловості залишаються власні кошти 

підприємств, їхня питома вага у 2004 р. становила майже 84 % в загальному обсязі 

фінансування. У 2002 р. іншим важливим джерелом були іноземні кошти, проте у 2001 

р. вони зменшились більш як удвічі. Переважання власних коштів підприємств серед 

джерел фінансування інновацій зумовлене не тим, що їх достатньо, а тим, що інших 

джерел недостатньо і їх важко залучити з різних причин (наприклад несприятливий 

інвестиційний клімат, брак венчурного капіталу тощо). 

Кредитна система недостатньо використовується для фінансування інновацій. 

Кредити здебільшого надаються під високі відсотки та на короткий термін, тоді як 

інноваційні проекти є довгостроковими і потребують значних коштів. Частка кредитів у 

загальному обсязі фінансування становить близько 6%. 
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Слід зазначити, що продовжується тенденція відпливу спеціалістів з науково-

технічної сфери. Так, у 2004 р. кількість фахівців, які виконували НДДКР, порівняно з 

1991 р. скоротилася майже на 62%, у тому числі спеціалістів вищої кваліфікації — на 

32%, особливо це стосується кандидатів наук . 

Крім того, спостерігається зниження творчої активності науковців. За кількістю 

патентів Україна значно відстає від розвинутих країн світу. Якщо в розрахунку на 100 

виконавців НДДКР у 1991 р. припадало 4 патенти, то у 2004 р. — 2. 

Науково-технічні ресурси будь-якої держави оцінюються за кількістю 

національних заявок на винаходи. Так, у Японії в розрахунку на 100 тис. населення 

подається 285 заявок, а в Україні — менше 10 заявок на рік.  

Висновки 

Основними стратегічними заходами для залучення інвестицій в реальний сектор 

визначено: зближення рівнів прибутковості виробничого, торговельного та фінансового 

капіталів, зниження податкового навантаження, вдосконалення процесі ціноутворення 

та митно-тарифних важелів регулювання. 

Пріоритетними у визначенні напрямків державного інвестування вважаються 

галузі, які мають важливе значення для забезпечення життєдіяльності економіки і є 

мало привабливими для приватних інвесторів, та галузі, що забезпечують створення 

належної інфраструктури. 

Державні інвестиції планується використовувати також як засіб створення 

первинних умов для залучення приватних та іноземних інвестицій у розвиток 

пріоритетних галузей. Перевага віддаватиметься інвестиційним проектам із змішаним 

фінансуванням з використанням державної частки інвестицій як гарантії цільового 

спрямування інвестиційних ресурсів та можливістю її подальшої приватизації. 
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ПАБЛІК РІЛЕЙШНЗ, ЯК ЗАСІБ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  
ЕКОНОМІЧНОГО УСПІХУ ПІДПРИЄМСТВ ГОТЕЛЬНОГО БІЗНЕСУ 

 
І.В.СВИДА 

Мукачівський технологічний інститут  
 

В даній статті розглядаються основні поняття, мета, цілі й заходи Паблік Рілейшнз на 
підприємствах готельного бізнесу. Обгрунтовано необхідність встановлення й ведення стійких 
цілеспрямованих комунікацій з різними групами громадськості. Надаються рекомендації щодо 
практичного застосування  ПР-технологій для досягнення ефективної діяльності готельних  
підприємств. 

 
Паблік Рілейшнз (ПР), або зв'язки, відносини із громадськістю, - стають все 

більш важливою сферою діяльності українських готельних підприємств. Нараховуючи 

більш ніж 90-літню історію існування в США, технології Паблік Рілейшнз почали 

активно застосовуватися на українських підприємствах готельного бізнесу. Створення 

підрозділів зв'язку із громадськістю в українських готельних підприємствах почалося з 

середини 90-х років і було визначено самим ходом розвитку ринкових відносин. 

Зростання уваги підприємств готельного бізнесу до сфери Паблік Рілейшнз не 

випадкове. В умовах мінливості й невизначеності ділового середовища виникає 

об’єктивна необхідність встановлення й ведення стійких інформаційних зв'язків з 

партнерами й споживачами. Такі двосторонні інформаційні зв'язки необхідні готельним 

підприємствам для моніторингу й прогнозування подій в умовах неповної визначеності, 

для своєчасної й адекватної реакції на них. Паблік Рілейшнз, безсумнівно, стало 

засобом стратегічного управління зовнішнім й внутрішнім середовищем підприємства, 

інструментом впливу на них з допомогою інформаційної взаємодії. 

Управління своєю інформаційною ланкою стає необхідністю для готельного 

підприємства, яке функціонує в суспільстві, що досягло інформаційного щабелю 

цивілізації. В сучасному світі подія має сенс лише тоді, коли про неї повідомляють 

ЗМІ. Інформаційний простір слугує важливою сферою впливу на масову свідомість. 

Якщо людина минулого орієнтувалася на традиції, то людина сучасності зорієнтована 

переважно на потік інформації, що бере свій початок не в минулому, а виключно в 

нинішньому дні.  

Сьогодні необхідно управляти тим, що люди думають і відчувають, формувати 

суспільну думку й настрій. Таке управління припускає встановлення й ведення 

цілеспрямованих комунікацій з різними групами громадськості - з партнерами, із 

широкою громадськістю, з держструктурами, з фінансовою громадськістю тощо. 
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В усьому світі без підтримки ПР-служб (зв'язкам із громадськістю) не 

обходиться жодна серйозна комерційна структура. За даними західних досліджень [11, 

с.50], від 1/3 до 3/4 свого часу західний керівник витрачає на Паблік Рілейшнз. Це 

пов’язано з тим, що для забезпечення конкурентоспроможності підприємству 

необхідно бути першим не тільки у виробництві товарів або наданні послуг, а й у 

виробництві інформації. Більше того, останні дані західних досліджень [11, с.56] 

свідчать про те, що в найближчі п'ять років у світі очікується істотне розширення 

індустрії ПР. Досить згадати, що у США в ПР-індустрії працює понад 400 тисяч людей, 

а їх заробітки займають перші місця у переліку найбільш оплачуваних професій [11, 

с.60].  

Міжнародний комітет асоціації агентств Паблік Рілейшнз повідомив, що якщо в 

1998 р. число співробітників у ПР-агенствах зросло на 14%, то в 2003 р. - уже на 20%. І 

динаміка ця зберігається. Основний обсяг доходів ПР-агентств забезпечують приватні 

підприємства - понад 80%, на частки суспільного й державного секторів доводиться 

близько 13%. Основний обсяг діяльності ПР доводиться на роботу зі ЗМІ (35%) і на 

корпоративні комунікації (близько 28%) [11, с. 60].  
Отже, підприємствам готельного бізнесу для успішного функціонування 

необхідно виробити визначену орієнтацію на формування успіху й проводити постійну 

цілеспрямовану роботу з громадськістю й споживачами. 

Об’єкти та методи досліджень  

На даний час існує багато літератури іноземних авторів, де досліджуються 

питання використання Паблік Рілейшнз як засобу досягнення успіху підприємства, в 

західних країнах накопичений значний досвід роботи по зв’язкам з громадськістю. 

Вивчення закордонного досвіду роботи по зв’язкам з громадськістю безумовно відіграє 

велику роль в сфері забезпечення економічного успіху вітчизняних підприємств 

готельного бізнесу. Але в зв’язку з тим, що Паблік Рілейшнз в Україні функціонує в 

специфічних умовах (нестабільність й непередбачуваність на ринку, відсутність чіткої 

законодавчої бази), крім того, український бізнес ще не до кінця прийшов до розуміння 

суті Паблік Рілейшнз, не усвідомив його важливість для успішного маневрування на 

ринку, сьогодні не багато монографій вітчизняних авторів, в яких можна було б знайти 

пропозиції по створенню саме української системи Паблік Рілейшнз для готельних 

підприємств, яка б відповідала українським реаліям.  

Серед сучасних науковців теоретичними питаннями Паблік Рілейшнз 

займаються І.Альошина, яка акцентує основну увагу на особливостях застосування ПР-
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технологій в менеджменті [1], С.А. Білановський, який аналізує методи проведення 

маркетингових досліджень з метою застосування результатів у сфері Паблік Рілейшнз 

[2], І.Соколов пропонує адаптувати зарубіжний досвід Паблік Рілейшнз для 

вітчизняних підприємств [7], Г.Г.Почепцов, який вважає Паблік Рілейшнз ефективним 

засобом впливу на суспільну думку [6].  

Постановка задачі  

Метою даної статті є дослідження практики зв'язків із громадськістю в 

готельних підприємствах й підтримка взаєморозуміння між готельним підприємством й 

споживачем послуг. Для досягнення мети дослідження вирішуються наступні завдання: 

1.   Визначення суті ПР-технологій; 

2.   Дослідження досвіду зарубіжних країн у використанні ПР-технологій; 

3. Висвітлення ролі застосування ПР-технологій для досягнення ефективної 

діяльності підприємств вітчизняного готельного бізнесу.  

Результати та їх обговорення  

Термін «public relations» має американське походження й у перекладі з 

англійського означає «суспільні зв'язки», «розповідь для публіки», «суспільні 

відносини», «вивчення й формування суспільної думки». Вперше він був вжитий в 1807 

р. Томасом Джефферсоном. У чернетці свого «Сьомого звернення до конгресу» він 

викреслив слова «стан думки» і вписав «суспільні відносини». В 1832 р. в Уельскому 

університеті вперше заговорили про Паблік Рілейшнз у змісті «relations for the general 

good» (відносини заради загального блага) [11, с.23].  

Виникнення й розвиток Паблік Рілейшнз було обумовлено законами, традиціями 

й потребами суспільства. Завдяки публікаціям так званих «muckrakers» (журналістів і 

письменників, що відображають соціальні недоліки) [12, с.24] увага населення постійно 

залучалося до сучасного соціального стану. Думка про те, що без підтримки 

суспільства не можуть вирішуватися будь-які значимі питання, привела до здійснення 

перших ПР-міроприємств, які полягали у формуванні громадської думки щодо тих чи 

тих ситуацій. 

В сучасних умовах Паблік Рілейшнз небезпідставно оцінюють як мистецтво і 

науку створення ділового іміджу готельного підприємства на основі оперативної і 

правдивої інформації. Причому йдеться про діловий імідж не лише готельного 

підприємства, а й окремих підприємців. Кращих результатів досягають ті готелі, які 

ретельно планують Паблік Рілейшнз, узгоджують всі його основні напрямки 
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(громадська думка, дослідження і статистика, засоби масової інформації) і рівні (від 

урядового до споживацького). 

Існує безліч понять Паблік Рілейшнз і важко вибрати якесь конкретне одне. Всі 

визначення ПР (а число їх доходить уже до п'ятисот) акцентують різні характеристики, 

але всі вони з однієї області - це взаємини між підприємством та громадськістю.  

Інститут суспільних відносин (IPR), створений у Великобританії, прийняв 

наступне визначення Паблік Рілейшнз: 

Паблік Рілейшнз — керований процес комунікації між підприємством й 

суспільством, мета якого - інформувати громадськість про діяльність підприємства з 

комерційними, спеціальними або іншими цілями. Цілі повинні бути ясними, соціально 

корисними, а інформація для їх досягнення – точною [10, с.15]. 

Між прямою рекламою й Паблік Рілейшнз ніякої суттєвої різниці не існує, хоча 

є істотні розбіжності. Паблік Рілейшнз - мистецтво створювати в зовнішньому 

середовищі умови, які б забезпечували успіх і пов'язані з ним цінності, що лежать поза 

властивостями послуг й мають позитивне загальнолюдське значення.  
Просуваючи свою інформацію через засоби Паблік Рілейшнз підприємство не 

сплачує час і місце за існуючими рекламними розцінками, він сплачує тільки роботу 

персоналу ЗМІ та ідею менеджера з ПР чи консультанта, що провели цей захід. 

Практики і фахівці дійшли висновку, що споживач прихильніше сприймає цікаву 

статтю, радіорепортаж, розповіді фахівців або очевидців, ніж рекламний кліп.  

Отже, Паблік Рілейшнз в готельних підприємствах виконує більш складну 

функцію, ніж реклама, і відіграє важливу роль у виконанні таких завдань: 

• сприяння появі на ринку нових послуг; 

• спонукання щодо зміни ставлення до певних послуг підприємства; 

• розвиток і відродження інтересу до частково або цілком забутих послуг; 

• захист пропонованих послуг у проблемних ситуаціях, як правило, у випадку 

втрати репутації; 

• створення в очах споживачів образу підприємства, що викликає довіру та 

позитивно відбивається на іміджі послуг, наданих ним; 

• створення в персоналу почуття відповідальності й зацікавленості в справах 

готелю. 

Паблік Рілейшнз – це свого роду форма пропаганди, мета якої полягає у 

створенні громадської думки про послугу та встановлення зв’язків з громадськістю. 
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Фактично це спеціальна система управління соціальною інформацією, що включає весь 

процес накопичення і просування інформації,  метою якої є створення сприятливого 

ставлення до рекламодавця тих кіл громадськості, в яких він зацікавлений.  

Від пропаганди Паблік Рілейшнз відрізняються тим, що ПР розглядається як 

теорія непрямого, і, отже, слабкого впливу, якими є реклама чи пропаганда. Проте цей 

слабкий вплив посилюється при функціонуванні, оскільки здійснюється чітке 

визначення цільової аудиторії, для якої готується це повідомлення. В цьому його 

суттєва відмінність від пропаганди, яка намагається «вистрелити» у всіх відразу. 

Пропаганда є силовим, жорстким впливом, в той час як Паблік Рілейшнз - м’яким 

засобом впливу. 

Ціль Паблік Рілейшнз - досягнення згоди; ціль пропаганди - створення руху. ПР 

прагнуть до досягнення чесного діалогу, пропаганда до цього не прагне. Методи ПР 

мають на увазі повну відкритість; пропаганда при необхідності приховує факти. ПР 

прагнуть до розуміння; пропаганда - до залучення прихильників. 

Виділяють наступні інструменти Паблік Рілейшнз: 

• інформаційні – газети, журнали, брошури, статті, звіти, інформаційні бюлетні, 
сайти; 

• аналітичні – фокус-групи, анкетування, зворотний зв’язок; 

• організаційні - свята, тренінги, збори, змагання; 

• комунікаційні – виступи представників керівництва підприємства, фахівців, 
очевидців [7, с.80]. 

 Всі ці широко тиражовані засоби сприяють створенню привабливого іміджу 

готельного підприємства й передають цікаву інформацію на цільові ринки. 

Для ефективної розробки та застосування Паблік Рілейшнз на підприємствах 

готельного бізнесу повинен бути власний менеджер з ПР чи консультант із сторони. 

Проте, зазвичай, підприємства не мають грошей для залучення спеціаліста належного 

рівня. Тому, в кращому випадку, наймають спеціаліста ззовні чи створюють у себе 

відповідний підрозділ.  

До функцій ПР-фахівця входять: підготовка юридично виважених матеріалів для 

преси, формування громадської думки та іміджу, участь в менеджменті й маркетингу, 

здійснення цивілізованого лобізму, протидія кризовим ситуаціям на підставі ретельного 

аналізу діючого законодавства України. Всі, що займаються Паблік Рілейшнз, 

незалежно від їхньої вузької спеціалізації, повинні засвоїти базові знання й досвід 
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володіння методами й засобами, дотримуватися певних правил і норм професійної 

поведінки. 

Інститут суспільних відносин розробив так зване право професійної поведінки й  

у 1962 р. затвердив офіційний кодекс. Міжнародна Асоціація суспільних відносин (The 

International Public Relations Association - IPRA) прийняла кодекс професійної 

поведінки, власні кодекси прийняли й більшість національних асоціацій [12, с.120]. 

Дотримання вимог кодексу професійної поведінки буде в значній мірі сприяти 

затвердженню Паблік Рілейшнз як професії й допоможе зберегти високу якість роботи.  

Право кожного переконувати оточуючих за умови, що засоби чесні й законні - 

це основна умова демократії, але в області Паблік Рілейшнз воно є основним способом 

діяльності. Всі особи, що займаються Паблік Рілейшнз, повинні неодмінно зберігати 

почуття відповідальності, оскільки їхня діяльність впливає на свідомість людей та на 

життя суспільства в цілому. 

Отже, основна мета Паблік Рілейшнз в готельному підприємстві — формування 

ситуації успіху  підприємства в суспільстві.  

Основні цілями Паблік Рілейшнз є: 

1. Позиціювання об'єкту (послуги) Паблік Рілейшнз - створення й підтримка 

(відтворення) зрозумілого, сприятливого для клієнта й керованого іміджу; 

2. Підвищення іміджу - після кваліфіковано виконаного позиціювання можна 

перейти до підвищення (піднесення) іміджу; 

3. Антиреклама, тобто зниження іміджу, мета якої полягає в зменшенні потоку 

клієнтів. Антиреклама використовується в тому випадку, коли готель не в змозі 

задовільнити всі потреби споживачів послуг; 

4. Відмежування від конкурентів - це позиціонування власного ПР-об’єкту на фоні 

конкурентів; 
5. Контрреклама – підвищення «втраченого» іміджу, тобто відновлення «кредиту 

довіри»; 
6. Вивчення впливу зовнішнього середовища на діяльність готельного підприємства 

– дослідження географічних, демографічних, психологічних, культурно-етичних 

факторів, відстеження змін в державній політиці, міжнародному становищі, суспільній 

думці, настрої мас - потенційних користувачів.  

Будь-які заходи з Паблік Рілейшнз складаються із чотирьох різних, але зв'язаних 

між собою частин: 

• аналіз, дослідження й постановка завдання; 
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• розробка програми й заходів міроприємств; 

• спілкування й здійснення програми; 

• дослідження результатів, оцінка й можливі доробки. 

Ці частини іноді називаються системою RACE: Research (дослідження), Action 

(дія), Communication (спілкування), Evaluation (оцінка) [10, с.58]. 

Програми Паблік Рілейшнз створюють для готельного підприємства 

сприятливий соціальний клімат або, як мінімум, соціально неагресивне середовище, 

знімаючи можливі протиріччя. Таким чином, в значній мірі вирішуються як 

комунікативні, так і комерційні завдання діяльності підприємства. 

Практика Паблік Рілейшнз у вітчизняних підприємствах готельного бізнесу 

помітно відрізняється від західної, що пояснюється специфікою ринкової ситуації в 

країні (нестабільність й непередбачуваність), а також повна відсутність в Україні 

інфраструктури Паблік Рілейшнз, яка склалася за кордоном.  

 
 Крім того, український бізнес ще не прийшов як до розуміння суті Паблік 

Рілейшнз, так і до усвідомлення його важливості для успішного маневрування на 

ринку. Найчастіше українським готельним бізнесом Паблік Рілейшнз розглядається як: 

• частина маркетингу, яка в кращому випадку прирівнюється до розміщення в ЗМІ 

текстової реклами (за результатами опитування українських бізнесменів, близько 80% 

не змогли відповісти на запитання, що таке Паблік Рілейшнз) [9]; 

• специфіка українського бізнесу така, що вітчизняні підприємства починають 

усвідомлювати необхідність налагодження зв'язків із громадськістю тільки тоді, коли 

вони опиняються в кризовій ситуації; 

• на ринку діють ПР-агенства, що пропонують послуги Паблік Рілейшнз, але не 

здатні забезпечити їхню реалізацію на професійному рівні. Фактично все зводиться до 

невиразного консультування, розміщення позитивних матеріалів у ЗМІ й потоку 

дорогої, яка найчастіше не відповідає ніяким завданням, реклами. 

Все це вказує на необхідність розроблення суто українських методик Паблік 

Рілейшнз, в яких закордонні технології застосовувалися б як основа й орієнтир, але 

більша увага приділялася б вивченню сформованих в країні реалій і способів 

ефективної професійної діяльності в них. 

Висновки 

В умовах ринкових відносин головним визначальним фактором економічного 

успіху підприємств готельного бізнесу стає ринок, точніше споживачі послуг. Нині 
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недостатньо надавати якісні послуги. Для збільшення обсягів надання послуг й 

одержання прибутку потрібно донести до свідомості споживачів переваги від 

використання послуг. Застосування Паблік Рілейшнз на підприємствах готельного 

бізнесу дозволяє здійснити передачу повідомлень споживачам з метою зробити 

готельні послуги підприємства більш привабливими для цільової аудиторії. Ефективне 

використання інструментів Паблік Рілейшнз із споживачами стало ключовим фактором 

успіху готельного підприємства. 
Підприємствам готельного бізнесу необхідно не тільки враховувати зовнішні 

умови, але й мати цілком певну орієнтацію на формування сприятливого «зовнішнього 

клімату», проводити постійну цілеспрямовану роботу із громадськістю й споживачами. 

Для готелю зв’язки з громадськістю є найважливішим інструментом 

комунікаційної політики, що спрямована на завоювання сприятливої думки окремих 

соціальних, професійних груп або конкретних особистостей, створення іміджу готелю 

та його послуг. Добре налагоджена система Паблік Рілейшнз допомагає чітко бачити 

«вікно можливостей» підприємства, вчасно використовувати зміни настроїв у 

суспільстві, можливостей і бажань споживачів, сприяє пошуку взаєморозуміння і 

формування контактів готелю з пресою, урядом й іншими колами. 

Цілеспрямована робота в сфері Паблік Рілейшнз - один зі зростаючих напрямків 

маркетингових програм провідних підприємств готельного бізнесу. Подальший 

розвиток ринкової економіки в Україні дає необхідні знання, уміння й навички всім 

тим, хто прагне успішно позиціювати себе на вітчизняному ринку готельних послуг.  
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