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ДИНАМИКА ДВУХСЛОЙНОГО ПОЛУПРОСТРАНСТВА С НАЧАЛЬНЫМИ 
НАПРЯЖЕНИЯМИ ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ ПОДВИЖНОЙ НАГРУЗКИ 

 

БАБИЧ С. Ю. 1, ГЛУХОВ Ю. П.1, ЛАЗАР В. Ф.2 

Институт механики им. Тимощенко1 
Мукачевский государственный университет2 

 

В данной статье в рамках линеаризированной теории упругости для тел с начальными 
напряжениями рассмотрена плоская установившаяся задача о возмущении движущейся с постоянной 
скоростью поверхностной нагрузкой двухслойного полупространства с начальными напряжениями.  

Рассматриваемая среда состоит из слоя и подстилающего его полупространства. Движение 
слоя описано системой уравнений из теории пластин, учитывающей влияние инерции вращения и 
поперечного сдвига.  

Полупространство состоит из сжимаемого или несжимаемого предварительно напряженного 
изотропного нелинейно-упругого материала с произвольной формой упругого потенциала. Начальное 
напряженно-деформированное состояние полупространства является однородным. Граничные 
поверхности элементов слоистой среды плоские и параллельные между собой.  

К свободной границе слоя приложена сосредоточенная нагрузка, движущаяся с постоянной 
скоростью в течение большого промежутка времени. Относительно системы координат, связанной с 
этой нагрузкой, существует установившееся плоское деформированное состояние. 

Предполагается, что напряжения, возникающие за счет действия нагрузки, значительно меньше 
начальных напряжений. Указанное предположение позволяет применять линеаризированную теорию 
упругости для описания дополнительного напряженного состояния, вызванного действием нагрузки.  

Поставленная краевая задача решается с помощью интегрального преобразования Фурье. В 
области изображений Фурье решение задачи сводится к решению системы алгебраических уравнений.  

Решение задачи получено в общем виде для сжимаемого и несжимаемого материалов с 
произвольным упругим потенциалом для теории конечных и двух вариантов малых начальных 
деформаций, для случаев неравных и равных корней, для различных условий сопряжения слоя и 
полупространства и для любой скорости движения нагрузки (дозвуковой, трансзвуковой и 
сверхзвуковой).  

На основании полученных результатов проведено численное исследование влияния начальных 
напряжений на значение критических скоростей движения нагрузки и на напряженно-деформированное 
состояние двухслойной среды. 

Численные исследования выполнены для сжимаемого и для несжимаемого материалов 
соответственно с потенциалом гармонического типа и потенциалом типа Бартенева-Хазановича в 
рамках теории конечных начальных деформаций. 

Анализ полученных результатов позволяет сделать выводы, что начальные (остаточные) 
напряжения оказывают существенное влияние на значение параметров, характеризующих 
напряженно-деформированное состояние двухслойного полупространства. Влияние начальных 
напряжений зависит от скорости движения поверхностной нагрузки, механических параметров 
элементов слоистой среды и условий их сопряжения. 

Ключевые слова: слоистое полупространство, начальные напряжения, подвижная нагрузка 
 

Одной из задач, представляющей значительный научный и практический 
интерес, является задача о распространении волн в телах под действием приложенных 
к их границам подвижных нагрузок. Задачи такого рода возникают также при расчете 
аэродромных и дорожных покрытий, при расчете пластин и оболочек, находящихся в 
подвижной среде или под действием движущихся штампов и во многих других 
случаях. 

Следует отметить, что как с математической, так и с физической точки зрения, 
подвижная нагрузка является понятием весьма общего характера. Поэтому основные 
закономерности действия подвижной нагрузки могут изучаться безотносительно того, 
в результате какого физического процесса эти проблемы возникли.  

Данная статья является математическим обобщением результатов, полученных 
авторами по данной теме в предыдущих работах [1,2,4].  
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Постановка задачи 
 Рассмотрим слой толщиной2h , лежащий на полупространстве, начальное 

напряженно-деформированное состояние которого определяется следующими 
компонентами вектора перемещений и тензора обобщенных напряжений: 

   0 *01 ;    0    , 1, 2, 3 ,j ij i i iiu x i jδ λ σ                                 (1) 

Где iλ  – удлинения ( constiλ  ) вдоль осей лагранжевой системы координат ix , 

совпадающей в естественном состоянии с декартовой системой координат. Наряду с 

лагранжевыми координатами введем декартовые координаты iξ  начального 

деформированного состояния, связанные с координатами ix  соотношениями 

i i ixξ λ . 

К свободной границе слоя приложена движущаяся с постоянной скоростью v 

нагрузка, не зависящая от координаты 3ξ . Такая нагрузка вызывает в рассматриваемой 

слоистой среде плоское деформированное состояние. 
Для решения задачи воспользуемся соотношениями линеаризированной теории 

упругости сжимаемых тел с начальными напряжениями [3]. Предполагая, что картина 
деформаций инвариантна относительно времени в движущейся вместе с нагрузкой 

системе координат  1 2,y y , где 1 1 vy tξ  ; 2 2y ξ , уравнение установившегося 

движения полупространства через функцию  1 2, y yχ  можно записать в виде 

 
2 2 2 2

2 2
1 22 2 2 2

1 2 1 2

0j

y y y y
η η χ
     

         
,   j=1,2.                               (2) 

Корни 1η  и 2η  определяются из уравнения 
4 2

12 0A Aη η   ,                                                     (3) 

где коэффициенты A  и 1A  в случае сжимаемого материала определяются из 

соотношений 

     22 2
2222 2112 2222 1111 2112 1221 1122 12122 v v ;Aω ω ω ω ρ ω ω ρ ω ω                           

(4) 

  2 2
1 2222 2112 1111 1221 1 2 32 v v ;    ;Aω ω ω ρ ω ρ ρλ λ λ ρ           

а в случае несжимаемого материала из соотношений 

   
 

2 2 2 2
22 2112 11 2222 22 1111 11 22 1122 1212

2 2 2
1 22 2112 11 1221

2 v 2 ;

2 v ;    ;    ;ij ij i i

Aq q q q q

A q q q q

κ κ κ ρ κ κ

κ κ ρ δ λ ρ ρ

    

   

         

     
             (5) 

В формулах (4) и (5) ρ  – плотность материала полупространства в естественном 

состоянии.  
Предположим, что движение слоя может быть описано системой уравнений из 

теории пластин, учитывающей влияние инерции вращения и поперечного сдвига. Для 
пластины, находящейся под воздействием поперечных и тангенциальных 
поверхностных сил, соответствующие уравнения приведены в [10]. В системе 

координат  1 2,y y  уравнения теории пластин могут быть записаны как  
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2
21

1 12
1 1

2
2

1 1 1 22
1 1

2 2
21

1 0 12
1 1 1

2
2 v ;

1

2 v 2 ;

2 2
v 2 0;

3 1

G u
h P

y

w
h G G h q P

y y

h G w
G

y y

ρ τ
ν

φ
κ ρ κ

φ
ρ δ κ φ τ

ν

  
     
 

   
 

    
            

                       (6) 

В уравнениях (6) 1G , 1ν  и  1ρ  суть соответственно модуль сдвига, коэффициент 

Пуассона и плотность материала пластины; u  и w  – перемещения срединной 

поверхности пластины  2 0y  , a 0δ  – постоянная, которая принимает значение 1 или 

0 в зависимости от учета или пренебрежения инерцией вращения пластины при выводе 
уравнений (6); φ  – угол поворота поперечного сечения пластины; κ  – коэффициент 

сдвига Тимошенко; q  и τ  – соответственно нормальные и касательные напряжения, 

действующие на поверхности раздела пластины и полупространства; 1P  и 2P  – 

касательные и нормальные составляющие нагрузки на свободной поверхности 
пластины. Величина изгибающего момента в пластине определяется по формуле 

3
1

1 1

4

3 1

G h d
M

dy

φ
ν




                                                             (7) 

Рассмотрим два случая контакта между пластиной и полупространством при 

2y h  :  

жесткий контакт 

21 22 2 1;    ;    ;    ;Q Q q u w u u hτ φ                                          (8) 

нежесткий контакт 

21 22 20;    0;    ;    .Q Q q u wτ                                                (9) 

Таким образом, задача сводится к решению уравнений движения (2) и (6) при 
граничных условиях (8) или (9). 

Используя уравнения движения пластины (6) и условия (8) и (9) граничные 
условия можно записать в общем виде 

2 2
1

1 1 21 1 12 2
1 1

d u d
h Q P

dy dy

  
 

   
 

  

2
2

3 1 22 22
1 1

2
d u d

hG Q P
dy dy

  φ
θ κ                                    (10) 

2
2

2 1 1 212
1 1

2 0
dud

G Q
dy dy

 
    

 
φ

θ κ φ δ  

Здесь введены следующие обозначения 

 
2

2 2 21 1
1 1 2 0 1 3 1 1

1 1

2 2 2
2 v ;   v ;   2 v .

1 3 1

G h G
h h Gθ ρ θ δ ρ θ κ ρ

ν ν

   
            

 

Параметр  1  равен 1 при жестком контакте и 0  при нежестком контакте. 
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Значения функций  2
1 vη  и  2

2 vη  определяют вид уравнений движения (2) и 

соответственно выбор формы решения рассматриваемых уравнений. Влияние скорости 
движения нагрузки на значение корней уравнения (3) для сжимаемого и несжимаемого 
полупространства  подробно исследовано в работах [1,2]. Запишем решение задачи в 
общем виде для равных и неравных корней уравнения (3). 

Напряжения, перемещения и скорости перемещений в полупространстве через 

функции  jχ  определяются по формулам [3] 
2 2 (2) 2 2 (1)

(12) (22) (11) (21)
2 2 2 2
1 2 2 1 2 1

; , 1, 2;
ij ij

ij ij ij ij ijQ i j
y y y y y y 

        
                



 

               (11) 

2 ( ) 2 2
( ) ( ) ( ) ( )
1 1 22 2

1 2 1 2

; , 1, 2; ;
i

i j j j
i i i iu i j i j

y y y y

   
             

                      (12) 

3 ( ) 2 2 ( )
( ) ( ) ( )
1 1 22 2 2

1 2 1 2 1

v ; , 1, 2; ;
i j

i j j
i i i iu i j i j

y y y y y

     
              


                      (13) 

где в случае сжимаемого материала 

     
   

(11) 2 (12) 2 (21)
22 1111 11 1212 2211 11 1221 22 2112

(22) (11) 2 (22)
11 2222 22 1122 2121 21 1111 12 2222

v ; v ; ;

; v ; ;

ii ii ii ii ii ii ii

ii ii ii ij ij ij ij

i

             

            



        

       

          

         

     (12) 2 (21)
12 1221 21 1122 2121 12 21 2112 12 1212 2211

(1) (2) ( ) ( ) 2
11 21 1212 2211 2 2 2 1 1 1

v ; ;

; ; v ; , 1, 2; ;

j ij ij ij ij

j j
i jj i jj i j i j

           

         

        

            

          

    

   
а в случае несжимаемого материала 

     ( ) 1 2 1 ( ) 2 2 1 1
1212 2 11 2 1122 1212

(12) 1 (22) 1 (11) 1 (21) 1
22 21 11 12 22 21 11

1 v ; v 2 ;

; ; ;

iii ii
ii jj j jj jj ii iiii j jjjj jj ii

ij ij ij ij ij ij ij ij

q q q q q q

q q q q

     

   

    

   

        

        

          

      

κ κ κ κ κ

κ κ κ κ

 
12

(12) 1 2 (12) 1 (12) (21) 1 (21) 1 (21)
22 22 1221 11 11 22 22 11 11 2112 22 22 11 11

(1) (2) 1 (2) (1) 1 (2) (1)
11 12 11 21 21 22 11 22

; , 1, 2; ;

v ; ; ; ;

; ; 0;

i j i j

q q q q q q

q q

      

      

   

 

   

       

        

      

 

κ κ

       
Учитывая (11) и (12), граничные условия (10) можно записать в виде 

2 2 2 2 2
(2) (2) (12) (22) (2)

1 1 11 12 21 212 2 2 2 2
1 1 2 2 1 2

3 2 2 (1) 2
(1) (11) (21)

1 1 11 21 21 1 1 1 12 2 2 2
1 2 1 2 1 1

;

y y y y y y

h P
y y y y y y

      

        

         
                

      
             

 

3 2 2 (2)
(2) (12) (22)

1 3 21 22 222 2 2
1 1 2 1 2 1

2 2 2 2 2
(1) (1) (11) (21) (1)

3 21 22 22 22 22 2 2 2 2
1 1 2 2 1 2

2

;

hG
y y y y y y

P
y y y y y y


      

             
         

                 

φ χ
κ θ β α

θ β β α α χ

               (14) 
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2 2 2 (2)
(2) (12) (22)

2 1 1 21 1 21 1 212 2 2
1 1 2 2

2 2 (1)
(1) (11) (1) (21)

1 21 1 21 1 22 1 212 2
1 2 1

2 2

2 2 0;

G G
y y y y

G G
y y y


    

         
   

        

φ χ
θ κ φ κ β δ δ α

χ
κ β δ α κ β δ α

 

Таким образом, задача об установившемся движении двухслойного сжимаемого 
полупространства при воздействии подвижной нагрузки сводится к нахождению 

функций 
( )jχ  и φ  из граничных условий (14). 

 Результаты теоретических и експериментальных исследований. Решение 

задачи найдем с помощью интегрального преобразования Фурье по переменной 1y  и 

соответствующей формулы обращения.  Применяя преобразование Фурье к 
уравнениям (2), получим 

2 2
2 2 2 2 ( )

1 22 2
2 2

0;    =1,2.j Fd d
k k j

dy dy
η η χ

  
    

  
;                          (15) 

Определим решение задачи в общем виде для случаев неравных и равных 
корней, для различных условий сопряжения слоя и полупространства и для любой 
скорости движения нагрузки (дозвуковой, трансзвуковой и сверхзвуковой). 

Граничные условия (14) в пространстве изображений Фурье имеют вид 
3 2

(22) 2 (2) 2 (12) 4 (2) (2)
21 1 1 12 21 1 1 113 2

2 2 2

2
(21) 2 (1) 2 (11) (1) 2
21 1 1 11 21 1 1 1 12

2 2

;

F

F F F

d d d
k k k

dy dy dy

d d
ik k k k h P

dy dy

        

         

 
     
 
 

     
 

 

2
(22) 2 (2) 2 (12) (2)

1 22 3 21 222
2 2

3 2
(21) 2 (1) 2 (11) 4 (1) (1)
22 3 22 22 3 21 23 2

2 2 2

2

;

F F

F F

d d
ik hG ik k k

dy dy

d d d
k k k P

dy dy dy


 

      
 

 
     
 

κ φ α θ β χ

α θ β α θ β χ

                        (16) 

   

   

2 (2)
2 2 (2) (12) (22)

2 1 1 21 1 21 1 21 2
2 2

2
2 (1) (11) (1) (21) (1)

1 21 1 21 1 22 1 21 2
2

2 2

2 2 0;

F
F

F

d d
k G k G

dy dy

d
ik k G G

dy


 

     
 

 
     

 

χ
θ κ φ κ β δ δ α

κ β δ α κ β δ α χ

 

Решение преобразованного уравнения (15) с учетом затухания на бесконечности 
будем искать в виде 

      1 1 2 2 2 2

1 2 1 2 1 2

( ) ( ) ( )
2 1 2 21 (1 ) e 1 e ;k k y h k k y hF j j j

j С y h С             
η η

η η η η η ηχ δ δ δ δ

    (17) 

где ( ) ( , 1,2)j
mC j m   – постоянные интегрирования, 

1 2

1 2
2

1 2

0, 0, 1
; 1,2; ; .

1, 1, 2j j j j

j
k j

j

  
        

η η

η η
γ η δ δ

η η
 

Введем постоянные интегрирования 
(1) (1) (2) (2)
1 1 2 2 1 1 2 2; ; ; ;С iC С iC С C С C                                 (18) 
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Подставляя (17) и (18) в (16), получаем систему алгебраических уравнений 

относительно неизвестных 1 2,C C  и Fφ  

   (1) (2) (1) (2) 2 (3) 2
11 11 1 12 12 12 2 13 1 1 ;F Fk a ka C a ka k a C a k P        

    2 (1) (2) (1) (2) 2 (3) 1
21 21 1 22 22 22 2 23 2 ;F Fk a ka C k a ka k a C a ik P      φ                      (19) 

   3 2 (1) (2) (1) 2 (2)
31 1 32 32 2 33 33 0;Fk a C k a ka C a k a    φ  

где 

   
     

1 2 1 2 1 2

1 2 1 2 1 2

(1) (11) (21) (2) (21) (1) (1) (22) (21) (22)
11 21 1 21 11 1 1 1 11 1 12 21 2 21 21 2

(2) (1) (2) (12) (3) (1)
12 1 1 11 12 2 21 12 1 1 11 2

; ; 2 ;

2 1 ; 1 ;

a a a

a a

     

     

               

            

           
           13 1 1 ;a h  

 

   
     
1 2 1 2 1 2

1 2 1 2 1 2

(1) (11) (21) (2) (11) (2) (1) (12) (22) (21)
21 1 22 22 21 3 2 21 1 22 22 2 22 22 2

(2) (2) (1) (12) (3) (12)
22 3 21 22 2 2 22 22 3 2 23

; ; 2 ;

2 1 ; 1 ; 2

a a a

a a a h

          

         

η η η η η η

η η η η η η

γ γ δ γ θ θ δ β γ δ γ γ α α γ

δ θ β β γ δ γ γ θ θ δ κ 1;G
 

      
    

1 2 1 2 1 2

1 2

(11) (2) (21) (11) (2) (12) (12)
31 1 2 1 21 1 1 21 21 32 1 2 1 21

(1) (2) (1) (22) (21) (22) (1) (2)
32 1 21 2 22 1 21 2 21 21 2 33 1 33 2

2 ; 1 2 ;

2 2 2 ; 2 ; ;

a G a G

a G a G a

       

            

η η η η η η

η η

κ θ δ γ β δ δ γ γ γ δ κ θ δ γ

δ κ β γ β δ γ γ α α γ κ θ
 

( ) ( ) ( ) 2 ( ) (1 ) (2 ) 2
1 2 ; ; , , 1, 2;kj k k nj n n

m m m j mk mk mk j j k m               

Решение системы (19) можно записать следующим образом 
( ) ( )

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

F j F j F F
F

j

P U iP U P U iP U
C j

k k

 
  

 
δ δ

φ                        (20) 

где 

   
   

2 2 3 4 5 (1) 1 ( ) ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 ( )
0 1 2 3 4 5 10 11 12 13 14

(2) ( ) ( ) 2 ( ) 3 ( ) 2 ( ) ( ) 2 ( )
20 21 22 23 30 31 32

( ) ; ;

; ; 1, 2;

j j j j j
j

j j j j j j j
j j

k k b kb k b k b k b k b U k b kb k b k b k b

U b kb k b k b U k b kb k b j

            

          

 

     
 

(1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (2) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1)
0 33 11 22 12 21 1 33 11 22 22 11 12 21 12 21 23 31 12 11 32

(1) (2) (2) (3) (1) (2) (2) (3) (1) (2)
2 33 22 11 22 11 12 21 12 21 23 31 12

; ;b a a a a a b a a a a a a a a a a a a a a

b a a a a a a a a a a a a a

        

      
     

 

(1) (2) (2) (1)
11 32 11 32

(2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (2) (1) (1) (2) (2) (1)
33 11 22 12 21 13 21 32 31 22 3 33 11 22 22 11 12 21 12 21

(1) (2) (2) (1) (2) (3
13 21 32 21 32 31 22 23 31 12

;

a a a

a a a a a a a a a a b a a a a a a a a a

a a a a a a a a a a

 

         

       
     

) (2) (2) (1) (3) (2) (3) (2)
11 32 33 22 11 12 21

(2) (2) (2) (1) (3) (2) (2) (3) (1) (2) (2) (3) (2) (3) (2) (3) (2)
4 33 11 22 11 22 12 21 12 21 13 21 32 22 31 5 33 22 11 12 21

;

; ;

a a a a a a a

b a a a a a a a a a a a a a a b a a a a a

  

        

 
(1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (3) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (2) (1) (2) (3)
10 22 33 11 22 33 23 32 12 22 33 33 22 23 32 13 33 22 14 33 22

(2) (1) (1) (2) (2) (1) (2)
10 12 33 11 12 33 12 1

; ; ; ; ;

; ;

b a a b a a a a b a a a a a a b a a b a a

b a a b a a b a

           

     (3) (1) (2) (1) (1) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (3)
2 33 33 12 13 32 13 33 12 13 32 14 33 12; ; ;a a a a a b a a a a b a a      

 

(1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (1) (2) (2)
20 21 33 21 21 33 23 31 22 21 33 23 21 33

(2) (1) (1) (2) (2) (1) (2) (1) (2) (2) (2) (2)
20 11 33 21 11 33 22 11 33 13 31 23 11 33

; ; ; ;

; ; ; ;

b a a b a a a a b a a b a a

b a a b a a b a a a a b a a

       

       
 

(1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (2) (1) (2) (2) (3)
30 21 32 22 31 31 21 32 21 32 22 31 32 21 32 22 31

(2) (1) (1) (1) (2) (1) (2) (2) (1) (2) (2) (2
30 11 32 12 31 31 11 32 11 32 12 31 32 11

; ; ;

; ;

b a a a a b a a a a a a b a a a a

b a a a a b a a a a a a b a

        

        ) (2) (3)
32 12 31;a a a

 

Применим преобразование Фурье к формулам (7), (11) и (13) 
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(2 )2
(12 ) (22 )2

2
2 2

2
(11 ) (21 ) (1 )2

2
2

; , 1, 2;

jm

jm jm

jm jm jm

F
F
jm jm jm

F

jm jm

d d
Q k

dy dy

d
ik k j m

dy


 

  

  

   


 

  

 
   
 

 
    

 



                              (21) 

2 ( )
2 ( ) ( ) ( ) 2 ( )

1 2 12
2 2

v v ;    , 1, 2;   ;
j F

F m m m F j
j j j j

d d
u ik k k j m i m

dy dy

   
 

       
 

  

3
1

1

4
;

3 1
F FikG h

M 


φ
ν

 

С учетом (17), (18) и (20) выражения (21) можно представить в виде 

   2 1 (1) (2)
1 1 2( ) ;mjF F F

mj mj mjQ i k k P iP
        

 2 2 1 (1) (2)
1 1 2 2 2v ( ) ; , 1, 2;F j F F

ju i k k P iP m j                                           (22) 

 1 (1) (2)
1 1 2( ) ;F F FM k k i P P    φ φδ  

где 

     
       

1 2

1 2 1 2

2 2

1 2 1 2

( ) (11) (21) (1) (21) (22) (12)
1 2 2

(12) (22) (12) (2)
2 2 2

 = e 2

1 e ;

k y hj
mm mm mm j mm mm mm

k y h
mm mm mm j

k U

k y h U


   


   

          

      





      

    
 

     
       

1 2

1 2 1 2
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Таким образом, решение задачи об установившемся движении двухслойного 
упругого полупространства с начальными напряжениями под воздействием подвижной 
нагрузки в области изображений Фурье имеет вид (22). 

Из (22) следует, что значение величин, характеризующих напряженно-
деформированное состояние двухслойного упругого полупространства неограниченно 
возрастают при ( ) 0k  . При условии существования действительных 

положительных кратных корней уравнения ( ) 0k   возможен резонанс [10].  

Результаты исследований функции ( )k  для сжимаемого и несжимаемого 

полупространства и различных случаев сопряжения пластины и полупространства 
приведены в работах [1,2]. 

Из полученных в [1,2] результатов следует, что количество критических 
скоростей движения нагрузки существенно зависит от начальных напряжений в 
полупространстве, механических характеристик пластины и полупространства и 
условий их контакта. Влияние начальных напряжений на значения критических 
скоростей более существенно для сравнительно мягких пластин и для нежесткого 
контакта. Значение наименьшей критической скорости при нежестком контакте всегда 
меньше, чем при жестком. 
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Обсуждение результатов исследования.  
Для того, чтобы перейти в формулах (22) к оригиналам следует воспользоваться 

обратным преобразованием Фурье. 
Из полученных в [1,2] результатов следует, что вычисление интегралов 

обращения существенно зависит от скорости движения нагрузки. В зависимости от 
скорости v знаменатель ( )k  в интегралах обращения может иметь действительные 

положительные корни, а может и не иметь. Если ни один корень не лежит на 
действительной оси, то интегралы обращения не имеют особенностей и их можно 
вычислить непосредственно с помощью таблиц [8]. При наличии неравных 
действительных положительных корней знаменателя ( )k  интегралы вдоль контура 

интегрирования от iγ   до iγ   можно заменить суммой главного значения 

интеграла и суммой всех вычетов, умноженной на ( )iπ [11]. В случае существования 

двойного положительного корня интегралы обращения не существуют даже в смысле 
Коши, т.е. появляется резонанс. 

Так как при постановке задачи предполагалось, что возмущения, вызванные 
движущейся нагрузкой, очень малы, то резонансная область из рассмотрения была 
выключена. 

На рисунках 1-4 показано, как влияют начальные напряжения в основании на 
характеристики напряженно-деформированного состояния в двухслойном 
полупространстве при различных скоростях движения нагрузки (дозвуковой, 
трансзвуковой и сверхзвуковой) и условиях контакта пластины и полупространства.  

На рисунках используются следующие обозначения: 11c  и 12c   - скорости 

распространения в направлении оси 1Oy  соответственно продольных и поперечных 

поляризованных волн в неограниченном сжимаемом теле с начальными напряжениями 
[6],  1c  и 2c  - скорости распространения поперечных воли в направлении осей 1Oy  и 

2Oy  в неограниченном несжимаемом теле с начальными напряжениями [5], sc  - 

скорость движения сдвиговых волн в слое, *v  - критическая скорость движения 
нагрузки [1,2]. 

В качестве примеров рассмотрены сжимаемое полупространство с упругим 
потенциалом гармонического типа и несжимаемое полупространство с потенциалом 
Бартенева-Хазановича [3]. Предполагалось, что начальное деформированное состояние 
является плоским и поверхностная нагрузка отсутствует. 

Результаты вычислений  приведены для сосредоточенной линейной нагрузки, 
нормальная и касательная составляющие которой определяются по формулам 

1 1 2 1 1( )cos ;    ( )sin ;    ;P P y P P y P Gδ δ  α α  

где α  – угол наклона нагрузки к оси 1Oy . 
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Гармонический потенциал 

( 1 0,5ρ ρ  ; 1 0,5Gμ  ;  0,845κ  ;  0,3ν  ;  1 0, 25ν  ;  2πα ;  0 1δ  ) 
* 2 2

12v v ; v 0,1 sc c   
 

2 2
12 11v ; v 2 sc c c     2 2

11v > ; v 6 sc c   

 
Жесткий контакт 

Нежесткий контакт 

Рис. 1. Распределение напряжений и скоростей перемещений в полупространстве на 
глубине 2 22y h λ   и изгибающего момента в пластине на глубине 2 / 2y h   (кривая 1 

соответствует 1 0,8λ  ; кривая 2 – 1 1λ  ; кривая 3 – 1 1, 2λ  ) 
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Упругий потенциал типа Бартенева-Хазановича 
( 0,845κ  ; 1 0,5Gμ  ; 1 0,5ρ ρ  ; 1 0, 25ν  ; / 2πα ;  0 1δ  ) 

* 2 2
1v v ; v 0,1 sc c     2 2

1v ; v 2 sc c    

Жесткий контакт 

 

Нежесткий контакт 

 

 

Рис. 2. Распределение напряжений и скоростей перемещений в 
полупространстве на глубине 2 22y h λ   и изгибающего момента в пластине на 

глубине 2 / 2y h   (кривая 1 соответствует 1 0,8λ  ; кривая 2 – 1 1λ  ; кривая 3 – 

1 1, 2λ  ) 
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Гармонический потенциал 
Жесткий контакт 

Нежесткий контакт 

Упругий потенциал типа Бартенева-Хазановича 
Жесткий контакт 

Нежесткий контакт 

Рис. 3. Зависимость величин, характеризующих напряженно-деформированное 
состояние подстилающего полупространства, от начальных напряжений при различных 
докритических скоростях движения нагрузки в точке 1 1y hλ  , 2 22y h λ   (кривая 1 

соответствует 2 2v 0,1 sc , кривая 2 – 2 2v 0,2 sc , кривая 3 – 2 2v 0,3 sc , кривая 4 – 2 2v 0,4 sc ) 

Жесткий контакт Нежесткий контакт 
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Гармонический потенциал 

 

Упругий потенциал типа Бартенева-Хазановича 

 

Рис. 4. Влияние учета инерции вращения при различных скоростях движения 
нагрузки и начальных деформациях на значение составляющей напряжения 22Q  в 

точке 1 1y hλ  ;  2 22y h λ  (кривая 1 соответствует 2 2v 0,1 sc , кривая 2 – 2 2v 0,2 sc , 

кривая 3 – 2 2v 0,3 sc , кривая 4 – 2 2v 0,4 sc )  

ВВыыввооддыы..  Проведенные исследования дают возможность сделать выводы:  
1.Наличие начальных напряжений оказывает существенное влияние на 

распределение напряжений и скоростей перемещений в полупространстве и изгибающий 
момент в пластине. Это влияние различно в зависимости от положения рассматриваемой 
точки слоистого тела относительно точки приложения нагрузки.  

2.Значения параметров напряженно-деформированного состояния в конкретной 
точке слоистого тела зависят от начальных напряжений, ее координат и условий контакта. 
Для докритических скоростей движения нагрузки при жестком контакте напряжения, 
скорости перемещений в полупространстве и изгибающий момент в пластине меньше, чем 
при нежестком контакте. При этом в исследуемом диапазоне значений 1λ  темп роста 

амплитуды исследуемых величин при сжатии больше, чем при растяжении. Затухание с 
удалением от точки приложения нагрузки при сжатии происходит медленнее, чем при 
растяжении. 

3.Влияние начальных напряжений значительно увеличивается с ростом скорости 
движения нагрузки. Особенно это проявляется при предварительном сжатии. При жестком 
контакте влияние скорости и начальных напряжений менее существенно, чем при 
нежестком контакте. Учет инерции вращения в пределах рассматриваемых скоростей 
движения поверхностной нагрузки и значений 1λ  в случае жесткого контакта вносит 

незначительную поправку (меньше 2,6%), но в случае нежесткого контакта отличие в 
результатах будет очень большим (до 30%). Особенно необходим учет инерции вращения 
при 1 1λ   и больших скоростях движения нагрузки.  
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4.Видно, что с ростом скорости симметрия все больше нарушается, причем прямая 
волна затухает намного быстрее и для сверхзвукового случая практически отсутствует. 
Однако она полностью не исчезает. Это объясняется, по-видимому, слоистостью среды. 
Отметим, что качественно подобная картина наблюдалась в работах [7,9]. 

5.В случае жесткого контакта прямая волна затухает намного быстрее, чем при 
нежестком контакте.  
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АНОТАЦІЯ 
 

ДИНАМІКА ДВОШАРОВОГО ПІВПРОСТОРУ З ПОЧАТКОВИМИ НАПРУЖЕННЯМИ ПРИ 
ВПЛИВІ РУХОМОГО НАВАНТАЖЕННЯ  

У даній статті в рамках лініаризованої теорії пружності для тіл з початковими 
напруженнями розглянута плоска встановлена задача про збурення двошарового півпростору, що  
рухається з постійною швидкістю з поверхневим навантаженням з початковими напруженнями і з 
довільною формою пружного потенціалу. Розв’язок отримано в загальному вигляді для стисливого і 
нестисливого півпростору і різних умовах контакту. 

Числові результати наведені для півпросторів із стисливого і нестисливого матеріалу 
відповідно з пружним потенціалом гармонічного типу і пружним потенціалом типу Бартенєва-
Хазановича при жорсткому і ковзкому умовах контакту. 

Ключові слова: шаруваті півпростори, початкові напруги, рухоме навантаження. 
 

SUMMARY 
 

DYNAMICS OF TWO-LAYERED HALF-SPACE WITH INITIAL STRESS WHEN EXPOSED BY 
MOVING LOAD 

This article under the linearized theory of elasticity for bodies with initial stresses reviews the problem 
of installed flat double-layer half-space disturbance that moves at a constant speed of surface load with initial 
stresses and any form of elastic potential. The solution has been obtained in a general form for compressible 
and incompressible half-space and the various contact conditions. 

Numerical results have been shown for a half of a compressible and incompressible materials, 
respectively, with an elastic potential harmonic type and elastic potential type Bartenev-Khazanovich with hard 
and sliding contact conditions. 

Keywords: layered half-space, the initial voltage, moving load. 
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УДК 675.04 
 

ВИКОРИСТАННЯ ПОХІДНИХ ПОЛІГЕКСАМЕТИЛЕНГУАНІДИНУ 
У ШКІРЯНІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ 

 
ДЕРКАЧ А.О., ОХМАТ О.А. 

Київський національний університет технологій та дизайну 
 

У статті розглянуто використання полігексаметиленгуанідину гідрохлориду (ПГМГ) у шкіряній 
промисловості з метою запобігання біоураженню натуральної шкіри. Сьогодні вітчизняні виробники 
натуральної шкіри реалізують продукцію не тільки у готовому вигляді, але й у вигляді напівфабрикату. 
Напівфабрикат часто транспортується та зберігається у місцях, що не пристосовані для цього. 
Санітарно – гігієнічні умови зберігання сприяють зараженню товару бактеріями чи грибками. Для 
запобігання зараженню використовують різні антибактеріальні, протигрибкові та протиплісняві 
препарати, які можна використати як для обробки готової шкіри, так і для обробки напівфабрикату 
на стадії виробництва.  

Для запобігання біоураженню натуральної шкіри на різних стадіях її обробки використовують 
біоциди. Біоцидні речовини, проникаючи в середину клітини, взаємодіють з різними активними групами, 
порушуючи тим самим процеси метаболізму та виникнення клітинних структур. Сильною 
дестабілізуючою дією на клітини володіють низькомолекулярні та високомолекулярні катіонні 
поверхнево-активні речовини. Зважаючи на токсичність низькомолекулярних сполук, з практичної 
точки зору перевага надається полімерним похідним гуанідину.  Мета дослідження полягає у вивченні 
особливості застосування ПГМГ на різних стадіях обробки шкіряного напівфабрикату. Результати 
оглядової роботи можуть бути застосовані при розробці технології виробництва шкіри з 
антибактеріальними властивостями. Подальша робота передбачає проведення досліджень для 
визначення оптимальної концентрації біоцидного препарату та виявлення місця його введення в 
технологічному циклі виробництва натуральної шкіри. 

Ключові слова: біоураження, біоцидна речовина, високомолекулярна катіонна поверхнево-
активна речовина, полігексаметиленгуанідин гідрохлорид, шкіра. 

 
Проблема біоураження охоплює широке коло наукових і практичних завдань, 

пов’язаних із захистом сировини, матеріалів і товарів від пошкодження бактеріями, 
грибами, комахами, гризунами як в умовах тривалого зберігання, так і при їх 
виробництві, транспортуванні та експлуатації.  

Біоураженню та біопошкодженню піддаються шкіра, скло, пластмаси, гуми, 
текстиль, деревина, папір, цінні пам'ятки культури, транспорт, споруди тощо. 
Біопошкодження можуть істотно змінити властивості матеріалів, вплинути на 
зниження їх якості, а в ряді випадків – привести до повного руйнування об’єкту [1]. 

При біоураженні обов'язково присутні та взаємодіють: 
- агенти біоураження – організми, що атакують матеріал, вироби, споруду чи 

природну сировину; 
- об’єкти біоураження – матеріали, сировина, споруди, що пошкоджуються. 
Для запобігання біоураженню використовують біоцидні речовини (біоциди).  
Об’єкти та методи досліджень 
Біоциди – засоби знищення шкідливих живих організмів. До біоцидів 

зараховують багато антисептиків, фунгіцидів, гербіцидів, інсектицидів, акарицидів 
тощо. Суворий підбір,використовуваних в шкіряному виробництві біоцидних 
препаратів, повинен забезпечувати безпечність натуральної шкіри як товару широкого 
вжитку. Ще суворіший підбір біоцидів, застосованих для обробки товарів, 
регламентується вимогами Директиви ЄП та Ради ЄС 98/8/ЕС від 18.02.2008 р.  та 
низки інших законодавчих актів Євросоюзу [2]. 

З точки зору використання, біоциди мають задовольняти двом основним 
вимогам: по-перше – проникати до поверхні або всередину клітини мікроорганізму та 
накопичуючись в ній, по-друге – впливати принаймні на один життєво важливий 
процес мікроорганізму шляхом його порушення. 
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Серед порівняно нових препаратів, які найбільш повно відповідають 
зростаючим вимогам щодо біоцидних засобів, значну роль починають відігравати 
полімерні сполуки гуанідину або поліалкіленгуанідини (ПАГи). Ця група біоцидів за 
низкою параметрів істотно відрізняється від традиційних препаратів, які виготовляють 
на основі четвертинних амонієвих сполук (ЧАС), альдегідів, поверхнево-активних 
речовин (ПАР), похідних фенолу, хлорактивних сполук та ін. Завдяки полімерній 
природі, біоцидна активність ПАГів вища ніж у хлоргексидинубіглюконату та 
низькомолекулярних катіонних ПАР, до того ж вони менш токсичні [3]. 

Можливість використання таких катіонактивних поверхнево-активних речовин 
в якості біоцидних засобів підтверджується рішенням Комісії Європейських 
Співтовариств. Рішення включає в себе інформацію про те, що товар може містити 
біоциди, призначені лише для забезпечення зберігання товару, та у відповідній лише 
для цієї мети кількості. Але це не стосується поверхнево-активних речовин, що можуть 
мати біоцидні властивості [4]. 

Згаданий вище ПГМГ-гідрохлорид – це полікатіонний електроліт, що володіє 
унікальним комплексом фізико-хімічних та біоцидних властивостей, які дозволяють 
цьому полімеру застосовуватися практично у всіх сферах народного господарства. 

ПГМГ не має кольору та запаху, він пожежобезпечний, вибухобезпечний, 
повністю розчинний як у воді так і у спирті, не втрачає своїх властивостей при низьких 
температурах, не розкладається та зберігає свої фізико-хімічні та біоцидні властивості 
до температури +120оС [5]. 

ПГМГ відноситься до біоцидів широкого спектру антимікробної дії по 
відношенню до грампозитивних та грамнегативних бактерій, вірусів (в тому числі 
вірусів ентеральних і паренетеральних гепатитів, ВІЛ, поліомеліту, грипу, герпесу і 
т.п.), грибів, в тому числі пліснявих, дріжджових та дріжджеподібних, грибів роду 
кандіда, кандідоз, дерматофітів. Володіє дезодоруючою дією, надає поверхням, що 
обробляються, довготривалий бактерицидний ефект, що може зберігатися залежно від 
поверхні та інших зовнішніх факторів від 3 днів до 8 місяців. Все перераховане робить 
цей продукт унікальним біоцидом «пролонгованої дії» [3, 5]. 

За хімічною будовою ПГМГ (ТУ 9392-007-21060124-94) – лінійний або 
розгалужений полімер, добре розчинний у воді; молекулярна маса знаходиться, 
зазвичай, у межах 10 кДа[3, 5]. 

 
Область застосування ПГМГ у різних галузях промисловості доволі широка: 

виробництво дезінфікуючих засобів; консервант, бактерицид, антимікробний реагент; 
біоцидна присадка; медична і ветеринарна дезінфекція; дезінфекція в харчовій 
промисловості; дезінфекція систем вентиляції та кондиціонування повітря; очищення і 
знезараження води; дезінфекція поверхонь приміщень, обладнання та ємностей 
зберігання, транспортування, подачі і розливу питної води; добавка для створення 
біоцидних фарб; надання біоцидних властивостей полімерам, бетону, деревині. 

Натуральна шкіра – природний білковий матеріал, що набуває товарної якості 
після багатостадійної комплексної технологічної обробки хімічними матеріалами. Як 
готова продукція (натуральна шкіра) та вироби з неї, так і шкіряний напівфабрикат є 
поживним джерелом для деяких видів бактерій і мікроскопічних грибів. 
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Постановка завдання 
Мета дослідження полягає у вивченні особливості застосування ПГМГ на різних 

стадіях обробки шкіряного напівфабрикату. 
На різних стадіях виробництва шкіри характер біоураження та розвиток 

мікроорганізмів різний. На стадії консервування найбільш активні аеробні бактерії, 
здатні пошкоджувати волосяний покрив, глобулярні білки дерми, що може викликати 
розпад колагену. При консервуванні шкіряної сировини для запобігання біоураженню 
традиційно застосовують хлорид натрію та антисептичні препарати різної природи. На 
стадії зоління активними є неспороутворюючі та спороутворюючібактерії, що гинуть 
або припиняють свій ріст та розмноження за рахунок обробки голини гашеним вапном. 
Під час переддубильно-дубильних процесів може виникнути біоураження голини 
бактеріями та деякими видами грибів. Застосування ПГМГ для комплексного захисту 
білкової структури натуральної шкіри від біоураження з практичної точки зору є доволі 
цікавим. 

Результати та їх обговорення 
Згідно роботи [6] проведено дослідження характеру взаємодії продуктів 

модифікації ПГМГ з колагеном дерми. Дослідження проведено на моделях колагену – 
амінокислотах та желатині. Наявність взаємодії встановлено фотометричними 
методами (табл. 1).  

Таблиця 1 
Взаємодія модифікованих сполук ПГМГ з амінокислотами 

Назва 
амінокислоти 

Оптична густина розчину 
метилольних похідних ПГМГ ПГМГ – β - нафтол 

після 
змішування 

через добу 
після 

змішування 
через добу 

Аланін 0,184 0,128 1,176 0,930 
Аспарагінова 

кислота 
0,091 0,081 0,860 0,937 

Аргінін 0,093 0,058 0,471 1,636 
Лізин 0,116 0,081 0,523 1,050 
Серин 0,089 0,049 0,826 1,400 

Фенілаланін 0,130 0,140 1,704 2,726 
Гістидин 0,090 0,105 1,425 1,703 
Метіонін 0,132 0,150 1,170 1,561 
Цистин 0,115 0,124 1,026 1,031 

 
Згідно аналізу встановлено, що найбільшої зміни оптичної густини розчинів при 
змішуванні реагентів було досягнуто для амінокислот основного характеру.Тобто, 
існує можливість утворення хімічних зв’язків між метилольними групами полімеру та 
аміногрупами білка.  

Також були вивчені особливості дублення, наповнювання та фарбування 
шкіряного напівфабрикату за умови застосування в технології ПГМГ. Згадані 
технологічні процеси виробництва шкіри супроводжуються використанням хромового 
дубителя (процес дублення), синтетичних дубителів (процес наповнювання) та 
синтетичних барвників (процес фарбування). Всі перераховані сполуки несуть певне 
навантаження на навколишнє середовище, що потребує ретельної очистки стічних вод 
підприємства після проведення процесів. Зважаючи на це, необхідно не тільки 
посилити опір шкіри агентам біоураження, а і застосувати при цьому технології, що 
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сприяють більш повному відпрацюванню робочих розчинів при проведенні 
технологічних процесів. А, зважаючи на структуру ПГМГ, це можливо. 

Дослідження [7-9] стосувались дубильних процесів за умови використання 
хромового дубителя та без нього; а також технології суміщених обробок «дублення– 
фарбування» та «дублення–наповнювання». 

Для дублення [8] запропоновано одночасне використання хромового дубителя 
та продуктів модифікації ПГМГ формальдегідом. Спосіб дозволяє підвищити 
температуру зварювання напівфабрикату, збільшити товщину напівфабрикату на 20%, 
скоротити тривалість дублення, підвищити екологічність процесу. При заміні ПГМГ, 
модифікованого формальдегідом, на метилольні похідні ПГМГ спостерігається 
зростання інтенсивності хромового дублення – відпрацювання сполук хрому зростає на 
38-48 % в порівнянні з традиційними технологіями.  

В результаті проведення вищезгаданого експерименту встановлена фунгіцидна 
активність метілольних похідних ПГМГ – дублений напівфабрикат стає більш стійким 
до дії плісняви протягом тривалого часу без додаткових обробок. У стічних водах 
підприємств при цьому відсутні сполуки хрому, які характеризуються токсичністю, що 
підвищує екологічну безпеку виробництва. 

Вивчення властивостей та структури ароматичних продуктів на основі ПГМГ 
дозволяє спрогнозувати їх технологічні властивості та коло властивостей, що 
надаються шкірі при її обробці згаданими препаратами.  

Ароматичні похідні ПГМГ мають властивості додублювати та наповнювати 
дерму, про що свідчить збільшення температури зварювання, товщини та об’єму 
напівфабрикату, з одночасним зниженням його пористості. Температура зварювання 
шкіряного напівфабрикату після 4 годин обробки метилольними похідними ПГМГ 
досягала 85 0С, а після пролежування – зросла до 94 0С. При цьому значення ХПК різко 
знизилося. За умови поєднання даного способу обробки дерми та її безхромового 
дублення можна випускати екологічно чисту шкіру, стійку до біоураження протягом 
тривалого часу [7]. 

Для фарбування шкіряного напівфабрикату запропоновано [9] використання 
гідроксилвмісних ароматичних похідних ПГМГ. Метою пропонованої технології є 
спрощення технологічного циклу (виключення з технології процесу фарбування 
шкіри), підвищення технологічності та екологічності виробництва шкір, економія води 
і матеріалів з одночасним підвищенням біостійкості шкір. Для реалізації технології 
фарбування використовуються гідроксилвмісніароматичні похідні ПГМГ, що мають 
інтенсивне забарвлення. Для модифікації ПГМГ в даному випадку використовують 
одночасно формальдегід та ароматичні сполуки (α-нафтол або резорцин). Після 
додублювання-наповнювання, шкіряний напівфабрикату набуває коричневого або 
червоного кольору, в залежності від умов синтезу та співвідношення модифікаторів 
при обробці ПГМГ. Отримане забарвлення стійке до сухого і мокрого тертя, дії 
органічних розчинників, біопошкоджень. 

Використання похідних ПГМГ для покращення відпрацювання робочих 
розчинів шкіряного виробництва, особливо на стадії фарбувально-жирувальних 
процесів [7]  показує, що введення модифікованого резорцином або β-нафтолом ПГМГ, 
що дозується у кількості 3-5 % маси партії у відпрацьовану жирувальну суміш, 
дозволяє втричі знизити величину ХПК стічних вод шкіряного заводу. 

Висновки. В роботі вивчено шляхи застосування ПГМГ на різних стадіях 
обробки шкіряного напівфабрикату. У роботі представлена можливість застосування 
модифікованого ПГМГ на стадіях дублення, наповнювання та фарбування. Аналіз 
літератури підтверджує ефективність застосування похідних ПГМГ для підвищення 
екологічності процесів виробництва шкіри, покращення експлуатаційних властивостей 
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натуральної шкіри (підвищення температури зварювання напівфабрикату, зростання 
його товщини, змінипористості тощо). ПГМГ та його похідні можуть виконувати роль 
дубителя та наповнювача в дубильних та післядубильних процесах, але разом з тим і 
забезпечувати антибактеріальний захист напівфабрикату та готової шкіри. 

Але слід пам’ятати, що використання біоцидних речовин, включаючи і ПГМГ, у 
виробництві шкіри та при її зберіганні, має певні обмеження через властивості самих 
біоцидів (клас небезпеки, вплив на властивості оброблюваного матеріалу, гранична 
концентрація у виробах тощо). Тому, у підборі біоцидних засобів для натуральної 
шкіри як товару широкого вжитку, необхідно суворо дотримуватися вимог безпеки цих 
товарів. 
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АННОТАЦИЯ 

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОИЗВОДНЫХ ПОЛИГЕКСАМЕТИЛЕНГУАНИДИНА 

В КОЖЕВЕННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
В статье рассмотрено использование полигексаметиленгуанидина гидрохлорида (ПГМГ)  

кожевенной промышленностью с целью предотвращения биопоражения натуральной кожи. Сегодня 
отечественные производители натуральной кожи реализуют продукцию не только в готовом виде, но и 
в виде полуфабриката. Полуфабрикат часто транспортируется и хранится в местах, не 
приспособленных для этого. Санитарно - гигиенические условия хранения способствуют заражению 
товара бактериями или грибками. Для предотвращения заражения используют различные 
антибактериальные, противогрибковые и противоплесневые препараты, которые можно использовать 
как для обработки готовой кожи, так и для полуфабриката на стадиях его производства. 

Для предотвращения биопоражения натуральной кожи на разных стадиях её обработки 
используют биоциды. Биоцидные вещества, проникая внутрь клетки, взаимодействуют с различными 
активными группами, нарушая тем самым процессы метаболизма и возникновения клеточных 
структур. Сильным дестабилизирующим действием на клетки обладают низкомолекулярные и 
высокомолекулярные катионные поверхностно-активные вещества. Из-за токсичности 
низкомолекулярных соединений, с практической точки зрения предпочтение отдаётся полимерным 
производным гуанидина. Цель исследования заключается в изучении особенности применения ПГМГ на 
разных стадиях обработки кожевенного полуфабриката. Результаты обзорной работы могут быть 
применены при разработке технологии производства кожи с антибактериальными свойствами. 
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Дальнейшая работа предусматривает проведение исследований для определения оптимальной 
концентрации биоцидного препарата и выявление стадии его введения в технологическом цикле 
производства натуральной кожи. 

Ключевые слова: биопоражение, биоцидное вещество, высокомолекулярное катионное 
поверхностно-активное вещество, полигексаметиленгуанидин гидрохлорид, кожа. 
 

SUMMARY 
 

THE USE OF POLYHEXAMETHYLENEGUANIDINE DERIVATIVES IN THE LEATHER INDUSTRY 
The use of polyhexamethyleneguanidine hydrochloride (PHMG) in the leather industry to prevent 

biodestruction of leather has been analyzed in the article. Today domestic producers of leather sell products not 
only in finished form, but also in the form of semi-finished products. Semi-finished product is often transported 
and stored in places that are not designed for it. Sanitary and hygienic storage conditions lead to infection by 
bacteria or fungi goods. To prevent the contamination are used different antibacterial and antifungal medicines 
that can be used as for processing of ready leather and semi-finished products for at the production stage. 

To prevent the biodestruction of leather in various stages of its processing are used biocides. Biocidal 
substances penetrate inside cells interacting with different active groups, violating the metabolism and the 
emergence of cellular structures. A strong destabilizing effect on the cells have low and high molecular weight 
cationic surface and active substance. Considering the low toxicity of compounds from a practical standpoint 
preference is given to polymeric guanidine derivatives. The purpose of the study has been to examine the 
features of the application PHMG at various stages of processing of semi-finished leather. The observation  
results of the development of production technology of leather may be applied with antimicrobia properties. The 
further work involves the studies on determination of optimal concentration of biocide product and the  
identification  of its  introduction to the technological cycle of leather production. 

Keywords: biodeterioration, biocidal substance, high-molecular cationic surface and active substance, 
polyhamethyleneguanidine, hydrochloride, leather. 
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ПЕРГАМЕНТ: ОСОБЛИВОСТІ ВИГОТОВЛЕННЯ, 
СТРУКТУРА ТА ВЛАСТИВОСТІ 

 

КОЛЕСНИК Т.О.1, АНДРЕЄВА О.А.1, МАЙСТРЕНКО Л.А.1, АСАУЛОВА О.В.2 
1 Київський національний університет технологій та дизайну 

2 Національний науково-дослідний реставраційний центр України (м. Київ) 
 

Основною проблемою виготовлення пергаменту завжди була проблема формування та 
збереження його властивостей. Мета даної роботи полягала в аналізі доступних літературних джерел 
стосовно особливостей виготовлення та властивостей пергаменту, проведенні пошукових досліджень 
для формування підходу до створення новітньої технології обробки і виявлення прийнятних методів 
аналізу цього специфічного біоматеріалу. За об’єкт дослідження обрали технологічні процеси 
виготовлення стародавнього і сучасного пергаменту, за предмет – структуру і властивості 
пергаменту, виготовленого за певною технологією. В роботі аналізували зразки сучасного пергаменту зі 
шкур великої рогатої худоби, призначеного для виготовлення абажурів. Для цього  застосовували 
традиційні фізико-хімічні  та сучасні методи аналізу (мікроскопічний, математичну статистику). На 
підставі проведених досліджень було встановлено, що пергамент є абсолютно унікальним шкіряним 
матеріалом, який суттєво відрізняється від усіх інших видів шкіри як за структурою, так і за 
властивостями. Це зумовлено багатьма вихідними чинниками (видом, віком, статтю, середовищем 
існування тварин; особливостями морфологічної структури колагену як основної складової шкури та 
вичиненої шкіри), а також умовами обробки. Одержані результати будуть враховані у подальших 
дослідженнях, які планується проводити у напрямі удосконалення технології виготовлення пергаменту 
різного цільового призначення. 

Ключові слова: пергамент, особливості виготовлення, призначення, структура, властивості. 
 
Одним із стародавніх видів шкіри є пергамент – недублена шкіра, одержана зі 

шкур різних, переважно молодих, свійських тварин (овець, кіз, корів) і диких звірів 



Науковий вісник Мукачівського державного університету 
Природничі і технічні науки 

 

Журнал наукових праць №21(16)’2016 

 

26

(оленів, білок). Кожна епоха, країна і навіть майстерня мали свої способи виготовлення 
пергаменту. Винахід цього матеріалу зазвичай пов’язують з ім’ям царя Пергама Євмена 
ІІ (197-159 р.р. до н.е.). Вважається, що саме тоді було винайдено пергамент і названо 
за грецьким містом Пергам, у якому він вперше з’явився. З давніх часів пергамент 
використовували у якості матеріалу-носія інформації при виготовленні тор, книг-
сувоїв, кодексів, а також основи для живопису, оскільки нанесена фарба або чорнило 
легко всмоктувалися і не розпливалися [1-5].  

 

 
Рис. 1. Рукопис на пергаменті 

 

В результаті створення нових технологій і композиційних матеріалів 
застосування цієї шкіри стало більш обмеженим, оскільки, незважаючи на свою 
довговічність, вона досить чутлива до зовнішніх чинників і вимагає відповідних умов 
виготовлення та зберігання. Проте, попит на пергамент не зникає і понині. На 
сьогоднішній день з трьох, найбільш поширених форм написання інформації − 
папірусу, пергаменту і паперу − пергамент є самим міцним і стійким до старіння та 
зносу. Парламентські акти у Великій Британії, як і раніше, друкуються на 
високоякісному пергаменті, так званому «веллумі» або «велені» [3]. Також пергамент 
використовується для виготовлення музичних інструментів (барабанів, бубнів, литавр), 
деяких деталей машин, палітурок книжок, жіночих прикрас, стильних абажурів для 
світильників, сувенірних виробів [4]. Разом з тим, існуючі технології здебільшого 
поступаються стародавнім, втраченим технологіям через погіршення якості цього 
унікального виду шкіри. Так, розроблений у ЦНДІШП спосіб виготовлення шкіряного 
пергаменту, який передбачає двоїння, обробку пероксидом водню у лужному 
середовищі гідроксиду і сульфату натрію, жорстке багаторазове зневоднювання та 
пресування при температурі 70-80°С [6], негативно впливає на морфологічну структуру 
та властивості пергаменту, що проявляється у підвищенні жорсткості та крихкості 
шкіри при тривалому зберіганні [2]. 

Пергамент належить до гігроскопічних матеріалів і при високій вологості 
повітря поглинає, а при низькій вологості – віддає вологу, і через такі процеси аркуші 
пергаменту можуть деформуватися і викривлюватися. Крім того, при порушенні умов 
зберігання пергамент легко піддається біологічному ураженню і є чудовим живильним 
середовищем для бактерій, грибів тощо [4]. Тому основною проблемою виготовлення 
пергаменту була і залишається актуальною проблема формування та збереження у часі 
його властивостей, вирішення якої неможливе без обґрунтованого, принципового 
підходу. Вивчення пергаменту може йти різними шляхами, які доповнюють один 
одного: відтворенням старовинної і розробкою нової технології, візуальними і 
тактильними дослідженнями пергаменту рукописних пам’ятників різних часів та 
походження, дослідження пергаменту сучасними фізико-хімічними методами [2]. 
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Метою роботи є аналіз доступних літературних джерел стосовно особливостей 
виготовлення та властивостей пергаменту, проведення пошукових досліджень для 
формування підходу до створення новітньої технології обробки і виявлення 
прийнятних методів аналізу цього специфічного біоматеріалу.  

Об’єкти та методи дослідження  
Об’єктом дослідження є технологічні процеси виготовлення стародавнього і 

сучасного пергаменту.  
Предмет дослідження – структура та властивості пергаменту, виготовленого за 

певною  технологією.  
В роботі аналізували зразки сучасного пергаменту зі шкур великої рогатої 

худоби, призначеного для виготовлення абажурів. З цією метою застосовували як 
традиційні методи хімічного аналізу та фізико-механічних випробувань, так і сучасні 
методи дослідження [7, 8]. При цьому були задіяні наступні типи лабораторного 
обладнання та приладів: для зважування зразків − ваги лабораторні електронні Axis AD 
200; для забезпечення температурного режиму − сушильна шафа SNOL 67/350; для 
визначення масової частки мінеральних речовин у досліджуваних зразках − муфельна 
піч SNOL 8.2/1100, міцності та видовження шкіри − розривна машина РМ-30-1, рН 
середовища − рН-метр ЛПУ-01тощо. Мікроструктуру аналізованих зразків вивчали за 
допомогою лабораторного поляризаційного агрегатного мікроскопа «Полам Л-213» 
(виробник − Ленінградське оптико-механічне об’єднання) при збільшенні об’єктива 
х10 (що давало збільшення зображення в 200 разів). 

Результати та їх обговорення 
Трансформація структури дерми шкірного покриву тварин в пергамент шляхом 

переробки у лужному вапняному розчині зазнала невеликих змін в часі і, як і раніше, 
передбачає наступні основні етапи, згідно з якими шкури консервують засолюванням 
хлоридом натрію або сушінням на повітрі; миють для видалення залишків крові, бруду 
і солі; золять; зневолошують; повторно золять; міздрять; висушують при розтягуванні; 
остаточно оздоблюють [3]. 

Процес зоління (вапнування) виконують у лужному (рН=10-12) вапняному 
розчині, основним призначенням якого є розпушення волокнистої структури дерми 
внаслідок відкриття колагенових волокон, розширення фолікул і видалення стрижнів 
волосу, а також розчинення епідермального шару, що складається в основному з 
кератину та інших неколагенових утворень [9]. Починаючи з ХІХ ст. до вапняного 
розчину стали додавати сульфід натрію для прискорення процесів вапнування і 
зневолошування [10]. Під час міздріння залишки епідермісу, підшкірний шар і частину 
сосочкового шару видаляють скоблінням. Сушіння при розтягуванні дозволяє 
переорієнтувати пучки волокон в площині, паралельній поверхні. Шліфування 
бахтарм’яного боку пемзою або крейдою видаляє залишки підшкірного шару, багатого 
на ліпіди, і забезпечує отримання гладкої, шовковистої, ворсистої поверхні, яка 
дозволяє чорнилам краще утримуватися і проникати вглиб волокон. Причому при 
виробництві західноєвропейського пергаменту сторону, що призначається для запису, 
вибілюють з використанням карбонату або сульфату кальцію, у той час як поверхню 
візантійського пергаменту роблять глянсовою і блискучою, використовуючи для 
покриття яєчний білок, лляне насіння, желатин, клей, казеїн або свинцеві білила [11]. 

Поруч з самим технологічним процесом велику увагу надають відбору шкіряної 
сировини, хоча це й не входить до технологічної карти. Крім біологічного виду та 
географічного району існування тварини, значення має спосіб забою тварини і метод 
консервування, а також час від моменту забою до початку обробки шкури [10]. На якості 
пергаменту також позначаються вік, стать та забарвлення тварини, зі шкури якої 
виготовляється пергамент. Так, наприклад, строкаті шкури дають нерівномірно 
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забарвлений пергамент, а темні − жовтуватий. Для виготовлення якісного пергаменту 
граничний вік теляти становить 6 тижнів (але не молодше 8 днів), овець та кіз – 2 місяці. 
Дотримання вікових меж дозволяє виготовляти міцні, гнучкі шкіри з ніжною, 
оксамитовою поверхнею з обох сторін, що притаманно кращим зразкам 
західноєвропейського пергаменту [2]. 

Запорукою успіху пергаменту як біоматеріалу вважається складна морфологічна 
структура його основного компоненту − колагену з цілою низкою ієрархічних 
підструктур: молекул, фібрил, волокон [3, 12]. Будівельними блоками колагенових 
волокон є молекули, утворені правообертаючими потрійними спіралями зі скручених 
навколо загальної осі трьох лівих спіралей, кожна з яких складається з понад 1000 
амінокислотних залишків. Окремі фрагменти триспіральної спіралі, так звані 
тропоколагенові частинки або молекули колагену, довжиною 280 нм, діаметром 1,4 нм та 
молекулярною масою 360 тисяч, побудовані з повторюваних триплетів (GXY)п, де G - 
залишки гліцину; Х та Y - переважно залишки проліну або гідроксипроліну. Спіраль 
стабілізується за рахунок води та численних ковалентних, водневих, іонних і гідрофобних 
зв’язків, а також стерео-електронних ефектів, що виникають між сусідньо розташованими 
поліпептидними ланцюгами [3, 13]. В межах фібрил молекули колагену 
високовпорядковані по осі, на зразок шахівниці, в якій кожна молекула зміщена на 
відстань D по відношенню до свого сусіда. Для пергаменту з телячої шкури D-інтервал 
відповідає 63,4 ± 0,14 нм [3, 14]. Оскільки довжина молекули колагену не є точним 
кратним D, між сусідніми молекулами виникають щілини, які трохи більше від області 
перекриття (0,54 D в порівнянні з 0,46 D). У шкурі, отже, й в пергаменті, і в шкірі, фібрили, 
як правило, впорядковані у вигляді двомірної сітки [3, 15], а колагенові волокна 
сплітаються та агрегують з утворенням товстих пучків, забезпечуючи механічну міцність 
шкіряних матеріалів в декількох напрямках. Авторами робіт [3, 16-17] встановлено, що 
орієнтація волокон залежить від місця їх розташування на тілі (кінцівки, спина, шия), виду 
і віку тварини. До інших присутніх в пергаменті компонентів, які утворюють так звану 
основну шкірну речовину, можна віднести суміш мукополісахаридів, мукопротеіни, інші 
неволокнисті білки, ліпіди, а також ряд інших органічних сполук, карбонат кальцію з 
природного вапняку, еластин і кератин із залишків волосся [3]. 

Мікроструктуру сучасного пергаменту досліджували за допомогою 
лабораторного поляризаційного агрегатного мікроскопу «Полам Л-213» (рис. 2-5). При 
розгляданні поперечного зрізу аркуша пергаменту у прохідному світлі (збільшення 
об’єктиву х10, ніколі паралельні) зразок характеризується паралельно орієнтованою 
структурою. Волокна пергаменту прозорі, ледь помітного жовтувато-білого кольору 
(рис. 2).  

 

 
Рис. 2. Поперечний зріз аркуша пергаменту у прохідному світлі  

(збільшення об’єктиву х10, ніколі паралельні)  
 



Науковий вісник Мукачівського державного університету 
Природничі і технічні науки 

 

Журнал наукових праць №21(16)’2016 

 

29

При дослідженні поперечного зрізу аркуша пергаменту у прохідному світлі 
(збільшення об’єктиву х10, ніколі схрещені) також виявлено паралельно орієнтовану 
структуру. Волокно анізотропне, має місце двопереломлення білого до жовтого 
кольору першого порядку (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3. Поперечний зріз аркуша пергаменту у прохідному світлі  
(збільшення об’єктиву х10, ніколі схрещені)  

 
Фактура поверхні поперечного зрізу аркуша пергамену при дослідженні у 

відбитому світлі у темному полі (збільшення об’єктиву х2,5) представлена на рис. 4.  
У разі дослідження поперечного зрізу аркуша пергамену у прохідному світлі 

(збільшення об’єктиву х10, ніколі схрещені) знов спостерігається паралельно 
орієнтована структура. Волокно анізотропне, відбувається двопереломлення білого до 
жовтого кольору першого порядку. Крім того, можна побачити окремі цибулини 
волосся (рис. 5). Наявність такої шаруватої, пласко паралельної структури колагенових 
волокон дозволяє віднести досліджуваний шкіряний матеріал до пергаменту, оскільки 
звичайна шкіра має надзвичайно ущільнену, повстеподібну структуру [2]. 

 

 
 

Рис. 4. Поперечний зріз аркуша пергаменту у відбитому світлі  
(збільшення об’єктиву х2,5, темне поле)  
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Рис. 5. Поперечний зріз аркуша пергаменту у прохідному світлі  

(збільшення об’єктиву х10)  
 
Особливості структури та виготовлення суттєво впливають на показники 

пергаменту (табл. 1).  
 

Таблиця 1. Показники хімічного аналізу та фізико-механічних  
випробувань сучасного пергаменту 

Показник Значення 
Мас. частка вологи, % 12,80 
Мас. частка мінеральних речовин, %* 0,17 

Мас. частка речовин, що екстрагуються органічним 
розчинником, %* 0,84 

рН хлоркалієвої витяжки 6,35 
Товщина, мм 0,62 
Температура зварювання, °С 72 
Межа міцності при розриві, МПа 7,4 
Відносне видовження при розриві, % 33 
Пористість, % 23,4 
Паропроникність абсолютна, мг/см2·год 0,8 
Набухання у воді (після 24 год), % 130,9 

Примітка: * у перерахунку на абсолютно суху речовину. 
Так, поступове введення лужних реагентів дозволяє отримати рівномірно 

прозолену голину з достатнім ступенем розпущення структури та оптимальним 
вмістом жиру, що після подальшої обробки уможливлює отримання міцного, гнучкого, 
однорідного за кольором, якістю та фактурою пергаменту. 

 
Висновки. Дана робота присвячена літературному аналізу способів 

виготовлення пергаменту, пошуку прийнятних методів його дослідження. Встановлено, 
що пергамент є абсолютно унікальним шкіряним матеріалом, який суттєво 
відрізняється від усіх інших видів шкіри як по своїй структурі, так і по своїх 
властивостях. Це зумовлено багатьма вихідними чинниками (видом, віком, статтю, 
середовищем існування тварин; особливостями складної морфологічної структури 
колагену − основної складової шкури та вичиненої шкіри), а також умовами обробки. 
Одержані результати будуть враховані у подальших дослідженнях, які планується 
проводити в напрямі удосконалення технології виготовлення пергаменту різного 
цільового призначення. 
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АННОТАЦИЯ 
 

ПЕРГАМЕНТ: ОСОБЕННОСТИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ, СТРУКТУРА И СВОЙСТВА  
Основной проблемой изготовления пергамента всегда была проблема формирования и 

сохранения его свойств. Цель данной работы состояла в анализе доступных литературных источников 
по особенностям изготовления и свойств пергамента, проведении поисковых исследований для 
формирования подхода к созданию новой технологии обработки и выявления приемлемых методов 
анализа этого специфического биоматериала. Объектом исследования выбрали технологические 
процессы изготовления древнего и современного пергамента, предметом − структуру и свойства 
пергамента, изготовленного по определенной технологии. В работе анализировали образцы 
современного пергамента из шкур крупного рогатого скота, предназначенного для изготовления 
абажуров. Для этого применяли традиционные физико-химические и современные методы анализа 
(микроскопический, математическую статистику). На основании проведенных исследований было 
установлено, что пергамент является уникальным кожевенным материалом, существенно 
отличающимся от всех других видов кожи как по структуре, так и по свойствам. Это обусловлено 
многими исходными факторами (видом, возрастом, полом, средой существования животных; 
особенностями морфологической структуры коллагена как основной составляющей шкуры и 
выделанной кожи), а также условиями обработки. Полученные результаты будут учтены в 
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дальнейших исследованиях, которые планируется проводить в направлении совершенствования 
технологии изготовления пергамента различного целевого назначения. 

Ключевые слова: пергамент, особенности изготовления, назначение, структура, свойства. 
 

SUMMARY 
 

PARCHMENT: MANUFACTURING PECULIARITIES STRUCTURE AND PROPERTIES 
The main problem of manufacturing parchment has always been a problem of the formation and 

preservation of its properties. The purpose of this study was to review the available literature on the 
characteristics of production and the properties of parchment, to conduct the exploratory research for the new 
approach formation to the creation of processing technologies and identification of appropriate methods of the 
specific biomaterial analysis. The technological processes of modern and ancient parchment manufacturing 
have been chosen as the object of study, as the subject – the structure and properties of parchment made on a 
particular technology. The samples of modern parchment made from the cattle hides intended for the 
manufacture of lampshades have been analyzed in the article. To do this, the traditional physical and chemical 
analysis and modern methods (microscopy, mathematical statistics) have been used. It has been revealed on the 
basis of the study, that the parchment is a unique leather material significantly different from all other types of 
leather both in structure and in properties. This is due to many underlying factors (kind, age, gender, living 
conditions of the animals, especially of the morphological collagen structure as the main component of hide and 
crafted leather), as well as processing conditions. The results will be taken into account in further studies, which 
are planned to be carried out in the direction of improving the manufacturing technology of parchment for 
different purposes. 

Keywords: parchment, manufacturing features, assigning, structure, properties. 
 
 
 
 

УДК 675.024 
 

ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОСТІ ПРОЦЕСУ  
ХРОМОВОГО ДУБЛЕННЯ У ВИРОБНИЦТВІ НАТУРАЛЬНОЇ ШКІРИ 

 

ПОТЕБЕНЬКО О.А.1, ОХМАТ О.А.1, ПАЛАМАРЬ В.А.2 

1 Київський національний університет технологій та дизайну 
2 Київський національний торговельно-економічний університет 

 

У статті розглянуто проблеми, пов’язані з використанням хромового дубителя у виробництві 
натуральної шкіри. Обговорено питання безпечності натуральної шкіри як товару, з точки зору її 
виробництва.  

Шкіряне виробництво відноситься до третього класу небезпеки через використання різних 
хімічних речовин. Найбільш токсичними речовинами шкіряних підприємств є сполуки хрому. При цьому в 
типових методиках ступінь їх відпрацювання становить в середньому 70-80%. Сьогодні шкіряні 
підприємства не можуть забезпечити повну очистку відпрацьованих дубильних розчинів, в результаті 
чого розчини накопичуються на підприємствах. Разом із відпрацьованими розчинами на заводах 
зростають об’єми твердих хромвміщуючих побічних відходів виробництва.  

Незважаючи на вище перелічене, сьогодні заводи не можуть повністю відмовитися від 
використання сполук хрому. Це пов’язано з традиційністю технології, відпрацьованими методиками 
виконання процесу дублення, високими механічними показниками шкіри хромового дублення тощо. 
Основні наукові дослідження в шкіряній галузі сьогодні ведуться у напрямку впровадження 
ресурсозбережних, екологічно орієнтованих, маловідходних, енергоощадних або інших видів технологій з 
повторним використанням побічних продуктів виробництва або стічних вод. Мета дослідження 
полягає у вивченні шляхів підвищення екологічності процесу хромового дублення за умови застосування 
альтернативних технологій.  

Ключові слова: хромовий дубитель, екологізація, альтернативна технологія, шкіра, безпечність 
товару. 

 
Вироби з натуральної шкіри сьогодні у тренді; їх асортимент змінюється під 

впливом моди. Натуральна шкіра – універсальний матеріал, з якого виготовляють 
верхній одяг і взуття, головні убори, біжутерію та аксесуари, галантерею та ремені 
тощо. Але слід пам’ятати, що натуральна шкіра – це товар широкого вжитку, що має 
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відповідати низці вимог. Особливо це стосується безпечності цього товару. Безпечність 
товару – система споживних властивостей, яка забезпечує мінімальний ризик 
заподіяння шкоди здоров’ю людини та довкіллю під час всього життєвого циклу 
продукції. 

Питання безпечності, пов'язані з виробництвом натуральних шкір, мають дві 
основні складові: по перше – це вплив на навколишнє середовище самого шкіряного 
виробництва;  по друге – це вплив власне шкіряних виробів на екологію людини. 

Проблеми, що виникають при очищенні стічних вод шкіряних підприємств 
безпосередньо пов'язані з недостатнім рівнем технологій і невисоким, за сучасними 
мірками, ступенем використання хімічних сполук, що застосовуються для виробництва 
шкір.  

Щодо другої складової, то значна частина шкіряних матеріалів 
використовуються у виробництві товарів, які при експлуатації безпосередньо (І 
категорія) або через проміжний шар (ІІ категорія) контактують з поверхнею тіла 
людини (наприклад, взуття, рукавички, головні убори, ремінці для годинників тощо). В 
зв’язку з цим шкіряні матеріали повинні бути безпечними для здоров’я людини і не 
створювати небезпеку функціонуванню організму, особливо при ходьбі, активному 
русі або в широкому температурному інтервалі. 

По кількості відходів, які можуть забруднювати навколишнє середовище, 
шкіряне виробництво займає одне з перших місць (після будівництва, виробництва 
виробів із пластмас та побутової життєдіяльності). На переробку однієї тони сировини 
галузь витрачає близько 80 м3 води, стільки ж забруднених стоків потрапляє в 
каналізацію шкіряних заводів. [1]. В процесі виробництва натуральної шкіри тільки 
близько 50 % маси сировини переходить безпосередньо в шкіру, решта – побічні 
продукти та відходи виробництва. Саме екологічні аспекти протягом останніх років є 
визначальними для вдосконалення і розробки нових сучасних дубильних процесів 
шкіряного виробництва [2].  

Постановка завдання 
Одним з основних процесів виробництва натуральної шкіри є дублення, при 

якому шкірі надаються певні експлуатаційні властивості з одночасним формуванням 
структури дерми. Традиційні технології виробництва шкір передбачають використання 
хромових дубильних солей. 

Широке використання хромового дубителя пов’язано з простотою технології, 
надійністю традиційного процесу, високими технологічними та експлуатаційними 
властивостями шкір хромового дублення, можливістю виробництва товарів різного 
асортименту [3].  

Мета дослідження полягає у вивченні шляхів підвищення екологічності процесу 
хромового дублення за умови застосування альтернативних технологій.  

Об’єкти та методи досліджень 
Аналіз статистичних даних свідчить, що шкіряна промисловість щорічно 

використовує 65 тис. тонн сполук хрому. За даними BLMRA (British Leather 
Manufacturers Research Association) з вказаної кількості тільки 20 тис. тонн переходить 
в готові шкіри, інша частина – це відходи, серед яких 25 тис. тонн зливається з 
відпрацьованими рідинами.  

В екологічному стандарті «ЕКО-ТЕХ-100» допустимий вміст сполук хрому (ІІI) 
в текстильних виробах, що контактують зі шкірою людини, не повинен перевищувати 
2,0 мг / кг (для дитячих товарів - 1,0 мг / кг), а в хромовій шкірі, отриманій за 
традиційною (типовою) технологією, вміст сполук хрому становить 7,3 мг / кг [4]. 

Для визначення ступеня забруднення природних водойм хімічними речовинами-
забруднювачами користуються величиною граничнодопустимої концентрації (ГДК). 
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ГДК сполук хрому (III) у водоймах складає 0,5 мг / л,  а ГДК сполук хрому (VI) – 0,1 мг 
/ л. Отже, ГДК трьохвалентного хрому в п’ять разів вище, ніж сполук шестивалентного 
хрому, але враховуючи можливі перетворення Cr (ІІI) в Cr (VI) в умовах природних 
водойм за наявності кисню, під дією світла (особливо УФ випромінювання), можна 
охарактеризувати процес хромового дублення як екологічно небезпечний [2]. Для 
людини токсична дія сполуки хрому може проявися в різних алергічних реакціях, 
погіршенні обміну речовин, серцево-судинних функцій, зміни складу  печінки і нирок 
людини [4]. 

Міжнародною Фінансовою корпорацією «IFC» розроблено  «Керівництво з 
охорони навколишнього середовища, здоров’я та праці» [5], що регламентує обмежене 
використання сполук хрому в шкіряній промисловості. А саме: 

1. Використання альтернативних агентів дублення замість хрому або в 
комбінації з ним; 

2. Відмова від використання шестивалентного хрому; 
3. Повторне використання відпрацьованих розчинів після хромування 

(хромового дублення з використанням обмеженої кількості солей хрому); 
4. Уникнення використання хрому, оскільки він може сорбуватися на поверхні 

органічних речовин різних розмірів і не випадати в осад; 
5. Відмова від знищення шламів хромового дублення  за допомогою спалювання, 

оскільки в лужному середовищі в присутності надлишку кисню можливий перехід 
трьохвалентного хрому в більш токсичну форму – шестивалентний хром. 

Результати та їх обговорення 
Для зменшення екологічного навантаження на довкілля хромового дублення  та 

підвищення безпеки натуральних шкір як товару існують три базові підходи [2].  
Перший стосується раціонального використання хромових технологій та 

корегування параметрів їх виконання, що дозволить зменшити витрати сполук хрому в 
процесі дублення. Підхід може бути реалізований шляхом зміни параметрів 
технологічних процесів (основність солей хрому для дублення, рівень рН, температура 
процесу, заміна процесу пікелювання емульсійною обробкою тощо), а також шляхом 
використання допоміжних речовин, наприклад маскувальних агентів (наприклад, 
мурашина та фталева кислоти, форміат натрію тощо) і речовин, що сприяють 
максимальній фіксації солей хрому білками дерми (наприклад, оксид магнію та його 
похідні). Найпоширенішими шляхами реалізації першого підходу сьогодні є 
використання безпікельних технологій та маскувальних агентів. Суть таких обробок  
зниження реакційної здатності активних груп колагену дерми на початку процесу 
дублення для забезпечення швидкої та рівномірної дифузії сполук хрому в товщу 
дерми. Для зниження реакційної здатності колагену дерми, зазвичай, використовують 
або екранування активних груп колагену хімічними реагентами, які мають низьку 
спорідненість до білка, або зневоднювання голини перед процесом дублення. В 
результаті ступінь поглинання сполук хрому з робочих розчинів зростає на 10-12% (у 
порівнянні з традиційними технологіями). 

 Другий підхід стосується використання хромзберігаючих технологій 
комбінованого дублення, які передбачають часткову заміну сполук хрому іншими 
мінеральними або органічними дубителями. В якості альтернативних дубителів-
замінників можуть бути використані сполуки цирконію (IV), титану (IV), алюмінію 
(III), рослинні та синтетичні дубителі, альдегіди тощо.  

Третій підхід включає розробку технологій безхромового дублення. Наприклад, 
технологія дублення глутаровим альдегідом. Або безхромова технологія альдегід-
кремній-танідно-алюмінієвого  дублення [6]. 
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Найкращою альтернативою сьогодні була б реалізація третього підходу – повна 
заміна сполук хрому солями інших металів або органічними сполуками, що 
проявляють дубильну дію. Але на жаль вказані сполуки, маючи дубильну дію, не 
можуть забезпечити високу гідротермічну стійкість шкіри.  

Для зменшення екологічного навантаження на довкілля в результаті проведення 
хромового дублення підприємства найчастіше ідуть шляхом використання 
хромзберігаючих технологій комбінованого дублення. Технології передбачають 
часткову заміну сполук хрому альтернативними дубителями.  

Альтернативними (ресурсозбережними) на сьогодні технологіями є: 
- екологічно безпечна технологія дублення шкіряного напівфабрикату [7] 

основним карбонатом цирконію [8]. За умови реалізації технології отримують 
еластичну шкіру світло сірого забарвлення з мінімальним вмістом оксиду хрому. 
Зважаючи на наявність на території України покладів основного карбонату цирконію 
(на відміну від хромвміщуючої сировини) запропонована технологія є доцільною з 
практичної точки зору; 

- технологія обробки шкір мінерального дублення, що включає обробку 
нейтральної (знезоленої, м’якшеної) голини емульсією окиснених жирів перед 
процесом дублення сульфатотитанілатом амонію або карбонатом цирконію. Спосіб дає 
змогу повністю виключити застосування сполук хрому у технологічному циклі, а 
значить і зменшити екологічне навантаження шкіряного заводу на навколишнє 
середовище [9]; 

- технологія виробництва лимарно-сідельних шкір, що передбачає альдегід-
танідне дублення. Для дублення використовуються таніди мімози, після проведення 
попередньої обробки глутаровим альдегідом, який і замінює сполуки хрому. 
Відсутність сполук хрому у стічних водах покращує біодеградацію інших речовин. До 
екологічних переваг такої безхромової технології слід також віднести і можливість 
більш ефективного використання білкових відходів, які не містять сполук хрому. 
Впровадження розробленої технології дозволить прискорити і здешевити очищення 
стічних вод і, тим самим, покращити екологію довкілля [10]. Це ж стосується і 
попередньо описаної технології; 

- технологія альдегід-кремній-хром-алюмінієвого дублення хутрової овчини із 
мінімізованою витратою сполук хрому для отримання напівфабрикату стійкого до дії 
поту і прання, з підвищеною гідротермічною стійкістю для виготовлення медичних 
виробів [11]; 

- технологія [12], що включає підготовку голини до дублення у розчині 
фосфоровмісних сполук (сульфат тетракис-гідроксиметилфосфонію); власне дублення 
здійснюють за допомогою органічних дубителів (танідів мімози або танідів тари) та 
сполук алюмінію. Технологія пропонується для виробництва ортопедичних та 
протезних шкір, вимоги до безпечності яких особливо суворі; 

- технологія хромового дублення одягових шкір, за умови використання 
полімерного матеріалу нового покоління (похідної малеїнової кислоти).  При високій 
якості шкіри, тривалість процесу дублення скорочується в 3 рази, витрата дубителя 
знижується на 25 %, а його вибирання з розчину підвищується на 28 % у порівнянні з 
типовими технологіями хромового дублення [13]. 

Висновки. Використання хромового дубителя у виробництві натуральної шкіри 
залишається серйозною екологічною проблемою, яка не має на сьогоднішній день 
достатньо ефективного розв’язання.  

Не зважаючи на велику кількість наукових розробок і досліджень, альтернативні 
технології дублення не знайшли широкого застосування на вітчизняних підприємствах. 
Слід також зауважити, що при вирішенні екологічних проблем, пов’язаних із 
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технологією виробництва, та підвищенням безпечності шкіряних товарів, необхідно 
зберегти високу якість та унікальні властивості натуральних шкір (паро- та 
повітропроникність, високий модуль пружності та міцність, стійкість до 
багаторазового вигину, світлостійкість, здатність до багаторазового намокання та 
висушування без втрати форми виробу і .т.д.).  

Використовувані сьогодні підприємствами ресурсозбережні технології 
хромового дублення, спрямовані в першу чергу на отримання шкіряної продукції із 
специфічними властивостями (наприклад, еко-шкіра), а лише потім – на зниження 
екологічного навантаження на навколишнє середовище/ 
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АННОТАЦИЯ 

 
ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭКОЛОГИЧНОСТИ ПРОЦЕССА ХРОМОВОГО ДУБЛЕНИЯ 

В ПРОИЗВОДСТВО НАТУРАЛЬНОЙ КОЖИ 
В статье рассмотрены проблемы, связанные с использованием хромового дубителя в 

производстве натуральной кожи. Обсуждены вопросы безопасности натуральной кожи как товара, с 
точки зрения ее производства. 

Кожевенное производство относится к третьему классу опасности из-за использования 
различных химических веществ. Наиболее токсичными веществами кожевенных предприятий являются 
соединения хрома. При этом в типичных методиках степень их отработки составляет в среднем 70-
80%. Сегодня кожевенные предприятия не могут обеспечить полную очистку отработанных 
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дубильных растворов, в результате чего растворы накапливаются на предприятиях. Вместе с 
отработанными растворами на заводах растут объёмы твёрдых хромсодержащих побочных 
продуктов производства. 

Несмотря на вышеперечисленное, сегодня заводы не могут полностью отказаться от 
использования соединений хрома. Это связано с традиционностью технологии, отработанными 
методиками выполнения процесса дубления, высокими механическими показателями кожи хромового 
дубления и тому подобное. Основные научные исследования в данной области сегодня ведутся в 
направлении внедрения ресурсосберегающих, экологически ориентированных, малоотходных, 
энергосберегающих и других видов технологий с повторным использованием побочных продуктов 
производства или сточных вод. Цель исследования заключается в изучении возможности повышения 
экологичности процесса хромового дубления при условии применения альтернативных технологий. 

Ключевые слова: хромовый дубитель, экологизация, альтернативная технология, кожа, 
безопасность товара. 

ANNOTATION 
 

WAYS OF IMPROVING THE CHROME TANNING ECOLOGY  
IN LEATHER PRODUCTION 

The article discusses the problems associated with the use of chrome tanning agents in the leather 
production. It has investigated the safety of leather goods, in terms of its production. 

Leather production belongs to the third class of danger because of various chemicals used. The most 
toxic tannery substances are chromium compounds. The average degree of their use in typical production is 70-
80%. Today leather factories cannot provide full waste utilization of tanning materials, as a  result of this they 
accumulate in the workplace. Along with this there’s an increase in number of chrome solid wastes on factories. 
Despite the above mentioned, factories cannot completely eliminate the use of chromium compounds now. This 
is the traditional technology of tanning process with high mechanical leather performances made by chrome 
tanning and etc. Basic researches in the leather industry are directed  towards introducing resource-saving, 
environmentally oriented, low-waste, energy-saving technologies, by-product reuse or manufacturing waste 
water. The purpose of the study is to explore ways of improving the environmental performance of chrome 
tanning process by providing alternative technologies. 

Keywords: chrome tanning agents, ecologization, alternative technology, leather, safety products. 
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УДК 339.562 
 

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПЛАНУВАННЯ ПРИГОДНИЦЬКОГО ТУРИЗМУ 
 

ГАВРИШКО С.Г., ПІПАШ В.В., РОШКО А. А. 
Мукачівський державний університет 

 
Стрімкий розвиток туристичної сфери та зростаючі бажання у туристів зумовлюють створювати 

нові різновиди туризму. Одним із таких молодих різновидів є пригодницький туризм. З кожним роком 
ефективність розвитку та становлення пригодницького туризму зростає. Поєднання активного відпочинку з 
елементами спортивних ігор, екскурсійних маршрутів та високого рівня обслуговування туристів пов’язане з 
розширенням пригодницькому туризму на сучасному етапі. Сьогодні пригодницький туризм представляє собою 
окрему нішу в туризмі, оскільки об’єднує в собі безліч інших видів, які і формують його основу. Найбільш 
популярними різновидами пригодницького туризму є екстремальний туризм, спортивний туризм та 
пригодницькі подорожі. 

Мета. Метою статті є дослідити різнопланові аспекти пригодницького туризму в Україні та світі 
через три взаємопов’язані компоненти, які утворюють єдиний функціональний механізм: фізична активність; 
взаємодія із природою; культурний обмін. 

Методологія. Теоретико-методологічною основою дослідження виступають положення вчень щодо 
пригодницького туризму та його різновидів, наукові праці учених у даній  сфері дослідження. У процесі 
дослідження використано загальнонаукові методи пізнання: метод теоретичного узагальнення, аналізу і 
синтезу, історичної  аналогії, метод статистичного аналізу. На основі методів системного дослідження 
акцентується увага на основних категоріях пригодницького туризму: водні, наземні, повітряні та екзотичні; 
географії пригодницьких турів; організації  пригодницького туризму.  

Результати. У ході дослідження проаналізовано категоріальний апарат пригодницького туризму; 
нові різновиди пригодницького туризму; фактори розвитку пригодницьких турів; підготовка пригодницьких 
маршрутів; ринок пригодницького туризму; моделі державного регулювання пригодницького туризму; он-лайн 
дослідження пригодницьких турів; засоби для залучення нових туристів для пригодницького туризму; оцінено 
безпеку під час пригодницьких турів. 

Наукова новизна. Узагальнено методологічні підходи щодо дослідження пригодницького туризму та 
розширено факторний апарат розвитку пригодницьких турів.   

Практична значимість полягає в тому, що проаналізовано основні різновиди пригодницьких турів; 
моделі державного регулювання пригодницького туризму; особливості розвитку пригодницького туризму в 
світі та Україні. 

Ключові слова: пригодницький туризм; важкий екотуризм; спортивний туризм; активний туризм; 
фактори розвитку пригодницького туризму; заходи розвитку пригодницького туризму; пригодницькі 
маршрути; моделі державного регулювання пригодницького туризму; організація пригодницького туризму.   

 
Туризм більшістю фахівців визнаний складним соціально-економічним, культурним 

та психологічним феноменом, значення якого за прогнозами  в майбутньому зростатиме в 
усіх сферах суспільного життя. З метою ведення здорового способу життя розпочалося 
активне залучення населення до занять спортом. Не останню роль в цьому відіграв 
пригодницький туризм, який включав різноманітні програми та заходи. Це сприяло 
ефективному розвитку та становленню пригодницького туризму. Зокрема, серед заходів 
варто виділити активне залучення населення до занять спортом та переосмислення людьми 
їх способу життя. Важливу роль в цьому аспекті почав відігравати процес становлення 
пригодницький туризм з його різноманітними методами та незвичайними підходами. Все 
більше і більше людей почали захоплюватися даним видом туризму. Завдяки цьому та 
ентузіастам своєї справи пригодницький туризм почав набувати масового характеру. Почали 
з’являтися та активно розвиватись нові різновиди пригодницького туризму, серед яких: 
рафтинг, дельтапланеризм, скелелазіння, трекінг, джипінг-тури,  парапланеризм та багато 
інших.  

Пригодницький туризм – це один з молодих та малодосліджених напрямків 
туристичної сфери, який тільки набирає необхідних обертів для свого подальшого розвитку. 
У даний час на світовому ринку пригодницький туризм (adventure tourism) - це не просто 
подорожі з пригодами, а тури з елементами чогось незвичайного, виняткового для туристів. 
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Пригодницький туризм – різновид туризму, пов’язаний з фізичними навантаженнями та 
організацією нестандартних турів у екзотичні й екологічно чисті природні резервації та 
включає незвичайні подорожі, нетрадиційні транспортні засоби.  

Об’єкти та методи дослідження.   
Пригодницький туризм має свій об’єкт, якими виступають різні недоторкані місця, 

мальовничі гірські ділянки, водоспади та водойми. Тобто все те, що є для туриста новим, 
захоплюючим та досі не баченим. Пригодницький туризм перебуває тільки на початковому 
етапі свого становлення. Ще не до кінця розкритий його потенціал, який за прогнозами 
науковців є одним з найбільших серед всіх різновидів туризму. Незважаючи на всі плюси та 
мінуси в становленні пригодницького туризму, можна з впевненістю стверджувати, що цей 
вид відіграватиме одну з провідних позицій в туристичній індустрії не тільки в Україні, але і 
в цілому світі. Цей вид туризму спонукає до всебічного розширення особистості, стимулює 
до прийняття важливих рішень, до покращення самопочуття, як фізичного, так і духовного 
тощо. 

Українськими вченими, які на сьогодні займаються дослідженням пригодницького 
туризму є: О.О. Любіцева, Л.М. Устименко, М.П. Кляп, Ф.Ф. Шандор  та інші. Згідно їх 
напрацювань можна стверджувати, що даний вид має величезний потенціал для свого 
розвитку на території нашої держави, але поряд з цим – цей потенціал використовується 
нераціонально. 

Теоретична основа пригодницького туризму на сьогодні ще не сформована. Це 
пов’язано з тим, що цей різновид туризму є досить молодим явищем. Але, будь-який 
різновид туризму повинен мати підґрунтя, тобто ту базу чи основу, на яку можна спиратись 
при формування власних теоретичних основ. Саме тому, основи пригодницького туризму 
ґрунтуються безпосередньо на теорії туризму і потребують подальшого дослідження. При 
дослідженні пригодницького виду туризму, фахівці в цій сфері не можуть і сьогодні 
визначити єдиної методології його становлення та формування пригодницьких турів.  

З кожним днем, кількість різновидів пригодницького туризму швидко зростає. Саме 
через це, повністю сформованої класифікації пригодницького туризму немає. Але не 
зважаючи на це, для більшої комфортності, всі види даного виду туризму поділені в 
залежності від засобів та способу здійснення на певні категорії. Пригодницький туризм, на 
сьогоднішній день, прийнято ділити на такі великі категорії: водні, наземні, повітряні та 
екзотичні. Кожна з цих категорій нараховує велику кількість видів туризму, для яких 
притаманні свої особливості. 

Як зазначають Мальська М.П., Антонюк Н.В., Ганич Н.М., на сьогодні не існує 
чіткого визначення даного поняття, оскільки воно може бути класифіковане відповідно до 
типу здійснюваної діяльності самим туристом, а не від ступеня складності чи можливого 
ризику від здійснення пригодницьких подорожей [6, с.4].  

Постановка завдання. Метою статті є дослідити різнопланові аспекти 
пригодницького туризму в Україні та світі. Виходячи із поставленої мети основними 
завданнями є: дослідити категоріальний апарат пригодницького туризму; різновиди розвитку 
пригодницького туризму; фактори та основні заходи розвитку пригодницького туризму; 
моделі державного регулювання пригодницького туризму; організацію та планування 
пригодницьких турів; безпеку від час пригодницьких турів.  

 Результати та їх обговорення.  
Пригодницький туризм  - різновид туризму, пов'язаний з фізичними навантаженнями 

та організацією нестандартних турів у екзотичні та екологічно чисті природні резервації та 
включає незвичайні подорожі, нетрадиційні транспортні засоби. Сюди відносяться такі види 
туризму: альпінізм; скелелазення; льодолазання, рафтінг, спелеотуризм, гірський туризм, 



Науковий вісник Мукачівського державного університету 
Гуманітарні і суспільні науки 

 

Журнал наукових праць №21(16)’2016 

 

40 

пішохідний туризм, водний, лижний і гірськолижний туризм, каньйонінг, кінний туризм, 
маунтбайк, дайвінг, парапланеризм  [9]. 

Пригодницький туризм об'єднує всі подорожі, пов'язані з активними способами 
пересування та відпочинку на природі, що мають на меті отримання нових відчуттів, 
вражень, поліпшення туристом фізичної форми та досягнення спортивних результатів. 
Участь у пригодницькому турі вимагає від учасників фізичної підготовки і майстерності, 
швидкості реакції, уміння приймати нестандартні рішення. Пригодницькі маршрути 
готуються ретельніше з метою звести ризик до мінімуму і зробити умови туру більш 
комфортабельними за рахунок забезпечення супроводжуючими, проміжними таборами, 
туристським спорядженням. 

Такий вид туризму вимагає від туристичних фірм значно більшої уваги на стадії 
підготовки, оскільки необхідно вирішити цілий комплекс питань, пов'язаних із організацією 
безпеки туристів, адже страхування на такий тур коштує значно дорожче. 

Пригодницький туризм часто називають «важким екотуризмом» у зв'язку з тим, що 
жага до пригод туристів тут превалює над мотивами охорони природи.  Географія і тематика 
пригодницьких турів досить різноманітна. Зазвичай це групові тури. Специфічною рисою 
такого туризму є отримання різних ліцензій, які дозволяють полювання, риболовлю, вивіз 
трофеїв. 

Пригодницький туризм пов'язаний з певним ризиком, тому для забезпечення безпеки 
таких турів необхідні висококваліфіковані інструктори, провідники.  Даний вид туризму має 
досить високу вартість, і його можна віднести до розряду елітарного відпочинку.  

Пригодницький туризм часто ототожнюють зі спортивним туризмом (альпінізмом, 
спелеологією, парапланеризмом) і активним туризмом, коли туристи переміщуються за 
допомогою так званих активних способів (пішки, на велосипедах, човнах, плотах). Насправді 
це не зовсім вірно. Спортивний туризм, як подорожі з метою заняття спортом або 
відвідування змагань включає й види туризму, не пов'язані з пригодами, ризиком. У той же 
час пригодницький туризм включає в себе види подорожей без активних способів 
пересування. Наприклад, джіппінг - подорожі по пересіченій місцевості на автомобілях 
підвищеної прохідності, або BASE - стрибки зі спеціальним парашутом з літальних апаратів, 
прямовисних скель, високих антропогенних об'єктів (арочних мостів, телебашт) або 
глибоководні занурення.  

Ринок пригодницького туризму в світі отримав значне зростання за останнє 
десятиліття. Цьому свідчать збільшення доходів від даного виду в сумі понад $ 270 млрд. 
Сьогодні біля 40% туристів – це туристи, метою подорожі яких є пригодницький туризм. У 
свою чергу, таке зростання ринку пригодницьких подорожей має значні наслідки для 
дестинацій та туристичних підприємств. Оскільки більша частина туристів не виявляє 
бажання просто відвідувати пляжі чи здійснювати шоппінг-тури, а прагне отримувати нові 
враження від пригодницьких турів. Поява нових ринків туристичних поїздок має вагомий 
вплив на майбутній розвиток пригодницького туризму в світі. 

Пригодницький туризм на сьогоднішній день є тим видом, який розвивається чи не 
найшвидше. Якщо темпи його розвитку залишаться на такому ж рівні, що і сьогодні, то вже 
через декілька років цей вид стане одним із лідерів поміж інших видів туризму. Як відомо, 
пригодницький туризм пов'язаний з отриманням досі не відомих туристу відчуттів, емоцій, 
вражень та безпосередньо пов'язаний з активними елементами відпочинку. 

Пригодницькі тури повинні включати окрім екстриму і пізнавальну ціль та 
ґрунтуватись на історичних матеріалах. Україна має велику кількість маловідомих територій, 
які ідеально підходять для організації пригодницьких турів, оскільки велика кількість 
археологічних та культурних пам’яток є у важкодоступних місцях, що викликає неабиякий 
інтерес у туристів. 
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Поруч із організацією пригодницького туризму в країнах світу, доцільно виділити і 
особливості його державного регулювання. У національному законодавстві різних країн 
передбачені особливі умови, які визначають можливість створення й регламентують 
діяльність туристичних підприємств. Законодавчі обмеження в цій сфері ділової активності 
встановлюється передусім для захисту інтересів туристів як споживачів специфічних послуг, 
а також для розвитку цивілізованих ринкових відносин у сфері пригодницького туризму та 
туризму в цілому, у тому числі також для збереження навколишнього середовища [5,с.233].  

На сьогоднішній день більшість країн Європи прийняли закон про розвиток туризму, 
та пригодницького туризму зокрема, в якому зазначені фундаментальні правові норми 
стосовно взаємодії всіх сторін туристичної індустрії. 

Незважаючи на прагнення ЄС призвести туристське законодавство до єдиного 
знаменника, в кожній країні є власні підходи до регулювання пригодницького туризму. У 
багатьох країнах основні зусилля спрямовані на регулювання взаємодії “турфірма – 
держава”. Здійснюється це насамперед у формі ліцензування туристської діяльності.  

Окрім цього проявляються і певні особливі фактори, які мають безпосередній вплив 
на формування державної політики в сфері туризму та, зокрема, пригодницького туризму. До 
таких факторів відносять: природні умови країни, рівень розвитку транспортної системи, 
соціально-культурні фактори.  

Пригодницький туризм є специфічним різновидом туризму, який потребує особливої 
уваги з боку держави. Саме тому на сьогоднішній день виділяють чотири основні моделі 
регулювання пригодницького туризму в країнах світу.  

Характерною особливістю першої моделі є в першу чергу відсутність 
централізованого органу. Оскільки відсутня центральна туристична адміністрація, то 
вирішення всіх питань в сфері пригодницького туризму відбувається на так званих ринкових 
принципах самостійної організації. Зазвичай, цю модель прийнято застосовувати тоді, коли 
учасники пригодницького туризму можуть вирішити всі проблеми самостійно. Ще одним 
типовим випадком для даної моделі є те, що вона використовується тоді, коли 
пригодницький туризм не відіграє провідну роль в економіці країни. Яскравим прикладом 
даної моделі виступає США. 

Друга модель державного регулювання пригодницького туризму передбачає наявність 
міністерства, як авторитетного центрального органу, який має здійснювати контроль над 
усіма підприємствами туризму країни. Інструментами державного управління є: фінансові 
вкладення, рекламна та маркетингова діяльність, залучення інвестицій в туристичну 
індустрію, адже країни, де застосовується дана модель управління туристичною діяльністю 
та, зокрема, пригодницького туризму є небагатими. Представниками даної моделі є країни з 
перехідною економікою та країни, що розвиваються, в яких туризм є одним із основним 
джерел надходжень у бюджет (Єгипет, Мексика, Туреччина, які характеризуються багатим 
історичним та природнім потенціалом, що має бути підтримано на державному рівні) [4].  

Наступна модель регулювання пригодницького туризму з боку держави носить назву 
– “Європейська”, оскільки основними її представниками виступають високо розвинуті 
держави Європи (Іспанія, Італія, Франція, Велика Британія – які охоплюють 1/3 всіх 
прибутків від туристичної діяльності). Розвиток пригодницького туризму та туризму в 
цілому, вирішують у відповідно створеному міністерстві, яке працює в двох основних 
напрямках:  

- по перше, займається вирішенням нагальних питань державного регулювання 
туристичної сфери, до яких входить розроблення необхідної нормативно-правової бази, 
організація міжнародного співробітництва, накопичення, оброблення та систематизація 
статистичних даних; 
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- по друге, спрямовує маркетингову діяльність щодо участі у виставках, форумах, 
конференціях міжнародного рівня та на управління роботою консульств країни за кордоном.  

Остання модель регулювання пригодницького туризму характеризується створенням 
так званих змішаних міністерств, які охоплюють суміжні з туризмом інші сфери народного 
господарства. Виділення пріоритетності сфери туризму та, зокрема, пригодницького туризму 
є характерною особливістю даної моделі регулювання, де зазначений чіткий поділ 
повноважень між двома елементами: регіональною та центральною адміністрацією. 
Яскравими представниками даної моделі є Малайзія та Індія.  

Зарубіжний досвід організації пригодницького туризму показує, що середня 
тривалість таких турів складає 10 днів. У 2010 році пригодницький туризм планувало 
здійснити 42% відпочиваючих, у 2012-му – 54%. У період з 2012 до 2015 років майже 73% 
опитаних респондентів планували здійснити подорожі з пригодницькою метою. 

Згідно досліджень науковців, найбільш привабливими макрорегіонами для 
пригодницького туризму виступають: Південна і Північна Америки, а також Європа. Також 
було підраховано, що прибуток від пригодницького туризму для цих макрорегіонів 
становить біля $270 мільярдів. У загальному дані території складають 65-70% від всіх 
міжнародних туристичних потоків. 

Найбільш популярними дестинаціями для пригодницького туризму на сьогоднішній 
день є: Латинська Америка, яка вважається справжньою “Меккою” для здійснення 
подорожей з пригодницькою метою; ряд європейських країн, серед яких варто виділити 
Грецію, Італію, Кіпр, Туреччину та інші. Цей список можна продовжувати і далі, оскільки, 
для організації пригодницького туризму підходять всі країни для яких характерними є 
екзотичні місця, складні географічні та природні умови та, власне, незаселені райони чи 
непролазні джунглі.  

На сьогоднішній день прослідковується позитивна тенденція зростання відсотку 
іноземних туристів з Америки та Європи, яких класифікують як туристів, які займаються 
пригодницьким туризмом. Згідно даних, відсоток зріс із 26,3% у 2009 році до 54,9 % у 2014 
році. До цих даних включали тільки тих туристів, метою діяльності яких під час останньої 
подорожі виступав пригодницький туризм [9].  

У світі, пригодницький туризм прийнято ділити на дві категорії: важкі пригодницькі 
подорожі, які характеризуються високим рівнем складності на маршруті та прості подорожі, 
складність яких є оптимальною для туриста без будь-яких явних перешкод.  Згідно 
отриманих даних середні витрати на пригодницький туризм за останні декілька років 
збільшилися майже в двічі з $593 мільйони у 2009 році, до $947 мільйони у 2012 році. При 
цьому, щорічний приріст становить біля 20%. Враховуючи даний приріст сума середніх 
витрат на здійснення пригодницьких подорожей становила в 2014 році –  $1363,7 мільйони. 
Найбільше ж витрат припало на Південну Америку, оскільки туристи які займаються 
пригодницькими подорожами збільшили відсоток витрат на подорожі з підвищеним рівнем 
складності майже на 80% та на 25% збільшили витрати на пригодницькі подорожі з низьким 
рівнем складності.  

Важливим фактором який впливає на розвиток пригодницького туризму є продаж 
спорядження та одягу для цього виду туризму. Даний фактор має важливий економічний 
ефект. У період з 2009 до 2012 рр. даний показник збільшився на 18,5%, що склало майже  
$82 мільярди. Тобто, прослідковується тенденція збільшення на 6,2% щорічно. У 2013-му 
році ця сума складала $87,4 мільярди, а в 2014 році ця сума склала майже $93 мільярди. 
Проте, прослідковується зниження фактичних витрат на одну поїздку в середньому на 4-7% 
в рік в досліджуваних макрорегіонах з 360 доларів до 300. Причина цього полягає в тому, що 
більшість осіб, які здійснюють пригодницькі подорожі беруть необхідне спорядження та 
одяг в оренду замість покупки їх. Також, багато початківців не купують одяг та спорядження 
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через те, що вони ще не досягнули відповідного рівня в тому чи іншому різновиді 
пригодницького туризму 

Учасники пригодницького туризму полюбляють читати такі книги та публікації як: 
National Geographic, National Geographic Traveler, Men’s Health та багато інших. Кожне з 
даних видань охоплюють теми пов’язані з відпочинком та різноманітними пригодами. 

Розподіл туристів в залежності від групи учасників, які здійснюють подорожі з 
пригодницькою метою є наступним: 21% – це подорожі з друзями, знайомими;  37% – 
подорожі з другою половинкою;  30% – подорожі зі своєю родиною включаючи дітей; не 
значна частина – 12% включає самотніх подорожуючих.  

Враховуючи зростання все більшої участі туристів у пригодницьких подорожах, то 
ринок пригодницького туризму інтегрується з ринком подорожей як єдине ціле. Важливим 
фактором є також планування подорожі заздалегідь. “Шукачі пригод” – це, як правило, 
досвідчені туристи, які можуть проводити годинами за плануванням своєї майбутньої 
поїздки враховуючи їх попередній досвід. Їхні поїздки є більш цікавішими ніж поїздки 
людей, які не мають досвіду організації  та планування пригодницьких подорожей [9].  

Серед найбільш поширених форм планування та організації пригодницьких 
подорожей є проведення он-лайн досліджень та консультування у друзів та рідних. Всього   
12 % туристів, які здійснювали пригодницькі подорожі не готувалися взагалі до поїздки. 
Популярними елементами, які впливають на організацію та планування пригодницьких 
подорожей в світі є також перегляд різного роду туристичних програм по телебаченню, 
перегляд журналів, консультація у професіонального агента з питань пригодницького 
туризму та інші. Високий відсоток планування подорожей пригодницького напряму в 
Інтернеті (69%) засвідчує про те, що Інтернет відіграє важливу роль в сучасній індустрії 
туризму. 

Найбільш поширеними засобами для залучення нових туристів для пригодницького 
туризму є:  

1) публікація фото та відео матеріалів з поїздки в соціальних мережах (Facebook, 
Instagram, тощо);   

2) розповідь друзям та сім’ї про можливість здійснити пригодницькі подорожі; 
3) публікація відгуків на туристичних сайтах.  
Характерною особливістю людської природи виступає потяг до пізнання нових 

відчуттів, вражень, місць проживання та різноманітних видів діяльності. Тому для цього, 
туризм сьогодні виступає важливою умовою існування людей. 

У формуванні методологічних підходів щодо дослідження пригодницького туризму 
можна виокремити наступні етапи: 

- економічний етап – він дає можливість припустити той факт, що пригодницький 
туризм приносить певну економічну вигоду; 

- екологічний етап – основною його метою є врахування впливу пригодницького 
туризму на навколишнє природне середовище; 

- соціально-культурний етап – його основним завданням є дослідження впливу 
пригодницького туризму на населення 

Цей різновид туризму здебільшого є індивідуальним видом або ж включає подорожі 
групою з декількох осіб. Все це зумовлено тим, що пригодницький туризм є доволі 
небезпечним видом і може нести загрозу для життя туриста.  Часто можуть виникати 
непередбачувані ситуації, які і формують основу пригоди. Саме тому, організатори турів 
пригодницького характеру, намагаються формувати не великі групи, оскільки це дозволяє 
забезпечити великий рівень безпеки для кожного з учасників таких турів. 
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Сьогодні науковці пов’язують пригодницький туризм з активним відпочинком, 
спортивним та екстремальним туризмом. Вони тісно доповнюють один одного, але 
відмінності між ними є.  Метою активного відпочинку є розваги, накопичення досвіду. Для 
такого відпочинку характерним є проживання у комфортних умовах, на відміну від 
пригодницького туризму. У свою чергу пригодницький туризм своєю метою робить 
формування привабливої мети подорожі в пізнавальних цілях. Екстремальний туризм стає 
для пригодницького туризму поняттям доволі відносним. Здебільшого це залежить від 
накопиченого досвіду людей, які здійснюють подорожі.  

Досліджуючи пригодницький туризм, дослідники дійшли висновку, що для кожної 
людини слово “пригода” є різним. Для когось це стрибки з парашуту, або катання на 
катамарані, а для когось це просто велопрогулянка. Саме тому, фахівці, які досліджують цей 
різновид туризму рекомендують при формуванні пригодницьких турів враховувати багато 
факторів, серед яких основними є:  

1) необхідність супроводу з боку досвідченого інструктора, медпрацівника та при 
потребі гіда-перекладача, туристів під час всієї подорожі; 

2)  забезпечення туристів всім необхідним спорядженням, харчуванням та 
проживанням; 

3)  формуючи пригодницький тур, туроператори повинні враховувати фізичну 
підготовку кожного туриста, який виявив бажання здійснити таку подорож; 

4) грамотність дозування навантаження під час всього маршруту та його безпечність 
для туристів; 

5) надання достатнього часу для сну та релаксації; 
6) надання повної та вичерпної інформації учасникам пригодницького туру про 

небезпеки, які можуть очікувати їх під час подорожі. 
Сьогодні пригодницький туризм представляє собою окрему нішу в туризмі, оскільки 

об’єднує в собі безліч інших видів, які і формують його основу. Найбільш популярними 
різновидами пригодницького туризму є екстремальний туризм, спортивний  туризм та 
пригодницькі подорожі.  

Екстремальний туризм – це подорож, основною метою якої є отримання гострих 
відчуттів. Залежно від способу та засобів здійснення розрізняють наступні види 
екстремального туризму: водні; наземні, що практикуються, як правило, в гірській 
місцевості; повітряні; екзотичні [6,с.199]. 

Пригодницький спорт включає екстремальні сплави по річках (рафтинг), спелео-і 
лижні походи, альпінізм. Спортивні програми також можуть включати скелелазіння, 
дельтапланеризм, парапланеризм, віндсерфінг, каньонінг та інші. 

Власне пригодницькі подорожі - це експедиції в екзотичні країни або райони зі 
складними географічними або природними умовами, незаселені території. Вони можуть 
включати пересування по річках, пішки в горах (трекінг), на велосипедах, верхи на конях, на 
автомобілях-позашляховиках і інші [4]. 

Стан дослідження пригодницького туризму на сьогоднішній день тільки на 
початковому етапі, оскільки це новий напрям туризму. Поняття пригодницький туризм на 
території сучасної України активно почало розвиватись на початку ХХІ століття. Своїй 
стрімкій появі на туристичному ринку не тільки України, але і всього світу, він завдячує 
зростанню попиту у суспільства на нові види туризму, збільшенню кількості вільного часу та 
бажанню отримати нові гострі відчуття від подорожей.  

Досліджуючи пригодницький туризм, науковці дійшли спільної думки в тому, що 
термін “пригодницький” туризм повинен використовуватися як широке поняття, що також 
включає в свій склад екотуризм. Але потрібно враховувати той факт, що пригодницький і 
екотуризм не поглинають один одного повністю, хоча і тісно взаємодіють один з одним. 
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До 90-х років становлення пригодницького туризму несло в собі як позитивні так і 
негативні елементи. З позитивного можна виділите те, що пригодницький туризм мав 
постійне фінансове забезпечення з боку держави, активно розвивалася необхідна 
інфраструктура для проведення пригодницьких турів, почали появлятися пункти прокату 
туристичного обладнання необхідного для здійснення турів з пригодницькою метою. 
Негативним моментом було те, що здійснювався жорстокий контроль за діяльністю закладів, 
які організовували пригодницькі тури та необхідність збирати велику кількість дозволів для 
їх проведення. Незважаючи на негативні моменти, в цілому, пригодницький туризм 
поступово почав завойовувати туристичний ринок в Україні. Для цих видів пригодницького 
туризму великий потенціал для розвитку є в Українських Карпатах. Ще є багато інших 
гарних місць для альпіністів, наприклад, каньйон на р. Смотрич в районі Кам'янця-
Подільського, "Надслучанська Швейцарія" на Рівненщині.  

Основна мета розвитку пригодницького туризму в Україні ґрунтується на формуванні 
конкурентоспроможного туристичного продукту на міжнародному ринку послуг, який би міг 
повністю задовольняти всі потреби населення та забезпечити в комплексному напряму 
подальший розвиток територій та економічно-соціальних інтересів. Важливо також звернути 
увагу на раціональне використання наявних природних ресурсів та збереження екологічного 
середовища. Всі заходи, які на правлені на досягнення поставлених завдань повинні бути 
узгодженні з основними темпами становлення ринкових механізмів. 

Основними пріоритетними напрямами державної політики в галузі пригодницького 
туризму є: 1) удосконалення правових засад регулювання відносин у галузі туризму; 2) 
забезпечення становлення туризму як високорентабельної галузі економіки України, 
заохочення національних та іноземних інвестицій у розвиток індустрії туризму, створення 
нових робочих місць; 3) розширення міжнародного співробітництва, утвердження України на 
світовому туристичному ринку; 4) створення сприятливих для розвитку туризму умов 
шляхом спрощення та гармонізації податкового, валютного, митного, прикордонного та 
інших видів регулювання; 5) забезпечення доступності туризму та екскурсійних відвідувань 
для дітей, молоді, людей похилого віку, інвалідів та малозабезпечених громадян шляхом 
запровадження пільг стосовно цих категорій осіб 

Висновки. Проведений аналіз дає змогу оцінити перспективність пригодницького 
туризму в світі. Він показує, що цей різновид туризму є одним із найбільш швидко 
прогресуючих видів, надходження від якого зростають з кожним роком все більше і більше. 
Важливу роль в його подальшому розвитку відіграватиме правильне розуміння потреб 
споживачів, а дослідження поведінки даного сегменту ринку буде мати чи не вирішальне 
значення в подальшому залученні нових потенційних туристів. 

Фактором, який формує подальший розвиток пригодницького туризму в світі є його 
маркетингове значення.  Прогнозоване зростання пригодницького туризму швидкими 
темпами на рику зумовлене двома взаємопов’язаними явищами. У першу чергу, потенційні 
учасники таких турів вимагали формування різноманітних експериментів, які би включали 
культурну і природну взаємодію за допомогою фізичної активності та нових креативних 
заходів. По друге, туристичні оператори в короткі строки пристосували свої нові продукти, 
які направлені на задоволення нового попиту. Саме тому, зростає популярність поїздок з 
елементами пригод в світі. Згідно прогнозів спеціалістів до 2020 року такі макрорегіони, як: 
Північна Америка, Південна Америка та Європа будуть відігравати провідну роль у 
формуванні туристичних потоків світу. Але поруч з ними, активно розвиваються і такі 
регіони як Китай та Індія, які в своїй подальшій перспективі планують формувати нові 
напрями розвитку пригодницького туризму. 

Організацію пригодницького туризму в Україні потрібно планувати на підґрунті 
комплексності. Тобто, необхідно врахувати безліч аспектів, серед яких важливе місце 
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займають законодавчі аспекти, які стосуються інших секторів, зокрема, транспорт, охорона 
здоров’я, працевлаштування та зайнятість населення, сільське господарство, засоби зв’язку, 
тощо. 
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АННОТАЦИЯ 

 
ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ И ПЛАНИРОВАНИЯ ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКОГО  ТУРИЗМА 

Быстрое развитие туристической сферы и возрастающие желания туристов приводят к созданию 
новых разновидностей туризма. Одним из таких молодых разновидностей есть приключенческий туризм. С 
каждым годом эффективность развития и становление приключенческого туризма возрастает. Соединение 
активного отдыха с элементами спортивных игр, экскурсионных маршрутов и высокого уровня обслуживания 
туристов связано с возрастанием приключенческого туризма на современном этапе. Сегодня приключенческий 
туризм представляет собой отдельную нишу в туризме, поскольку соединяет в себе другие виды, которые и 
формируют его основу. Наиболее популярными разновидностями приключенческого туризма есть 
экстремальный туризм, спортивный туризм и приключенческие походы.  

Цель. Целью статьи является исследовать разноплановые аспекты приключенческого туризма в 
Украине и мире через три взаимосвязанные компонента, которые образуют единый функциональный 
механизм: физическая активность, взаимодействие с природой, культурный обмен.  

Методология. Теоретико-методологической основой исследования выступают положения учений про 
приключенческий туризм и его разновидности, научные работы ученых в данной сфере исследования. В 
процессе исследования использованы общенаучные методы познания: метод теоретического обобщения, 
анализа и синтеза, исторической аналогии, метод статистического анализа. На основе методов системного 
исследования акцентируется внимание на основных категориях приключенческого туризма: водные, наземные, 
воздушные и экзотические; географии приключенческих туров; организации приключенческого туризма.  

Результаты. В ходе исследования проанализирован категориальный аппарат приключенческого 
туризма; новые разновидности приключенческого туризма; факторы развития приключенческих туров; 
подготовка приключенческих маршрутов; рынок приключенческого туризма; модели государственного 
регулирования приключенческого туризма; онлайн исследования приключенческих туров; средства для 
привлечения новых туристов для приключенческого туризма; оценена безопасность во время приключенческих 
туров.  

Научная новизна. Обобщены методологические подходы об исследовании приключенческого туризма и 
расширен факторный аппарат развития приключенческих туров.  

Практическая значимость состоит в том, что проанализированы основные разновидности 
приключенческих туров; модели государственного регулирования приключенческого туризма; особенности 
развития приключенческого туризма в мире и Украине.  

Ключевые слова: приключенческий туризм; тяжелый экотуризм; спортивный туризм; активный 
туризм; факторы развития приключенческого туризма; средства развития приключенческого туризма; 
приключенческие маршруты; модели государственного регулирования приключенческого туризма; организация 
приключенческого туризма.  
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SUMMARY 
 

THE PECULIARITIES OF ADVENTURE TOURISM ORGANIZATION AND PLANNING  
Topicality. The rapid development of tourist sphere and  the growing desire of tourists predetermine the 

creation of the new varieties of tourism. One of such young varieties is the adventure tourism. With every year the 
efficiency of development and establishment of adventure tourism grow. The combination of active rest with the 
elements of sport games, excursion routes and high level of tourists service, is connected with the expansion of 
adventure tourism in the modern world. Today the adventure tourism is a separate niche in tourism, that unites a great 
number of other kinds of tourism which form its basis. The most popular varieties of adventure tourism are extreme 
tourism, sporting tourism and adventure trips. 

Purpose. The purpose of the article has been to probe the  aspect varieties of adventure tourism in Ukraine and  
the world be means of  three interrelated components which form the unique functional mechanism: physical activity; 
co-operation with nature; cultural exchange. 

Methodology. The theoretical and methodological basis of  the research has become the scientific statements 
on adventure tourism and its varieties, scientific works of scientists in this  sphere of research. In the process of research 
the scientific methods of cognition have been used: the method of theoretical generalization, analysis and synthesis, 
historical  analogy, the method of statistical analysis. On the basis of system research method attention has been 
captured to the basic categories of adventure tourism: water, ground, air and exotic; to geography of adventure rounds; 
organizations  of adventure tourism. 

Results. During th research the categorical apparatus of adventure tourism; new varieties of adventure tourism; 
factors of  adventure rounds development; preparation of adventure routes; adventure tourism market; models of 
government control of adventure tourism; on-line research of adventure rounds; facilities  of attracting  new tourists to 
adventure tourism have been analyzed; safety during the adventure rounds has been estimated. 

Scientific novelty. The methodological approaches in the research of adventure tourism have been generalized 
and the factor apparatus of adventure rounds development has been extended. 

Practical meaning. The basic varieties of adventure rounds; models of government control of adventure 
tourism; peculiarities of adventure tourism development in the world and Ukraine have been analyzed. 

Key words: adventure tourism; hard ecotourism; sporting tourism; active tourism; factors of adventure tourism 
development; measures of adventure tourism development; adventure routes; models of government control of 
adventure tourism; organization of adventure tourism. 
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Стаття присвячена теоретичному аналізу проблеми становлення образу Я дитини дошкільного віку. 
Одним з істотних факторів, що обумовлюють формування особистості дошкільника і характер її розвитку, є 
процес становлення образу Я дитини дошкільного віку. Проблема становлення образу Я дитини дошкільного 
віку - важлива педагогічна проблема, вирішення якої зачіпає нагальні питання суспільства і освіти.  

На основі аналізу стану проблеми формування образу Я в психолого-педагогічній літературі 
досліджено генезис розвитку поняття «образ Я дитини дошкільного віку», облік якого дозволяє забезпечувати 
в дошкільному дитинстві ефективне педагогічне сприяння становленню образу Я дошкільника в освітньому 
процесі для його успішної соціалізації та адаптації в сучасному соціокультурному просторі; вивчена  
структура образу Я, яка представляє єдність таких компонентів: когнітивного - знання про себе та інших; 
оцінного - оцінка себе та інших; поведінкового - міжособистісні відносини з оточуючими дорослими і 
однолітками на основі моральних цінностей. 

У статті уточнено поняття «образ Я» щодо дитини дошкільного віку, під яким розуміється 
сукупність уявлень дошкільника про себе як представника певної статі, члена сім'ї, громадянина країни, 
сполучена з оцінкою іншого і самооцінкою, яка визначає вибір способів поведінки в соціумі з урахуванням 
гендерних ролей і моральних цінностей суспільства. Розкрито поняття «педагогічне сприяння становленню 
образу Я дитини дошкільного віку в освітньому процесі», яке визначаємо як «цілеспрямований і систематичний 
процес супроводу і допомоги дитині з боку Значимого дорослого в пізнанні дитиною самого себе як 
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представника певної статі, члена сім'ї, громадянина країни, пов'язаний з оцінкою іншого і самооцінкою, що 
визначає вибір способів поведінки в соціумі з урахуванням гендерних ролей і моральних цінностей суспільства».  

Ключові слова: образ Я дитини дошкільного віку, педагогічний супровід, педагогічне сприяння, Я-
концепція. 

 
Згідно Закону України «Про освіту», дошкільна освіта є першим рівнем загальної 

освіти. Зміст освіти - один з факторів економічного і соціального прогресу суспільства і має 
бути орієнтована на забезпечення самовизначення особистості, створення умов для її 
самореалізації; розвиток суспільства; зміцнення і вдосконалення правової держави. 

Одним з істотних факторів, що обумовлюють формування особистості дошкільника і 
характер її розвитку, є процес становлення образу Я дитини дошкільного віку. Проблема 
становлення образу Я дитини дошкільного віку - важлива педагогічна проблема, вирішення 
якої зачіпає нагальні питання суспільства і освіти. 

Об’єкти та методи дослідження 
Предметом наукового інтересу завжди була особистість і її розвиток. Предметом 

особливої уваги в давнину було поняття «Я». Заклик «Пізнай себе», написаний на 
Дельфійським храмі Аполлона (з II тис. до н. е.), був сформований ще в давньогрецькій 
філософії, що може свідчити про глибину і значущість даної проблеми. Кожен має безліч 
образів свого «Я», що переглядаються в різних ракурсах: якою сприймає себе сама людина в 
даний момент, якою вона мислить ідеал свого «Я», яким це «Я» виглядає в очах інших 
людей. 

Постановка задачі 
Мета статті - проаналізувати стан проблеми формування образу Я в психолого-

педагогічній літературі і на цій основі уточнити поняття «Становлення образу Я дитини 
дошкільного віку», «педагогічне сприяння становленню образу Я дитини дошкільного віку». 

Результати та їх обговорення 
Будучи суб'єктом пізнання, людина, в той же час виступає і як об'єкт для самої себе. 

Платон (428 або 427 до н. е.) вважав діяльність душі власною внутрішньою роботою, що 
носить характер бесіди з самим собою, а не пасивним сприйняттям, а Сократ (близько 469 до 
н.е.) [9, с. 45].  звів цю давню мудрість в вихідний принцип свого філософського світогляду 
[1, с. 278]. Геракліт Понтійський (387 до н.е.) говорив, що всім людям властиво «пізнавати 
самих себе і мислити». 

Таким чином, в історії філософії проблема «Я» розглядалася як проблема 
співвідношення буття і свідомості, світу і людини, об'єкта і суб'єкта. Також «Я» мислилося 
як серія або ланцюг моментів свідомості і як особливої духовної субстанції. З плином часу 
проблема становлення образу Я в деякій мірі втратила філософський акцент і в більшій мірі 
стала являтися категорією психології і педагогіки. З метою осмислення проблеми звернемося 
до ретроспективи становлення образу Я, починаючи з епохи Просвітництва до наших днів.  

Р. Декарт розуміє «Я» як «моя душа», завдяки якій «Я» є тим, що «Я» є. Згідно 
декартівської концепції, мисляче «Я» з безумовною достовірністю знає про те, що воно 
думає, сумнівається і стверджує, хоче, любить і ненавидить. 

Р. Берні спробував упорядкувати термінологію, присвячену «Я - концепції». 
Запропонував ієрархічну структуру «Я - концепції», на вершині якої розташовується 
«глобальна« Я - концепція », що складається з граней індивідуальної самосвідомості. 

Виникнення у особистості образу Я, або уявлення про себе, виникає, вважає            
В.С. Мерлін, не відразу, а поступово, під впливом соціальних впливів. Він виділяє чотири 
компоненти: усвідомлення себе від решти світу; усвідомлення Я як суб'єкта діяльності; 
усвідомлення своєї емоційної самооцінки і своїх психічних властивостей; соціально-
моральна самооцінка, сформована на основі накопиченого досвіду спілкування і діяльності 
самоповага. 
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В.В. Столін трактує Я - образ, виділяючи найважливіші складові, що його утворюють: 
1) знання про характеристики, які об'єднують суб'єкта з іншими людьми; 2) знання про 
характеристики, які диференціюють суб'єкта з іншими людьми. Останнє надає суб'єкту свою 
унікальність і неповторність. 

Як форму переживання людиною своєї особистості О.М. Леонтьєв розглядає образ Я, 
де особистість відкриває сама себе. Виділяє межі Я. 

О.О. Бодальов і В.В Столін виділяють в образі Я такі аспекти: знання про себе і 
самоставлення, тактику самоподачі, самопрезентації або саморозкриття, що є підсумковим 
продуктом «Я-концепції». 

У працях А.В. Петровського і М.Г. Ярошевського образ Я вбудовується в структуру 
особистості як установка по відношенню до самого себе. Вчені не розмежовують терміни 
«Образ Я», «Я - образ», «Я-концепція». Вони характеризують їх як відносно стійку, не 
завжди усвідомлювану, неповторну систему уявлень індивіда про самого себе, на основі якої 
він будує свою взаємодію з іншими. 

А.Г. Маслоу образ Я пов'язує з самоактуалізацією особистості, яка є її природою свого 
Я, людською природою в фізичній реальності і соціальному житті. 

Е. Еріксон виділяє 8 етапів вікового розвитку образу Я. Зміна соціальних ролей і 
позицій відбувається на кожному етапі, але спадкоємність в переході від однієї стадії до 
іншої і цілісність образу Я особистості зберігається. Виражається це в перебудові 
сформованих раніше позицій, форм поведінки, ставлення до себе і інших людей. 

В.І. Слободчиков і Є.І. Ісаєв досліджують значення рефлексивної свідомості в 
розвитку образу Я. Вчені зрівнюють процес самопізнання і саморозвитку, підкреслюючи тим 
самим їх значущість. Вироблення людиною системи знань про самого себе або «Образу Я», 
який визначає ставлення індивіда до самого себе, виступає основою побудови взаємин з 
іншими людьми, є результатом самопізнання людини. 

Виходячи з представленого вище ряду визначень вітчизняних і зарубіжних вчених, 
можна зробити висновок про те, що більшість авторів розглядають «Я» не просто як 
уявлення індивіда про себе, а й те, що він про себе думає (яким себе бачить в теперішньому, 
минулому, майбутньому, яким імовірно його бачать інші). Проектуючи образ Я, людина 
запускає механізми самопізнання і саморозвитку, спираючись в ціннісних орієнтаціях, 
поведінці, рефлексії на свій минулий досвід і оцінку своїх вчинків з боку значних інших. 
Дане осмислення поняття не відображає особливостей становлення образу Я в дошкільному 
віці. Сьогодні ми говоримо про педагогічне сприяння становлення образу Я дитини 
дошкільного віку в освітньому процесі, так як саме в цьому віці закладається фундамент 
особистісної та духовної сфери дитини. 

Розглянемо можливості сприяння становлення образу Я в дошкільному віці. Взявши 
за основу вікові психофізичні особливості дітей дошкільного віку, ми можемо стверджувати, 
що в дослідженні доречно вживання категорії образ Я, а не «Я - концепція», так як з 3 до 7 
років мова йде про перший рівень самопізнання, що можна спостерігати в дослідженнях С.Л. 
Рубінштейна, Л.І. Божович, Д.І. Фельдштейна та ін. 

Поодинокі образи самого себе і своєї поведінки складаються в дошкільному віці, 
таким чином прив'язуючись до конкретної ситуації, спілкування. На даному рівні ще немає 
цілісного істинного розуміння дитиною себе, пов'язаного з поняттям своєї сутності, проте 
вже формуються деякі відносно стійкі  уявлення про своє Я. 

О.М. Леонтьєв вказує, що Я має кілька граней. 
Розглянемо межі формування образу Я з метою обґрунтування ступенів становлення 

образу Я в дошкільному віці.  
Перша грань Я це тілесне чи фізичне Я, переживання свого тіла як втілення Я, образу 

тіла, переживання фізичних дефектів, свідомість здоров'я або хвороби. 
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Друга грань Я це соціально-рольове Я, що виражається у відчутті себе носієм тих чи 
інших соціальних функцій і ролей. 

Третя грань Я психологічне Я. Воно включає в себе сприйняття власних рис, 
диспозицій, мотивів, потреб і здібностей і відповідає на питання «який Я?» 

Четверта грань Я це відчуття себе джерелом активності або, навпаки, пасивним 
об'єктом впливів, переживання своєї свободи або несвободи. 

Основу образу Я складає третя грань - психологічне Я. Дитина дошкільного віку 
відповідає на питання «Який Я?» з позитивною самооцінкою і приналежністю до сім'ї (я 
хороший, я мамин). 

Четверта грань Я є первинною точкою відліку уявлень про себе, а не уявленням про 
себе. Дитина може відчувати себе джерелом активності або пасивним об'єктом впливів, 
переживань. 

Е. Еріксон стверджує, що перші основи здорової особистості закладаються в перші 
два роки життя, яскраво проявляючись у 2 роки - період впертості і негативізму. Саме в 
цьому віці формується не тільки самосприйняття автономного індивіда, закладаються основи 
здорового незалежного «Я», самостійність і т.д. До цього часу дитина починає заявляти свої 
самості «Я - це я», «Я буду», «Я не хочу!» [12, с. 137]. 

Розвиток 3-4 річних дітей Е. Еріксон розкриває як період усвідомлення свого «Я», що 
володіє певним набором якостей, де особистісне зберігає стабільність в часі: «Я дівчинка», 
«Я клопотуха», «Я не люблю все липке» і т. д. 

Роботи О.М. Леонтьєва показують важливу особливість становлення «Я образу» в Я - 
реальний і Я - потенційний, де з'являється близько 3-х років цілеспрямованість практичної 
діяльності після 5 років починає переноситися на власну поведінку (спочатку через цілі) [5, 
с. 61]. 

Так, за даними Н.О. Короткової, після 5 років діти опановують у грі 
сюжетостворення, де дитина може уявляти себе саму і свої дії в придуманих нею обставинах. 
Так дитина створює образ себе, який часто не збігається з її особистими характеристиками. 
Таким чином, Я - реальне і Я - потенційне можуть регулювати поведінку і усвідомлено брати 
участь в ситуації морального вибору. Вік 6-7 років є сензитивним періодом морального 
розвитку, і неувага до нього тягне негативні характеристики в становленні образу Я. 

Б.Ф. Ломов зазначає, що формування, розвиток, існування образу Я відбуватиметься 
тільки в процесі відображення. Постійне співвіднесення себе з іншими і є процес розвитку 
образу Я дитини дошкільного віку [6, с. 215]. 

А.В. Петровський і М.Г. Ярошевський представляють образ Я дитини в неповторній 
системі уявлень про самого себе, при цьому основою даної системи є побудова взаємин з 
іншими [8, с. 318]. 

Розглянемо уявлення дитини дошкільного віку про себе в проекції образу Я. 
Д.Б. Ельконін, Л.С. Виготський та ін. в своїх дослідженнях показали, що розвиток 

особистості дитини визначається формуванням послідовних особистісних новоутворень, 
аналіз яких Л.І. Божович проводить всередині п'яти вікових періодів розвитку особистості 
дитини дошкільного віку [3, с.125]. 

На першому році життя виникають афективно-заряджені уявлення, які й спонукають 
поведінку дитини всупереч впливів зовнішнього середовища. 

Л.І. Божович називає ці уявлення «мотивуючими». Їх дія звільняє дитину від «диктату 
зовнішніх впливів» - сама ще цього не усвідомлює, але вона починає ставати суб'єктом. До 
кінця раннього дитинства «центральним новоутворенням» є система «Я», тим самим 
викликаючи потребу діяти самому, що виражається у визначенні «Я сам». Домінуючою 
потребою є реалізація та утвердження свого Я. У цей період відбувається формування 
самосвідомості розвитку, стикаються бажання - «хочу» і «треба». [3, с. 28]. 
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Видатний радянський психолог С.Л. Рубінштейн підкреслював, що рушійна сила 
розвитку самосвідомості в «зростаючій реальній самостійності індивіда, що виражається в 
зміні його взаємин »[10, с. 456]. 

І.І. Чеснокова представила структуру самооцінки двома компонентами - когнітивним 
(знання людини про себе) і емоційним (відношення до себе). У діяльності самооцінювання ці 
компоненти функціонують у нерозривній єдності: в чистому вигляді не може бути 
представлено ні те, ні інше. Вона вважає, що ставлення особистості до себе формується в 
процесі діяльності, в якій власна самооцінка й досягнення впливають істотно [11, с. 36]. 

Аналіз психолого-педагогічної літератури дозволив нам виявити структуру образу Я 
дитини дошкільного віку, яка складається з наступних компонентів: 

- Когнітивний (уявлення про свої здібності, зовнішності, соціальної значущості і т.д.); 
- Емоційно-оцінний (самоповага, себелюбство, самокритичність і т.д.); 
- Поведінковий (вольовий) (прагнення бути зрозумілим, завоювати симпатії, 

підвищити свій статус або, навпаки, бажання залишитися непоміченим) [4, с.25]. 
У результаті аналізу психолого-педагогічної літератури нами виявлено етапи 

становлення образу Я дитини дошкільного віку: 
- 1 етап - статева ідентичність, пізнання свого зовнішнього вигляду (Молодший 

дошкільний вік). Відбувається гендерна ідентифікація дитина усвідомлює свою соціально-
біологічну характеристику, вчиться розуміти ролі матері і батька, відчуває любов і повагу до 
них, знайомиться з проблемою прояви почуттів мужності і жіночності;  

- 2 етап - пізнання себе як суб'єкта діяльності, пізнавальна активність в пізнанні себе 
як члена сім'ї, суспільства (середній дошкільний вік). Взаємодія зі значущим дорослим 
іншим, оцінка іншого - проба дотримання і порушення правил поведінки і спілкування, 
формування норм загальноприйнятої поведінки; 

- 3 етап - уявлення про свої особистісні риси й початок формування гендерних ролей, 
самооцінки (відбувається перше порівняння себе з іншими, актуалізація минулого досвіду в 
рефлексії і проектування рис характеру, поведінки і спілкування). Відбувається вибір 
способів поведінки в суспільстві (старший дошкільний вік) відповідно до моральних 
цінностей суспільства (становлення образу Я з пріоритетом гендерної специфіки і 
усвідомленого морального вибору в мотивах вчинків), які визначають зміст педагогічного 
сприяння становленню образу Я дитини дошкільного віку в освітньому процесі. 

Розглянемо роль Значних дорослих у становленні образу Я дітей дошкільного віку 
через педагогічне сприяння в різних видах діяльності і спілкуванні. 

У педагогічних словниках сприяння розглядається як: 
- Допомога, підтримка в якійсь справі, в якій-небудь діяльності [7, с. 389]; 
- Діяльну участь в чиїх-небудь справах з метою полегшити, допомогти, підтримка в 

будь-якій діяльності; 
- Спільна дія; співучасть; допомога, підтримка в чому-небудь [2, с. 467]. 
Термін педагогічне сприяння підкреслює те, що призначення сприяння полягає не в 

маніпулюванні, не в корекції, не в управлінні волею вихованця, а в наданні можливості 
дитині дошкільного віку виробляти вибір усвідомлено і самостійно, стаючи суб'єктом свого 
життя. 

Педагогічне сприяння А.Я. Найн розуміє як сукупність педагогічних умов, метою 
яких є самореалізація у виборі професії. 

Г.М. Сєріков розуміє під педагогічним сприянням взаємодію вихованців і педагогів, 
спрямовану на спільне виконання кожним з них своїх функцій. У цьому сенсі учасники 
освіти стають партнерами. У своїх дослідженнях Г.М. Сєріков підкреслює, що роль педагога 
зводиться до створення умов, в яких людина, яка отримує свою освіту, могла би 
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задовольнити свої душевні, духовні і освітні потреби. Такий підхід передбачає не 
керівництво освітою вихованців, а супровід в освіті. 

Е.В. Бондаревська під педагогічним сприянням розуміє педагогічну діяльність, 
спрямовану на підвищення готовності до ціннісного самовизначення. Сприяння 
здійснюється через керівництво, супровід, допомогу і підтримку, що розрізняються за 
ступенем ініціативи педагога, його включеності в процес подолання труднощів [2, с. 24]. 

На думку дослідників Н.Б. Крилова, Е.А. Александрова, педагогічний супровід має на 
увазі вміння педагога бути поруч, слідувати за дитиною, супроводжуючи в її 
індивідуальному освітньому маршруті, індивідуальному просуванні в навчанні [4, с. 39]. 

Ми підтримуємо думки вчених про сутність поняття «сприяння» як створення умов, 
надання допомоги і підтримки в здійсненні діяльності і досягненні поставлених цілей; як 
спільна дія по досягненню поставлених цілей. Підтримка відрізняється від допомоги 
зміщенням акцентів на вміння вихованців самоврядних діяльністю. 

Ми підтримуємо основні принципи супроводу дитини в освітньому процесі: 
- Рекомендаційний характер порад супроводжуючого; 
- Пріоритет інтересів супроводжуваного ( «на стороні дитини»); 
- Безперервність супроводу; 
- Комплексність підходу супроводу; 
- Прагнення до автономізації (М.А. Іваненко) [60, с. 67]. Формами педагогічного 

сприяння становлення образу Я дитини дошкільного віку в освітньому процесі може бути 
діалог, бесіда, сюжетно-рольові та дидактичні ігри та ін. 

Методами - дослідні, евристичні, методи вирішення творчих завдань тощо. 
Засобами - творчі завдання і вправи, що організаційно координує діяльність педагога, 

засоби наочності (в тому числі інтерактивні), розробка індивідуального освітнього маршруту 
дитини та ін. 

Педагогічний супровід вихованця - це багаторівнева взаємодія, основна функція якої 
полягає в стимулюванні тієї індивідуальної сукупності особистісно значущих потреб суб'єкта 
освітньої діяльності, яка обумовлює його самореалізацію. При цьому, з огляду на специфіку 
взаємодії дитини з Значущим дорослим, ми акцентуємо увагу на допомозі і підтримці 
вихованців в подоланні перешкоди, орієнтуючись на наявні у них реальні і потенційні 
можливості і здібності, на розвиток у вихованців потреб в успішності самостійних дій. 

Висновки. Таким чином, аналіз теоретичних позицій вітчизняних і зарубіжних вчених 
дозволяють нам уточнити поняття становлення образу Я дитини дошкільного віку - це 
сукупність уявлень дошкільника про себе як представника певної статі, члена сім'ї, 
громадянина країни, пов'язані з оцінкою іншого і самооцінкою, що визначають вибір 
способів поведінки в соціумі з урахуванням гендерних ролей і моральних цінностей 
суспільства. 

Образ Я дитини дошкільного віку вибудовується за допомогою Значимого дорослого 
через оцінки, знання, самооцінки, вибір способів поведінки, які він набував на ранніх етапах 
розвитку в процесі міжособистісних відносин. 

Отже, під педагогічним сприянням становлення образу Я дитини дошкільного віку в 
освітньому процесі ми будемо розуміти цілеспрямований і систематичний процес супроводу 
і допомоги Значимого дорослого в пізнанні дитиною самого себе як представника певної 
статі, члена сім'ї, громадянина країни, пов'язаний з оцінкою іншого і самооцінкою, що 
визначає вибір способів поведінки в соціумі з урахуванням гендерних ролей і моральних 
цінностей суспільства. 
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АННОТАЦИЯ 
 

СТАНОВЛЕНИЕ ОБРАЗА Я РЕБЕНКА  ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА: 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Статья посвящена теоретическому анализу проблемы становления образа Я ребенка дошкольного 
возраста. Одним из существенных факторов, обусловливающих формирование личности дошкольника и 
характер ее развития, является процесс становления образа Я ребенка дошкольного возраста. Проблема 
становления образа Я ребенка дошкольного возраста - важная психолого-педагогическая проблема, решение 
которой затрагивает насущные вопросы общества и образования. 

На основе анализа состояния проблемы формирования образа Я в психолого-педагогической 
литературе исследован генезис развития понятия «образ Я ребенка дошкольного возраста», учет которого 
позволяет обеспечивать в дошкольном детстве эффективное педагогическое содействие становлению образа 
Я дошкольника в образовательном процессе для его успешной социализации и адаптации в современном 
социокультурном пространстве; изучена структура образа Я, представляющая единство таких 
компонентов: когнитивного - знание о себе и других; оценочного - оценка себя и других; поведенческого - 
межличностные отношения с окружающими взрослыми и сверстниками на основе нравственных ценностей. 

В статье уточнено понятие «образ Я» в отношении ребенка дошкольного возраста, под которым 
понимается совокупность представлений дошкольника о себе как представителя определенного пола, члена 
семьи, гражданина страны, соединенная с оценкой другого и самооценкой, которая определяет выбор 
способов поведения в социуме с учетом гендерных ролей и нравственных ценностей общества. Раскрыто 
понятие «педагогическое содействие становлению образа Я ребенка дошкольного возраста в образовательном 
процессе», которое определяем как «целенаправленный и систематический процесс сопровождения и помощи 
ребенку со стороны значимым взрослым в познании ребенком самого себя как представителя определенного 
пола, члена семьи, гражданина страны, связан с оценкой другого и самооценкой, что определяет выбор 
способов поведения в социуме с учетом гендерных ролей и нравственных ценностей общества». 

Ключевые слова: образ Я ребенка дошкольного возраста, педагогическое сопровождение, 
педагогическое содействие, Я-концепция. 

ANNOTATION 
 

FORMATION OF THE PRESCHOOL CHILDREN SELF-IMAGE:  
THEORETICAL STUDY ASPECTS  

The proposed article is devoted to the theoretical analysis of the self-image formation problems at preschool 
age. One of the major factors contributing to the formation of preschooler personality and character development is the 
process of self-image creation. It is an important pedagogic problem which touches upon the problems of society and 
education.  
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On the basis of psychological and pedagogic literature on the self-image formation, there has been 
investigated the preschooler self-image notion genesis development, that allows to ensure the effectiveness of the 
process through pedagogic support; helps to socialize and adapt in modern socio-cultural environment. There has been 
analyzed the structure of self-image, which represents the unity of the following components:  cognitive - knowledge 
about themselves and others; assessment – self-evaluation and analyzing of others; behavioral - interpersonal relations 
with adults and peers on the basis of moral values. 

The article clarifies the concept of the under school age child «self-image», by which is meant a set of 
preschool ideas of himself as a particular gender representative, family member, citizen of the country, that is 
interrelated with the assessment of others and self-esteem, determines the choice of behavior modes, moral values in a 
gender oriented society. There has been opened the term «pedagogical assistance to formation of a preschool child self-
image during educational process», which is defined as «the deliberate and systematic process of support and 
assistance to the child from the authoritative adult helping to comprehend the  child himself as a representative of a 
particular sex, family member, citizen of the country, connected with assessment and self-esteem of another that 
determines the behavior modes choice in a society based on gender roles and moral values». 

Keywords: preschool child; self-image; educational support, pedagogical assistance, self-concept.  
 
 
 
 

УДК 911.3 
 

ТУРИСТИЧНИЙ ІМІДЖ УКРАЇНИ ЯК СКЛАДОВА ЕФЕКТИВНОЇ  
ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ 

 

ІЛЬТЬО Г.Ф., ТОВТ А.А., БЛИСТІВ Н.В. 
Мукачівський державний університет 

 

Актуальність. Тема дослідження обумовлена необхідністю оцінки іміджу України для покращення її 
туристичної привабливості. Актуальним завданням сьогодення є окреслення проблем формування 
туристичного іміджу країн та їх просування на світовому ринку, розробка теоретико-методологічних засад 
щодо формування стратегії розвитку країн в сфері туризму, виходячи з специфічних особливостей їх 
функціонування. 

Мета. Метою статті є оцінка сучасних підходів щодо покращення іміджу України у світовому 
туристичному просторі. 

Методологія. Теоретико-методологічною основою дослідження виступають положення вчень щодо 
формування іміджу держав, наукові праці учених у даній  сфері дослідження. У процесі дослідження 
використано: діалектичний метод і загальнонаукові методи пізнання: метод теоретичного узагальнення, 
системного аналізу та синтезу, порівняльного аналізу, структурний метод, метод статистичного аналізу. 
Інформаційною базою дослідження є матеріали Держкомстату України; періодичні видання; монографії та 
наукові публікації зарубіжних і вітчизняних учених; інформація мережі Інтернет; результати власних 
досліджень.   

Результати. На основі системного дослідження акцентується увага на передумовах для розвитку 
сприятливого стосовно туристичної діяльності ринкового середовища України; впливу інформаційної 
туристичної політики на формування позитивного  іміджу держави; формуванні національного туристичного 
продукту; комплексному дослідженні іміджу України. Проаналізовано діяльність громадської організації 
“Агенція іміджу України” щодо  системної  роботи  з аналізу, формування та підтримки позитивного іміджу 
України. Також досліджено позитивний імідж України стосовно інформаційного туристичного простору.  

Наукова новизна. Вбачається в тому, що на основі узагальнення багаточисельних матеріалів дається 
оцінка складовим формування позитивного туристичного іміджу України. 

Практична значимість. Полягає в тому, що проаналізовано заходи підтримки позитивного іміджу 
України та просування національного туристичного продукту на ринках держав. 

Ключові слова: туристичний  імідж країни; інформаційна політика держави; стандарти якості 
туристичних послуг; національний туристичний продукт; агенція іміджу України; іміджевий проект; 
інформаційний туристичний простір; туристичний веб-портал;  

 
Специфіка сьогодення полягає у тому, що вже відбулося усвідомлення важливості 

розвитку туризму, як ефективного засобу значних валютних надходжень, створення нових 
робочих місць, стимулу для розвитку соціальної та ринкової інфраструктури, потенційного 
об'єкту інвестування тощо. Адже, туризм є не тільки однією з форм людської 
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життєдіяльності, але також і важливим суспільно-господарським явищем сучасного світу. 
Відповідно до прогнозу ЮНВТО, у 2020 р. у світі подорожуватиме 1,6 млрд. туристів. Також 
прогнозується, що туристична галузь стане одним з найважливіших всесвітніх працедавців. 
Вже сьогодні завдяки туризму створено близько 150 млн. робочих місць. 

Слід зазначити, що в умовах сьогодення ринок виробника туристичного продукту є 
потужним міжгалузевим комплексом, який функціонує на основі інтегративних зв'язків 
глобального характеру; його консолідація забезпечена спільністю мети з задоволення 
попиту, який не тільки зростає, а й урізноманітнюється. Сучасні технології, рівень 
концентрації капіталу, виробничих потужностей, кадрового потенціалу дозволяють суб'єктам 
індустрії туризму здійснювати масове виробництво туристичного продукту, реалізуючи його 
на індивідуальній основі, цілеспрямовано формувати попит, запроваджуючи відповідні 
маркетингові стратегії.  

Сьогодні в Україні розробляється концепція державної інформаційної туристичної 
політики, а також концепція інформаційної туристичної безпеки, що безпосередньо 
пов’язана з формуванням позитивного туристичного іміджу держави. Завданням держави в 
цьому плані стає не розповсюдження однієї і тієї самої інформації по всій країні, а 
забезпечення розповсюдження різноманітної інформації, альтернативних думок, але з 
поданням потужної державної думки. Потенціал багатостороннього співробітництва, 
інформаційно-аналітичні, науково-методологічні та організаційно-фінансові можливості 
міжнародних організацій для підвищення економічної ефективності національної 
туристичної галузі важко переоцінити. 

Об’єкти та методи дослідження.    
В умовах глобалізації геопросторова організація туризму позначилась посиленням 

диференціації національних ринків та поляризацією туристичної діяльності відповідно до 
загальних світогосподарських процесів, відбиваючи в цих закономірностях переважний 
вплив законів відносних переваг та формування попиту в діяльності структур індустрії 
туризму. Усі країни захищають себе і свій імідж, вкладаючи в це значні фінансові, 
матеріальні, інформаційні ресурси. Вони будують власний імідж за конкретними 
пріоритетами. Великобританія, наприклад, вкладає кошти в інформаційну підтримку 
розвитку туризму та залучення до країни іноземних студентів. 

Розвиток інформаційної сфери відкриває нові можливості для України в галузі 
політики, міжнародних відносин, туризму. Інформаційна туристична політика визначає 
закони функціонування інформаційної сфери туризму. Коли ефективно працює система ЗМІ 
суспільства, це дає змогу швидко вирощувати нову еліту, активно обговорювати нові 
проекти в сфері туризму, сприяти прозорості влади, наближати її дії до населення.  Розвиток 
спільного інформаційного простору, створення централізованих туристичних банків даних, 
технічна та технологічна кооперація, проведення спільних досліджень ринку і 
маркетингових заходів, вироблення та впровадження стандартів якості туристичних послуг, 
вирішення комплексу питань, пов'язаних зі спрощенням туристичних пересувань, 
лібералізацією торгівлі туристичними послугами, забезпеченням безпеки туристів, 
узгодження законодавчої бази, здійснення спільних навчальних і стажувальних програм з 
метою формування високопрофесійних туристичних фахівців, розбудова інфраструктури 
туризму, залучення інвесторів, фондових структур, приватного сектора у туристичну 
індустрію - все це актуальні питання багатостороннього туристичного співробітництва 
України 

Членство України у ВТО, можливість набувати практичного й теоретичного досвіду у 
сфері туризму розвинених туристичних держав мають сприяти піднесенню рівня внутрішніх 
туристичних послуг в країні і формуванню позитивного міжнародного туристичного іміджу 
держави. 
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Внесок туризму у соціально-економічний розвиток, його значення для світової 
економіки, у тому числі з урахуванням сучасних світових тенденцій, передусім глобалізації, 
інтернаціоналізації, відзначають у своїх дослідженнях багато зарубіжних учених: Андреас 
Фрайтаг, Крістоф Ветце, Батир Мірбабаєв, Маліка Шагазатова, Гевін Еклс, Раба Арежкі, 
Реда Шериф, Джон Піотровський, Симон Мілн та інші.  

Розробці методичних основ прогнозування розвитку туристичної індустрії присвячені 
праці В. Фрезера, Х. Клемента, С. Каспара, Ф. Котлера, Х. Рюттера, Ю. Блохіна, Г. Карпової, 
Г. Папіряна, В. Сапунової, Ю. Забалдіної та інших учених. Проте сучасні кризові умови 
спричиняють потребу вдосконалення цих методик.  

Проблеми розвитку міжнародного туризму в Україні та світі, загальні та спеціальні 
питання його впливу на національну та світову економіку досліджуються у роботах 
І.Балабанова, В.Данильчука, І.Школи, А.Дуровича, В.Євдокименка, М.Кабушкіна, 
В.Квартальнова, Н.Коніщевої, Г.Папіряна, В.Сеніна, В.Сапрунової, Т.Ткаченко, В.Кифяка  та 
інших. 

Проте на сьогодні концептуальні основи формування туристичного іміджу країн 
висвітлені неповно, методологія стратегічного просування країн в сфері туристичної 
діяльності розроблена недостатньо. У зв’язку з цим, важливим та актуальним завданням 
сьогодення є окреслення проблем формування туристичного іміджу країн та їх просування 
на світовому ринку, розробка теоретико-методологічних засад щодо формування стратегії 
розвитку країн в сфері туризму, виходячи з специфічних особливостей їх функціонування. 

Постановка завдання. Метою статті є оцінка сучасних підходів щодо покращення 
іміджу України у світовому туристичному просторі. Виходячи із поставленої мети 
основними завданнями дослідження є: оцінка передумов для розвитку сприятливого 
ринкового середовища в туристичній сфері України; формуванні національного 
туристичного продукту; комплексному дослідженні іміджу України. 

Результати та їх обговорення.   
Увага світової спільноти прикута до подій в Україні: проводиться сотні зустрічей на 

найвищому рівні, українське питання обговорюється в головних міжнародних та 
європейських організаціях, провідні політичні діячі світу відвідували Україну, світові ЗМІ 
висвітлювали ситуацію в Україні, пересічні жителі Європи цікавляться Україною. Довіра від 
ЄС та США була високою, реальні дії та реформи української влади мали бути більш 
помітними та ефективними.  

Поступові зміни на краще в економічній ситуації та певні зрушення на шляху 
поліпшення матеріального становища населення в Україні створюють об’єктивні передумови 
для розвитку сприятливого стосовно туристичної діяльності ринкового середовища. 
Позитивні результати дала й державна туристична політика, перш за все, через 
впровадження системи ліцензування, що посилило контроль за якістю туристичного 
обслуговування. Але в міжнародному туризмі ситуація залишається нестабільною: 
пожвавлення туристичної активності чергується із спадами, відтворюючи в цих коливаннях 
не тільки стан внутрішнього ринкового середовища, а й світової ринкової кон′юнктури, де 
імідж України залишається ще невизначеним.  

Формування національного туристичного продукту ґрунтується переважно на 
визначених туристсько-рекреаційних ресурсах з елементами інновацій і є класичним 
поєднанням природних і культурно-історичних ресурсів, посилене етно-релігійною 
самобутністю регіонів країни.  

Громадська організація “Агенція іміджу України” сформувалася у вересні 2014 року. 
В Агенції об’єднано незалежні проекти, створені фахівцями з комунікаційних технологій, 
аналітиками, продюсерами, експертами. Проводиться системна робота з аналізу, формування 
та підтримки іміджу України Співпрацюючи із командою “Razom for Ukraine”, вперше в 
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історії України агенцією створено унікальний інструмент моніторингу іміджу України. 
Реалізуючи проекти “НЕбрат” та “Аналітика”, описано геополітичну ситуацію, що склалася 
навколо України. Подальша робота над проектами покликана змінити імідж України 
всередині держави та за кордоном. 

Експерти Агенції оглядають 50-80 % матеріалів про Україну в національних та 
світових інтернет-ЗМІ. Агенція публікує щотижневі звіти та інфографіку. Також експерти 
досліджують найрезонансніші матеріали та їхній вплив на імідж держави. На основі 
аналітичного “діагностування” іміджу України у світових ЗМІ фахівці створюють заходи, 
спрямовані на підтримку внутрішнього іміджу України (“Ніч Пам’яті”, “Михайлівський 
клуб”) та реалізують проекти для зміни зовнішнього – “Гід для журналіста”, “НЕбрат” та 
інші. 

Слід відзначити, що агенція іміджу України долучилася до “Руху за очищення”,  
громадської коаліції, що ставить за мету оновити Україну, ліквідувавши причини корупції та 
змінивши корумповані політичні еліти. Щотижня фахівці презентують декілька графічних 
зображень із резонансними цитатами, які мають значний потенціал впливати на ставлення до 
України. Постійні рубрики: “Цитата тижня”, “Негатив про Україну”, “Позитивні матеріали 
про Україну” та “Аналітика”. Фахівці Агенції визначають публічні прояви головної події 
тижня та намагаються відновити її непублічні елементи. Досліджують найбільш резонансні 
матеріали та їхній вплив на імідж України. 

Події в Україні 2013-2015 рр. докорінним чином змінили різні аспекти 
функціонування національної економічної системи та зовнішньої економічної політики 
України. Ці докорінні зміни, що були викликані російською агресією в Криму та на сході 
України, стали визначальним фактором у становленні економічних відносин з Росією, 
зокрема, в енергетичній сфері. Різні аспекти енергетичних відносин стали інструментом 
зовнішньоекономічного та політичного тиску на Україну, а тому одним з найбільш 
актуальних напрямів реформування національної та зовнішньоекономічної політики України 
став пошук шляхів до становлення енергетичної незалежності України. Саме розбудова 
державності України, можливість входження її повноправним членом у ЄС передусім 
вимагають вирішення проблем організації сталих та надійних шляхів забезпечення паливно-
енергетичними ресурсами, зменшення залежності від імпорту енергоносіїв та їх ефективного 
використання.  

Для використання потенціалу альтернативної енергетики Україні необхідно: 
«створити систему диференційованої тарифної підтримки, що передбачає можливість 
варіювання «зеленого тарифу»; продовження розробки нормативно-правової бази з чітко 
прописаними правовим механізмом; розробити механізм проведення обов’язкової державної 
експертизи підприємств з виробництва енергії на основі освоєння альтернативних джерел 
енергії; ввести в систему українського правового поля чітке визначення складових 
відновлюваної енергії, виходячи з прийнятої в міжнародній практиці класифікації» [7]. 

Найбільш резонансною подією на міжнародній арені, пов’язаною з Україною, став 
консультативний референдум щодо підписання договору про асоціацію України з ЄС, який 
відбувся 6 квітня 2016 року в Нідерландах. Результати референдуму (38,4% «за», 61,6% 
«проти» за явки 32,2%) стали «прикрою несподіванкою» для України через завищені 
очікування та надмірно оптимістичну агітаційну кампанію, розгорнуту українським МЗС у 
європейському інформаційному просторі. Як вважають експерти, саме активна інформаційна 
кампанія України в Нідерландах призвела до негативного результату. Більшість голландців 
взагалі не знали про цей референдум і не планували брати в ньому участь. Через активну 
інформкампанію ця тема стала однією з центральних для нідерландського суспільства. При 
цьому, більш активними на голосуванні виявилися євроскептики, які вбачали у підписанні 
угоди про асоціацію з Україною загрозу для Нідерландів, яка йде власне від Євросоюзу, а не 
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від України. У той же час, голландці, які прихильно ставляться до асоціації з Україною 
просто не прийшли на голосування, оскільки не вважали за необхідне виносити це питання 
на плебісцит. 

На сьогодні через брак якісних маркетингових заходів у світовому інформаційному 
просторі майже відсутня об’єктивна та актуальна інформація про Україну, зокрема про 
різноманітність її туристичних ресурсів, а це, в свою чергу, шкодить туристичному іміджу 
України. У результаті Україна стрімко втрачає популярність як туристична держава, 
оскільки в уяві потенційних туристів складається враження про повномасштабну війну в 
державі, а вся країна сприймається виключно як гаряча точка. 

Органи державної влади вживають певних заходів для підвищення авторитету 
України на міжнародній арені, формування позитивного іміджу України та просування 
національного туристичного продукту на внутрішньому та зовнішніх ринках. Однак повна 
відсутність бюджетного фінансування, розпорошена державна система управління та 
недосконалість норм законодавства гальмують активізацію розвитку сфери туризму, а 
відсутність державної політики унеможливлює динамічний розвиток туристичної галузі. 

Активізація розвитку пріоритетних для України в’їзного та внутрішнього туризму 
можлива лише шляхом податкового і фінансового стимулювання експорту туристичних 
послуг та вітчизняних туроператорів, які провадять ці види діяльності, а також об’єднання 
зусиль органів державної влади, представників туристичного бізнесу та інституцій 
громадянського суспільства для популяризації України у світі та просування бренд-меседжів 
"Україна - країна, приваблива для туризму". 

Належний рівень міжгалузевої координації та міжрегіональної кооперації дасть змогу 
забезпечити раціональне використання туристичних ресурсів та досягти оптимізації витрат із 
державного і місцевих бюджетів на здійснення заходів у сфері туризму. 

19 травня 2016 року відбулася прес-конференція на тему: "Українська мова звучить в 
столицях Європи".  Організатор:  Команда проекту «Guide UA» і Міністерство інформаційної 
політики України. Українська мова віднині дедалі активніше звучатиме в екскурсійних 
автобусах і музеях Європи, підвищуючи імідж України. Мета проекту - впровадження 
української мови в туристично-екскурсійну сферу в Європі і тим самим підвищення рівня 
присутності України в європейських державах. Проект успішно стартував у 2015 році в 
Празі, а у 2016 році аудіо-гіди українською мовою та рекламні картки з перекладом 
українською стали вже доступними у малих і великих екскурсійних автобусах Вільнюса. 
Тривають переговори з туристичними компаніями інших європейських столиць. Невдовзі 
екскурсії українською мовою можна буде послухати в автобусах Варшави, Лондона, Риги, 
Талліна, Амстердама, Відня та інших міст.  

Наступними ж після екскурсійних автобусів етапами проекту стануть українські 
аудіо-гіди в європейських музеях.  Це надзвичайно "іміджевий для України проект". Адже 
одночасно із запуском української мови в автобусах і туристичних об'єктах з'являється 
українська символіка, а в туристичних європейських довідниках надається інформація 
українською мовою. У такий спосіб, жителі і гості європейських туристичних центрів 
можуть пересвідчитись, що українська мова відрізняється від російської, як часто вони 
помилково вважають, а сам туристичний центр приваблює відвідувачів з України. 

ЗМІ є важливим інструментом проектування іміджу однієї країни у медіа-просторі 
іншої, одним із джерел формування громадської думки тощо. На нинішньому етапі розвитку 
України доведення правдивої інформації про реальний стан подій, нейтралізація 
інформаційного втручання у цей процес з боку ворожих сил, є, мабуть, одним з пріоритетних 
завдань зовнішньої політики та національного брендингу. 

Проект «Око». «Око» за допомогою автоматизованих інструментів щодня збирає, 
сортує і обробляє матеріали сотень ЗМІ, в яких згадується Україна. Такі дані мають велику 
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цінність для вчених, журналістів і всіх, хто має відношення до інформаційної безпеки 
України. Аналіз даних дозволяє визначити: в якому контексті ЗМІ говорять про Україну, як 
змінюється частота і тональність повідомлень, які джерела і канали поширення новин 
найбільш впливові і ефективні.  

За даними дослідження сейлс-хаусу FISH  все більше молодих українців у дорослому 
віці роблять свідомий вибір на користь української мови. Протягом останніх двох років 
Україну сколихнуло глибинне пережиття автентичної людської гідності. Люди ще не зовсім 
повною мірою усвідомлюють, що в Україні наразі відбувається мовна революція, яка надасть 
початок зовсім новим процесам у суспільстві. 

Global Ukraine News у співпраці з неурядовим аналітичним центром “Українська 
призма” пропонує читачам серію аналітичних матеріалів, які висвітлюватимуть важливі 
аспекти зовнішньої політики та реформування України, а також розглядатимуть події на 
міжнародній політичній арені крізь українську призму. 

У науково-технічній сфері Україні є чим пишатися. Зокрема, прикладом, є переліт 
найбільшого вантажного літака в світі АН «Мрія» до Австралії з великогабаритним 
вантажем – електрогенератором вагою понад 130 тонн. Наразі на рахунку «Мрії» 240 
світових рекордів. У тому числі, перевезення найважчого вантажу: комерційного – 247 т, 
комерційного моновантажу – 187,6 т (генератор для електростанції разом зі спеціальною 
рамою – з Франкфурта в Єреван), плюс абсолютний рекорд вантажопідйомності – 253,8 т. 
«Мрія» перевезла і найдовший вантаж в історії повітряних транспортувань – дві лопаті 
вітряка завдовжки 42,1 м кожна. 

Іншим здобутком є створення системи електронних закупівель Prozorro, яка не лише 
впроваджується в Україні, але й отримала міжнародне визнання. Середній рівень економії в 
ProZorro складає 12-18% від планової суми торгів. ProZorro перемогла в найпрестижнішій 
Міжнародній премії у сфері закупівель - World Procurement Awards у травні 2016 року. 

Україна - Батьківщина нобелівських лауреатів, серед яких видатний мікробіолог 
Зельман Ваксман, вчений-хімік Роалд Гофман, бактеріолог та імунолог Ілля Мечников, 
французький фізик українського походження Жорж Шрапак, американський економіст 
українського походження Семен Коваль. 

Українська сфера ІТ технологій. Українці створили чимало успішних стартапів, серед 
яких Petcube (визнаний найкращим стартапом Європи 2014 року), Preply (український сервіс 
з пошуку локальних і онлайн репетиторів), енергозберігаючий стартап Ecois.me. Тут варто 
додати і про платформу Prometheus: за рік команда проекту запустила 14 онлайн-курсів, на 
які зареєструвалось більше 140 тисяч слухачів. На сучасному етапі українські розробники 
створюють програмне забезпечення для більш ніж 100 іноземних компаній. 

Статистичні дані свідчать, що в Україні на даний момент налічується 483 стартапи, з 
них 288 – в Києві. 11-12 березня 2016 року, в Києві пройшов другий щорічний форум 
Innotech, метою якого було показати нові українські та зарубіжні розробки в сфері ІТ 
технологій. Організатором проекту була компанія Smile Expo, а кількість відвідувачів склала 
більш як 3500 людей. На форумі було представлено багато інноваційних проектів, зокрема в 
таких галузях як: ІТ, віртуальна реальність, відеоігри, робототехніка, 3D друк, 
енергозбереження, тощо. 

Було представлено багато цікавих проектів і в сфері медицини, охорони здоров’я та 
технології IoT. Лабораторія IoT Hub, яка є акселератором різних проектів, презентувала 
розумні жалюзі, розроблені командою Solar Gaps, що поєднують в собі жалюзі і сонячні 
батареї. Дуже цікавий проект розробила компанія UniExo – роботизований екзоскелет для 
людей з обмеженими можливостями. Ще один цікавий проект – це Titanovo, який являє 
собою систему підбору дієти, вітамінів і мінералів та фізичної активності завдяки ДНК 
аналізу. 
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20 квітня 2016 року пройшла конференція SVOD Europe (Європейський з’їзд 
інвесторів та підприємців технологічних компаній, заснований на базі конференції SVOD-
Silicon Valley Open Doors) під назвою Chasing the Big Picture, яка полягала в обговореннях 
щодо побудови прогресивної, великої компанії в ІТ індустрії. Цього року участь взяли 
представники компаній-лідерів технологічної галузі України, підприємці, інвестори, 
венчурні капіталісти, ментори та експерти з України, США та Європи. Цей захід в 
неформальній обстановці мав на меті обговорити новини в ІТ сфері, розшити коло знайомств 
та залучити нових інвесторів, партнерів до своїх проектів. 

У рамках iForum були представлені 5 найкращих українських стартапів 2015 року, 
якими виявились: 5 місце – Preply, сервіс для пошуку репетиторів з іноземної мови, 4 місце – 
LifeTracker.io, штучний інтелект спрямований на збір даних про людину та передбачення її 
поведінки для планування дня, Wishround,  онлайн сервіс для виконання бажань, Soc Prime, 
платформа захисту від кіберзагроз, 3 місце – Looksery, платформа для редагування фото та 
відео, 2 місце – Competera, сервіс орієнтований на онлайн торгівців для встановлення 
реальної ринкової ціни, та 1 місце – Ecoisme, система домашнього енергоменеджменту. 

Не варто забувати і про звання «житниці Європи»: Україна є серед експортерів-лідерів 
зерна, ячменю, цукрових буряків, яєць, олії та картоплі. 

Висновки. Необхідно вжити заходів для створення привабливого інвестиційного 
клімату в туристичній галузі шляхом: 

- впровадження механізмів економічного стимулювання розвитку туризму та 
рекреації, зокрема створення вільних туристичних зон з наданням податкових пільг 
потенційним інвесторам, пільгових довгострокових кредитів органам місцевого 
самоврядування для інвестиційної розбудови  об’єктів туристичної та курортної 
інфраструктури; 

- виділення грантових коштів на співфінансування інноваційних та ефективних 
проектів, спрямованих на підвищення конкурентоспроможності національного та 
регіональних туристичних продуктів; 

- спрощення процедур та скорочення строків видачі дозвільних документів і 
погоджень на проектування та будівництво готелів, санаторно-курортних закладів, об’єктів 
відпочинкової та оздоровчої інфраструктури; 

- запровадження механізмів впливу на забудовників, які протягом тривалого часу не 
завершують будівництво об’єктів туристичної інфраструктури, не провели робіт з їх 
консервації; 

- залучення в туристичну галузь довгострокових низьковідсоткових кредитів з 
міжнародних джерел (Світовий банк, ЄБРР) та коштів міжнародної технічної допомоги.  

З метою виконання глави 16 "Туризм" Плану заходів з імплементації Угоди про 
асоціацію, гармонізації законодавства України у сфері туризму із законодавством 
Європейського Союзу: 

1) протягом 2016 року розробити та подати Кабінету Міністрів України проект нової 
редакції Закону України "Про туризм", що відповідатиме законодавству Європейського 
Союзу у сфері туризму та провідним світовим практикам щодо ведення бізнесу, забезпечить 
пріоритетність та стимулювання в’їзного і внутрішнього туризму, удосконалить механізми 
фінансового забезпечення відповідальності туроператора та турагента перед туристами, 
регулюватиме діяльність фахівців туристичного супроводу та саморегулівних організацій  та 
передбачатиме створення державного реєстру суб’єктів туристичної діяльності; 

2) протягом 2016-2017 років внести необхідні зміни до державних стандартів України  
в галузі туризму; 
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3) до 1 січня 2017 року спільно з Міністерством інформаційної політики України 
створити туристичний веб-портал "Visit Ukraine" з поданням у єдиному форматі достовірної 
та актуальної інформації про туристичні можливості регіонів та міст України; 

4) протягом 2016-2017 років спільно з Державною службою статистики України 
впровадити рекомендовану Всесвітньою туристичною організацією (UNWTO) систему 
сателітних рахунків у сфері туризму, яка дасть змогу визначати  реальний внесок туризму в 
соціально-економічний розвиток держави та окремих регіонів;  

5) підготувати пропозиції про здійснення державно-приватного партнерства  щодо 
об’єктів державної власності у сфері туризму і курортів;  

6) розробити спільно з Міністерством екології та природних ресурсів України мережу 
маршрутів з відвідуванням об’єктів природно-заповідного фонду України міжнародного 
значення, у тому числі реєстр об’єктів з підвищеним туристичним потенціалом; 

7) ввести в експлуатацію інформаційно-телекомунікаційну систему ІТС "Віза" для 
централізованого оформлення закордонними дипломатичними установами України віз 
іноземцям для в’їзду в Україну; 

8) забезпечити через дипломатичні установи України за кордоном представництво 
інтересів України у сфері туризму, поширення інформації для створення позитивного іміджу 
України як країни, безпечної для туризму. 

9) розробити та затвердити місцеві програми розвитку туризму та курортів,  
забезпечити їх належне фінансування, у тому числі забезпечити спрямування коштів 
місцевих бюджетів, отриманих від сплати туристичного збору, на розбудову туристичної 
інфраструктури та просування регіонального туристичного продукту.  
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АННОТАЦИЯ 
 

ТУРИСТИЧЕСКИЙ ИМИДЖ УКРАИНЫ КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ ЕФФЕКТИВНОЙ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ 

Актуальность. Тема исследования обусловлена необходимостью оценки имиджа Украины для 
улучшения ее туристической привлекательности. Актуальным заданием сегодня является начертание проблем 
формирования туристического имиджа государства и его продвижения на мировом рынке, разработка 
теоретико-методологических основ формирования стратегии развития государств в сфере туризма, исходя 
из специфических особенностей их функционирования.  

Цель. Целью статьи является оценка современных подходов для улучшения имиджа Украины в 
мировом туристическом пространстве.  

Методология. Теоретико-методологической основой исследования выступают положения учений про 
формирование имиджа государств, научные труды ученых в данной сфере исследования. В процессе 
исследования использованы такие методы: диалектический метод и общенаучные методы познания; метод 
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теоретического обобщения, системного анализа и синтеза, сравнительного анализа; структурный метод; 
метод статистического анализа. Информационной базой исследования являются материалы Госкомстату 
Украины; периодика; монографии и научные публикации зарубежных и отечественных ученых; 
информационная сеть Интернет; результаты собственных исследований.  

Результаты. На основе системного исследования акцентируется внимание на предпосылках для 
развития благоприятного в отношении туристической деятельности рыночной среды; влияния 
информационной туристической политики на формирование положительного имиджа государства; 
формировании национального туристического продукта; комплексном исследовании имиджа Украины. 
Проанализирована деятельность общественной организации «Агентство имиджа Украины» относительно 
системной работы по анализу, формированию и поддержки позитивного имиджа Украины. Также исследован 
положительный имидж Украины относительно информационного туристического пространства. 

Научная новизна. Заключается в том, что на основе обобщения многочисленных материалов дается 
оценка составляющим формирования положительного туристического имиджа Украины.  

Практическая значимость. Состоит в том, что проанализировано средства поддержки 
положительного имиджа Украины и продвижение национального туристического продукта на рынках 
государств. 

Ключевые слова: туристический имидж государства; информационная политика государства; 
стандарты качества туристических услуг; национальный туристический продукт; агенция имиджа Украины; 
имиджевый проект; информационное туристическое пространство; туристический веб-портал.  
 

SUMMARY 
 

TOURIST IMAGE OF UKRAINE AS A COMPONENT OF EFFECTIVE PUBLIC POLICY 
Relevance. Research topic was chosen due to the need to evaluate the image of Ukraine to improve its tourist 

appeal. Current task today is marking problems of formation of state tourist image of and its promotion in the world 
market, the development of theoretical and methodological foundations of a state strategy of development in the tourism 
sector, based on the specific characteristics of their functioning. 

Purpose. Purpose of the article is an assessment of current approaches to improve Ukraine's image in the 
global tourism space. 

Methodology. Theoretical and methodological basis of the research are the teachings about the position of 
image formation of states, scientific works of scientists in this field of research. The study used: the dialectical method 
and scientific methods of knowledge: theoretical synthesis method, system analysis and synthesis, comparative analysis, 
structural method, statistical analysis method. Information base of research materials have the State Statistics 
Committee of Ukraine; periodicals; monographs and scientific publications of foreign and domestic scientists; Internet 
Information Grid; results of their research. 

Results. On the basis of system research focuses on the preconditions for positive development for the tourism 
market environment of Ukraine; the impact of the tourist information policy on the formation of a positive image of the 
state; the formation of the national tourist product; a comprehensive study of Ukraine's image. Analyzed the "Agency 
for the image of Ukraine" activity of public organizations to work with the system analysis of forming and support a 
positive image of Ukraine. a positive image of Ukraine for tourist information space is also studied. 

Scientific novelty. It consists of the fact that on the basis of generalization of numerous materials assesses the 
components form a positive tourist image of Ukraine is given. 

Practical significance. It consists of the fact that the means to support a positive image of Ukraine and 
promotion of national tourist product to the markets were analyzed. 

Keywords: tourist image of the country; information policy of the state; quality standards of tourism services; 
national tourism product; agency for the image of Ukraine; image project; travel information space; tourist web portal. 
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УДК 911.3: 32 
 

ОСНОВНІ АСПЕКТИ ГЕОПОЛІТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ В СФЕРІ  
ТУРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 
ЛУЖАНСЬКА Т.Ю., ТЕЛИЧКО Т.В.,  ДЕРКАЧ В.Ю. 

Мукачівський державний  університет  
 

Актуальність. Обумовлена зростаючим впливом геополітичних процесів на розвиток міжнародної 
туристичної діяльності. Дані процеси потребують від країн світу удосконалення та формування нових 
підходів при визначені їх геополітичних інтересів та впливу їх на туристичний бізнес.  Актуальність 
обумовлена оптимізацією процесів державотворення, суспільних трансформацій і систематизації 
зовнішньополітичного механізму держав світу, що вимагає чіткого перспективного бачення їх ролі та місця в 
сучасному світі, аналізу динаміки взаємодії з міжнародним середовищем, формування чіткої геополітичної 
стратегії на перспективу. На сьогодні вплив військового конфлікту на сході України на потоки в’їзного 
туризму висвітлено лише у контексті оцінки економічних втрат. Відповідно, оцінка просторової структури 
туристських потоків в Україні в контексті геополітичної ситуації та міжнародно-політичного впливу 
залишається актуальним науково теоретичним та практичним завданням. 

Мета. Метою статті є оцінка сучасних геополітичних процесів у сфері туристичної діяльності. 
Туризм безпосередньо впливає на формування єдиного світового простору потоків, утворюючи всесвітню 
мережу туристичних потоків, просторова структура якої відображає геополітичні тенденції міжнародного 
розвитку.  

Методологія. Теоретико-методологічною основою дослідження виступають положення вчень щодо 
геополітики, наукові праці учених у даній  сфері дослідження. У процесі дослідження використано 
загальнонаукові методи пізнання: метод теоретичного узагальнення, системного аналізу й синтезу, метод 
статистичного аналізу. На основі методів пошуково-аналітичного дослідження акцентується увага на 
системі категорій геополітичних досліджень; оцінці наукової та практичної геополітики; геополітичних 
концепціях. Інформаційною базою дослідження є періодичні видання; монографії та наукові публікації 
зарубіжних і вітчизняних учених; інформація мережі Інтернет; результати власних досліджень.   

Результати. У ході дослідження проаналізовано спектр геополітичних проблем; види геополітики; 
основні аспекти геополітичних досліджень у сфері туризму; розглянуто значення геополітичної обстановки 
для формування туристських потоків; особливості геополітичного положення України та формування 
геополітичної політики.  

Наукова новизна дослідження полягає в тому, що на основі узагальнення прикладного матеріалу 
дається оцінка геополітичній структурі майбутнього світу.  

Практична значущість полягає в тому, що визначено вплив геополітичної обстановки для 
формування туристських потоків; оцінці геополітичних аспектів розвитку туризму на території України.  

Ключові слова: геополітика, геополітична концепція, геополітична обстановка, наукова геополітика, 
прикладна геополітика,  геопростір, міжнародний туризм, регіональна інтеграція, центри світового 
господарства.  
 

Геополітичні, військово-стратегічні, соціально-економічні та інші зміни, що відбуваються останнім 
часом на світовому рівні, потребують від країн світу удосконалення та формування нових підходів при 
визначені її геополітичних інтересів та впливу їх на туристичний бізнес.   

Актуальність проблеми, що досліджується, обумовлена оптимізацією процесів державотворення, 
суспільних трансформацій і систематизації зовнішньополітичного механізму держав світу, що вимагає чіткого 
перспективного бачення їх ролі та місця в сучасному світі, аналізу динаміки взаємодії з міжнародним 
середовищем, формування чіткої геополітичної стратегії на перспективу. Також необхідно проаналізувати 
національні інтереси України, визначити її геополітичні пріоритети стосовно основних світових політичних сил 
та регіональних особливостей української геополітичної стратегії, що дасть змогу визначити базові сценарії 
майбутнього України в контексті визначальних зовнішніх і внутрішніх чинників розвитку. 

На сьогодні вплив військового конфлікту на сході України на потоки в’їзного туризму висвітлено лише 
у контексті оцінки економічних втрат. Відповідно, оцінка просторової структури туристських потоків в Україні 
в контексті геополітичної ситуації та міжнародно-політичного впливу залишається актуальним науково 
теоретичним та практичним завданням.  

Об’єкти та методи дослідження. 
Традиційно геополітику розглядали як науку, що вивчає просторово-географічні аспекти міжнародних 

відносин та питання здійснення зовнішньополітичної експансії держави силовими методами. На сьогодні 
важливим є розробка нової концепції геополітики. Так, геополітику можна визначити як цілеспрямовану 
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діяльність суб’єкта міжнародних відносин у контексті всього спектра зовнішніх і внутрішніх факторів, що 
дають змогу цьому суб’єкту здійснювати контроль над простором з метою реалізації своїх життєво важливих 
інтересів. Здатність держави використовувати переваги наявних матеріальних і нематеріальних факторів для 
досягнення певної політичної мети є передумовою її ефективної діяльності на міжнародній арені. 

Кількісні та якісні зміни, які відбуваються в процесі розвитку та вдосконалення регіональних систем 
світового туризму потребують наукового осмислення та практичного вирішення засобами геополітики. 
Теоретичні концепції методологічних та інституціональних аспектів розвитку туризму в умовах 
інтернаціоналізації здійснено в роботах науковців: В.А. Булгакова, І.А. Василенко,  В.С. Грицевича., Р.Ю. 
Клочко, І.Т. Майданської, Я.Б. Олійника, Б.О. Парахонського, Ю.І. Шмаленко та інших.  

Слід відзначити, що різні рівні взаємозв’язків між туризмом та геополітикою висвітлено у публікаціях 
Майкла С. Холла. Останнім часом політичні аспекти міжнародного туризму знайшли відображення у 
колективних працях за редакцією Р. Батлера та В. Сантикул, П. Бернса та М. Новеллі, О.Муфакарі та Я.Келлі. 
Погляд на туристичні потоки як на чинники геополітичного впливу розкрито у працях С. Вебстера,  С. Іванова,  
І. Ігнатьєвої.  

Огляд літературних джерел з проблем розвитку геополітики дозволяє зазначити про недостатність 
вивчення напрямів розвитку геополітики, що негативно впливає на стан світової економіки в цілому, робить 
шляхи та напрямки вирішення даної проблеми досить актуальними. 

Постановка завдання.  
Метою статті є проаналізувати стан геополітичних процесів у сфері туристичної діяльності. Виходячи 

із мети статті поставлено такі завдання: оцінити систему категорій геополітичних досліджень; види 
геополітики; розуміння геополітичних досліджень в сфері туризму; вплив регіональної інтеграції на 
геополітику; значення геополітичної обстановки для формування туристських потоків; геополітичні 
дослідження туристичної діяльності на території України.  

Результати та їх обговорення.  
Геополітика належить до складних для визначення та дискусійних понять насамперед тому, що 

охоплює широкий спектр наукових галузей, що становлять її предметне поле. Існує кількасот визначень 
геополітики, проте жодне з них не можна вважати вичерпним та самодостатнім. На сучасному етапі геополітика 
існує в декількох формах чи вимірах: у теоретичній, ідеологічній та практичній, кожна з яких має свої 
визначальні характеристики. 

У 1916 р. шведський учений Рудольф Челлен (1864-1922 рр.) ввів у науку поняття "геополітика", 
розуміючи під нею "доктрину, що розглядає державу як географічний організм чи просторовий феномен" [3, 
с.11]. Система категорій, що склалися в геополітиці швидко розширюється. Окрім таких понять як сфера 
впливу, буферна зона, баланс могутності, країни-сателіти, лімітроф – у науковий обіг увійшли нові категорії: 
національний інтерес, динамічна рівновага інтересів, поняття "країна-ворота", геополітична траєкторія, 
геополітичні поля, геопростір, геополітична формула та геополітичний код, експансія і т.д. Перш за все, слід 
з'ясувати зміст загального поняття "геополітичний". Складовою "геополітичного" є територіальні відношення, 
тому що географічний вимір (географічні розміри об'єктів і процесів, що розглядаються, їх віддаленість, 
напрямки взаємодії, взаєморозташування, місцеположення тощо) як параметр може суттєво впливати на 
формування національних інтересів  і на зовнішньополітичну стратегію держави [1, с. 212]. 

Більшість науковців традиційно розрізняють наукову (чи формальну), а також практичну (чи 
прикладну) геополітику. Перша існує у формі наукових концепцій і теорій, призначених визначити та 
сформулювати орієнтири, цілі та задачі, обґрунтувати доцільність тих чи тих кроків держави на шляху 
досягнення стратегічної переваги - регіональної чи глобальної. Проте практична чи прикладна геополітика є 
насамперед конкретним процесом досягнення геополітичних цілей. Даний процес враховує засади та орієнтири 
геополітики, використовує відповідні рекомендації та положення у практичному функціонуванні держави, її 
взаємодії з іншими державами на міжнародній арені, побудові зовнішньополітичних стратегій. Прикладну 
геополітику також називають геостратегією. Науковці геополітику розглядають з трьох позицій: ідеологічної 
(медійної), наукової та військово-стратегічної. Нині термін «геополітика» наповнюється новим, більш 
гуманістичним, цивілізованим змістом. Це дає змогу об’єктивніше простежити всю багатоманітність 
взаємозв’язків суспільства з навколишнім географічним середовищем  [9, с. 24]. 

Туризм безпосередньо впливає на формування єдиного світового «простору потоків», є його складовою 
частиною, утворюючі всесвітню мережу туристичних потоків, просторова структура якої відображає 
геополітичні тенденції міжнародного розвитку. Розвиток туризму сприяє інтенсифікації як світогосподарських, 
так й соціально-культурних та зовнішньополітичних зв’язків і процесів, супроводжується уніфікацією та 
диференціацією  геопростору  [7].  

Однією з перших, хто звернула увагу на відповідне розуміння геополітичних досліджень в сфері 
туризму – професор політології університету штату Канзас-Лінда Ріхтер, яка у багатьох своїх публікаціях 
розкрила доцільність вивчення політичних аспектів туризму з точки зору політології, показала процес 
політизації розвитку туризму на прикладі азійських країн.  
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Туризм є не тільки реципієнтом міжнародних відносин, а й активним учасником політичного процесу. 
Туризм неодноразово виступав каналом налагодження довіри та взаємодії у державах з різним суспільно-
політичним устроєм, чинником економічної та політичної модернізації, підтримки політичної стабільності. 

У сучасних умовах вже застарілою бачиться геополітична концепція "центр - периферія". В 
сучасному світі можна виділити принаймні чотири типи транскордонних регіонів:  

- єврорегіони (переважно між країнами ЄС, між ЄС і кандидатами у члени Союзу);  
- трансокеанські макрорегіони (Азіатсько-Тихоокеанське економічне співробітництво);  
- трансморські субрегіони (Чорноморське економічне співробітництво);  
- спеціальні зони між світ-економіками (Великий Сянган) в єдиному соціокультурному просторі 

(Китай) з метою возз'єднання держави-цивілізації [5].  
Важливим процесом сучасності є регіональна інтеграція, якою охоплені всі геополітичні регіони. Ті з 

них, у межах яких знаходяться світові супердержави, а рівень ентропії можна охарактеризувати як низький або 
середній, визначатимуть рівновагу і подальший розвиток світової геополітичної системи. Натомість держави 
поясу нестабільності (Середній Схід) та маргінальної сфери (Африка південніше Сахари, Південна Америка) 
можуть внести суттєві зміни в геополітичний пасьянс. Ключовими і динамічними геостратегічними агентами в 
Європі є Франція та Німеччина, головну мотивацію яких становить образ єдиної Європи. 

За оцінками фахівців, принаймні до середини XXI ст. свої позиції збережуть три основні центри 
світового господарства: США (НАФТА), ЄС та Східна Азія. Однак у результаті глобалізації Захід втратить своє 
лідерство, поступившись новим гігантам Сходу - Японії, Китаю, Індії. [4, с.61].   

Розглянемо значення геополітичної ситуації для формування туристських потоків, адже розвиток 
туризму напряму пов'язаний не тільки з економічним і соціальним розвитком суспільства, а й з його 
політичною історією. До числа основних факторів, які безпосередньо впливають на динаміку та розподіл 
туристських потоків на світовому ринку, відносять геополітичний фактор. Будь-яка дестабілізація політичної 
ситуації в країні веде до моментального скорочення туристських потоків.  

Експерти Всесвітньої туристської організації (ВТО) виділили три види дестабілізації індустрії 
міжнародного туризму, які викликані політичними причинами або загрозою особистої безпеки туристів.  

По-перше, це глобальна тривала дестабілізація, спричинена військовими діями або безперервними 
терористичними актами. Прикладами можуть служити такі країни або території, як Ліван, Північна Ірландія, 
Шрі-Ланка, Уганда, Алжир, Афганістан або республіки колишньої Югославії. Військові конфлікти здатні у 
короткий час знищити розвинуту індустрію туризму, як це сталося в колишній Югославії, в Іраку та інших 
країнах світу. Громадянська війна, яка тривала п’ять років, завдала величезної шкоди індустрії туризму 
Хорватії, Сербії, Чорногорії, Боснії і Герцеговини. Відбулося різке скорочення обсягів туристських потоків, а 
також їх переорієнтування з європейського Середземномор'я в інші приймаючі регіони світу. 

По-друге, негативний вплив на розвиток туристської та готельної індустрії надають постійна 
напруженість і непевність у туристських маршрутах. Спалахи насильства, релігійного екстремізму, які 
проявилися в Єгипті, Індії, Ізраїлі, Ямайці, Кенії, Перу, ПАР, Філіппінах або Туреччини, здатні привести до 
дестабілізації і перерозподілу туристських потоків на користь більш спокійних країн. 

По-третє, навіть поодинокі явища тероризму, короткочасні заворушення здатні привести до 
дестабілізації розвитку туристської індустрії. Як це мало місце під час заворушень в Китаї, у Франції, Японії, 
Великобританії. [3]. 

Нині актуальними залишаються інституційна перебудова світу та пошук оптимальних форм контролю 
над розвитком; відбувається більш жорстка стратифікація держав у економічній та політичній сферах; зміна 
системи устрою світу з ієрархічної на багатополюсну та біполярну загострює проблему політичного лідерства 
та правомірності застосування сили. Розглядаючи геополітичну структуру майбутнього світу, не варто 
залишати поза увагою нових суб'єктів міжнародних відносин.   

Розташування України в південно-східній частині Європи, у місці перетину значних геополітичних 
масивів - Євроатлантичного, Євразійського та Ісламського, створює унікальний трансцивілізаційний простір. 
Протягом історії розвитку територія України була перехрестям не лише міграційних, але й торгівельних 
шляхів. Якщо річкова система формувала зв’язки за лінією Північ - Південь, то сухопутні шляхи сприяли 
контактам між народами Сходу і Заходу через її територію. Тому із стародавніх часів через територію України 
проходили торгівельні комунікації між країнами балтійським і середземноморськими, між Західною і 
Центральною Європою та Середньою Азією і Китаєм.  

Проте слід зазначити, що всі ці геополітичні переваги у минулому нерідко перетворювалися на 
перепони, оскільки за відсутністю надійних природних рубежів Україна протягом століть була об’єктом 
чужоземних зазіхань і багато чисельних експансій з боку своїх сусідів, що позбавило її можливості 
самостійного державного існування, а територія України була розпорошена різними країнами. Все це не могло 
не накласти свого відбитку на менталітет населення різних регіонів України, наслідки в різниці якого 
відчуваються і сьогодні [10, с.23].  
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Україна, аналогічно країнам Кавказу і Центральної Азії, перебуває у вразливій ситуації "буферної 
зони" і важливого об'єкта російських геостратегічних амбіцій. Схожість ситуацій та спільність інтересів робить 
необхідними кроки до консолідації цих держав, зокрема активізації їх співробітництва.  Іншим напрямом 
"нейтралізації" російської експансії є активізація зусиль у питаннях поглиблення співробітництва із Заходом, а 
також з країнами азіатського Півдня - Туреччиною, Іраном, Пакистаном, Китаєм та Індією. Масштабне 
підвищення рівня співпраці з цими країнами сприятиме зростанню їх інтересів в Україні.  

На сьогодні серед науковців немає одностайної думки щодо регіональної, так би мовити, 
«приналежності» України. Вчений С. Пирожков вважає, що Україна є регіональною, виключно європейською 
державою, тобто її власні національні інтереси виявляються через загальноєвропейські структури. Водночас 
інші науковці (Ф. Рудич, О. Дергачов) схильні розглядати її як державу бірегіональну. «Специфіка 
геополітичних координат України, - зауважує Ф. Рудич, полягає в її належності одночасно до двох регіонів - 
Європи та Євразії, причому в обох Україні належить периферійне положення» [11, с. 272]. При цьому, на думку 
вченого О. Дергачова, Україна найбільшою мірою зацікавлена в утвердженні власної бірегіональності та 
підтриманні стабільних конструктивних міжнародних відносин як у східному, так і в західному напрямах, 
оскільки це надає їй можливість перетворення на своєрідний геополітичний центр, міжнародний вузол 
комунікаційних зв’язків, який об’єднує і пов’язує народи Сходу і Заходу, Азії і Європи [6, с.38]. 

Внаслідок особливостей свого геополітичного розташування Україна є тією державою, яка створює 
«критичну масу» для реалізації будь-яких великих проектів на євразійському просторі, у Східній та Південно-
Східній Європі, у Балто-Чорноморському та Чорноморсько-Балтійському регіонах. Водночас статус України як 
держави середнього рівня в світовій ієрархії свідчить про те, що Україна має недостатньо так званої «структури 
сили» для того, щоб суттєвим чином впливати на процеси у глобальній системі міжнародних відносин. Ця 
обставина має своїм наслідком постійно зростаючий тиск на Україну як з боку Росії, так і з боку США та 
Європейського Союзу з наміром перетворити її у своєрідну картку у своїй геополітичній грі. Це є результатом 
зміни конфігурації сил як на глобальному, так і на регіональному – європейському рівні.  

Дана ситуація «є викликом для України, вона має свої «мінуси» та «плюси». До перших належить 
ризик конфліктної ескалації протиріч між «полюсами» і загальної дестабілізації європейського регіону, що 
загрожує катастрофічним зменшенням простору для зовнішньополітичного маневру України та посиленням її 
залежності від «сильних світу». До «плюсів» за умов відродження політики мультиполярного балансування 
можна віднести нові можливості захисту власних інтересів». В останньому випадку йдеться про можливість 
ведення власної геополітичної гри, використовуючи суперечки між провідними центрами геополітичної сили 
[2, с.63]. 

Особливості геополітичного положення України вимагають концентрації зовнішньополітичних зусиль 
на створенні і розбудові надійних міжнародних механізмів безпеки на двосторонньому, субрегіональному, 
регіональному і глобальному рівнях і, відповідно, на розвитку широкого співробітництва з іншими державами, 
насамперед, сусідніми та міжнародними організаціями, включаючи військово-політичні, з метою підвищення 
передбачуваності й довіри, побудові всеохоплюючих і ефективних механізмів регіональної безпеки у Європі та 
вдосконалення існуючих у рамках ООН механізмів глобальної безпеки. Проте при цьому необхідно 
максимальною мірою використати переваги геополітичного положення України з метою рішучого 
відстоювання національних інтересів. 

Україна має визначитися як у пріоритетному в одному із трьох можливих геостратегічних напрямів: 
або обрати шлях до європейського співробітництва, або забезпечити гарантії незалежного розвитку як від 
Заходу, так і від Росії, або ж обрати позицію динамічної рівноваги між Сходом і Заходом, яка підтримується 
міжнародним співтовариством і яка є, найбільш перспективною [12, c. 170]. 

Геополітичне положення України сприяє її об'єднанню з багатьма державами за принципом спільності 
політичних та економічних інтересів з метою забезпечення вищої ефективності виробництва і посилення 
обороноздатності, проведенню багатовекторної політичної і взаємовигідної економічної політики. 

За таких умов «важливим елементом зовнішньополітичної стратегії України має стати концепція 
рівнонаближеності, сутність якої полягає в розвитку поглибленого співробітництва одночасно з усіма 
провідними міжнародними гравцями в регіоні, у прагненні встановити з ними відносини особливого або 
стратегічного партнерства. Основним елементом концепції рівнонаближеності є врахування інтересів кожного з 
основних гравців з одночасним запобіганням поглибленню відносин з окремими із регіональних центрів сили, 
яке суттєво зашкодить інтересам іншого регіонального центру сили», оскільки гра на протиріччях набагато 
потужніших держав є ризикованою для національних інтересів України. Дотримання принципу 
рівнонаближеності, послідовне взаємовигідне співробітництво в питаннях, що становлять національний інтерес 
України, уникнення різкого хитання від одного стратегічного напрямку до іншого мають лягти в основу 
стратегії України в існуючому геополітичному середовищі. 

Сучасний динаміка міжнародного туристського потоку в Україні характеризується різким зменшенням 
обсягів міжнародних відвідувачів, зниженням темпів розвитку туристичної діяльності та переформатуванням 
просторової структури в’їзного та виїзного туристського потоку. Визначення геополітичних інтересів України 
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потребує ретельного вивчення складної системи інтересів різних країн, глибокого аналізу розкладу сил - 
економічних, політичних, військових, духовних - у певному конкретному регіоні; особливо це стосується 
близького оточення України. 

Просторова структура виїзного туристського потоку з України є частково схожою з просторовою 
структурою міжнародних туристських прибуттів до України, оскільки перші позиції за кількістю зарубіжних 
виїздів займають країни-сусіди. Тривалий час лідируючі позиції в кількості зарубіжних візитів українців 
займала РФ, втім протягом останнього десятиліття її частка поступова зменшується. Стрімкі зміни відбулися на 
зламі 2013-2014 рр., внаслідок відомого загострення міждержавних стосунків. Нині перше місце за кількістю 
закордонних візитів українців посідає Польща – 34,1%. Помітно зросла частка Молдови - 10,8%. На Угорщину 
та Білорусь припадає 9,6%  і  6,85% відповідно [13].  

У межах проекту TNS On-line Track на замовлення Інституту світової політики з 16 по 21 серпня 2016 
року методом он-лайн опитування серед міського населення віком від 18 до 55 років по всій території України 
(окрім АР Крим) було проведено соціологічне опитування. В опитуванні взяла участь одна тисяча респондентів 
(вибірка репрезентативна, квотна за статтю, віком, регіоном, розміром та типом населеного пункту). 

Громадяни України у абсолютній більшості, незалежно від віку, статі та регіону проживання, 
переконані: зовнішня політика України потребує змін. Цю тезу не підтримали тільки 0,2 % респондентів.  
Більше половини респондентів вважають, що пріоритетом зовнішньої політики України має бути пошук нових 
ринків збуту (54,1%). Цей показник однаково високий в усіх регіонах України серед всього дорослого 
населення (старше 18 років) як серед чоловіків, так і серед жінок (50% і більше).  

Друге і третє місце у рейтингу пріоритетів зовнішньої політики України посіли варіанти відповідей 
«інтеграція до ЄС» та «інтеграція до НАТО». На їхню підтримку висловилися 30,4% та 27,9% громадян 
відповідно. Очікувано, найвищий цей показник на Заході (48,6% за ЄС та 40,9% за НАТО), а найменший - на 
Сході України (23,7% та 20% відповідно). Підтримка євроатлантичної та європейської інтеграції 
характеризується виразними ґендерними відмінностями: «за» виступає більше чоловіків, ніж жінок (37,1% і 
24,2% щодо інтеграції до ЄС та 35,2% та 21,1% щодо євроатлантичної інтеграції). Чим старший респондент, 
тим більше він підтримує європейську та євроатлантичну інтеграцію України.  

Трохи менше українців (26,7%) виступили за посилення співпраці з сусідами для протидії російській 
агресії. Найбільше цю ідею підтримують мешканці західного регіону (36,5%) та Києва (35,4%). До того ж п’ята 
частина респондентів вважають, що Україна повинна стати регіональним лідером у Східній Європі (19,4%). 
Чоловіки частіше поділяють таку думку (25,9%), ніж жінки (13,3%).  

Кожен четвертий українець вважає, що Україна повинна бути нейтральною державою (24,7%). На 
Сході України так вважають у три рази більше громадян (32,9%), ніж на Заході (9,9%). Приблизно така ж 
кількість респондентів висловились за те, щоб Україна підтримала політику багатовекторності (21,5%). Таку 
думку особливо поділяють на Півночі, в Центрі та на Півдні України (понад 27%), а найменше на Заході 
(10,5%).  

Серед топ-3 країн, на які рівняються українці у питаннях зовнішньої політики - Швейцарія (12,2%), 
Польща (11,3%) та Німеччина (11,2%). Таку позицію, імовірно, можна пояснити передусім рівнем життя та 
добробуту, притаманним цим країнам. 

Висновки. Перспективи подальшого розвитку туризму справедливо пов’язуються не тільки з 
демографічними та технологічними змінами, а й з глобальними політичними змінами й очікуваними 
тенденціями розвитку світового геопростору, які впливають на туризм. 

В Україні перспективи відновлення туристського потоку пов’язані зі стабілізацією ситуації на Сході 
країни, залученням інвестицій у розвиток туристичної інфраструктури та запровадженням безвізового режиму з 
країнами Європейського Союзу, який дозволить покращити зовнішньополітичний імідж та зміцнити авторитет 
держави на міжнародній арені. 

Цілеспрямована інтеграція України до глобальної системи світогосподарських зв'язків значною мірою 
залежить від процесу реформування економіки України, від зовнішніх джерел фінансування та світової 
зовнішньоторговельної кон'юнктури, а набуття членства у COT, необхідність чіткої регламентації відносин з 
ЄС та іншими торговельно-інтеграційними угрупованнями, сприяє збільшенню вимог щодо 
конкурентоспроможності українських продуктів в умовах жорсткої конкурентної боротьби на міжнародному 
ринку. Від розв'язання цих проблем залежить стабільність української державності та суспільного розвитку. 
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АННОТАЦИЯ 
 

ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ГЕОПОЛИТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В СФЕРЕ  
ТУРИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Актуальность. Обусловлена возрастающим воздействием геополитических процессов на развитие 
международной туристической деятельности. Данные процессы требуют от стран мира 
усовершенствования и формирования новых подходов при определении их геополитических интересов и 
воздействия их на туристический бизнес. Актуальность обусловлена оптимизацией процессов 
государственной независимости, общественных трансформаций и систематизации внешнеэкономического 
механизма государств мира, что требует четкого перспективного видения их роли и места в современном 
мире, анализу динамики взаимодействия с международной средой, формирования четкой геополитической 
стратегии на перспективу. На сегодня воздействие военного конфликта на востоке Украины на потоки 
туризма высветлено только в контексте оценки экономических убытков. Соответственно, оценка 
пространственной структуры туристических потоков в Украине в контексте геополитической ситуации и 
международно-политического воздействия остается актуальным научно теоретическим та практическим 
заданием.  

Цель. Целью статьи является оценка современных геополитических процессов в сфере туристической 
деятельности. Туризм непосредственно воздействует на формирование единого мирового пространства 
потоков, образуя всемирную сеть туристических потоков, пространственная структура каких отображает 
геополитические тенденции международного развития. 

Методология. Теоретико-методологической основой исследования выступают положения учений про 
геополитику, научные работы ученых в данной сфере исследования. В процессе исследования использовано 
общенаучные методы познания: метод теоретического обобщения, системного анализа и синтеза, метод 
статистического анализа. На основе методов поисково-аналитического исследования акцентируется 
внимание на системе категорий геополитических исследований; оценке научной и практичной геополитики; 
геополитических концепциях. Информационной базой исследования есть периодические издания; монографии и 
научные публикации зарубежных и отечественных ученых; информация сети Интернет; результаты 
собственных исследований.  

Результаты. В ходе исследования проанализировано спектр геополитических проблем; виды 
геополитики; основные аспекты геополитических исследований в сфере туризма; рассматривается значение 
геополитической обстановки для формирования туристических потоков; особенности геополитического 
положения Украины и формирования геополитической политики.  

Научная новизна исследования состоит в том, что на основе обобщения прикладного материала 
дается оценка геополитической структуре будущего мира.  
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Практическая значимость состоит в том, что определено воздействие геополитической 
обстановки для формирования туристических потоков; в оценке геополитических аспектов развития туризма 
на территории Украины.  

Ключевые слова: геополитика, геополитическая концепция, геополитическая обстановка, научная 
геополитика, прикладная геополитика, геопространство, международный туризм, региональная интеграция, 
центры мирового хозяйства.  

SUMMARY 
 

GEOPOLITICAL PROCESSES KEY ASPECTS IN THE SPHERE OF TOURISM  
Actuality. Scientific research has been preconditioned by the growing influence of geopolitical processes on 

international tourist activity development. These processes require improvement and forming of new approaches by 
state power, taking into account geopolitical interests and influence on tourism business. Actuality is proven by the 
need to optimize the state creative processes, public transformation and systematization of foreign-policy mechanism of 
world powers which require clear perspective vision of their role and place in the modern world. Much attention has 
been paid to the dynamic analysis of co-operating with an international environment, forming clear geopolitical 
strategy on a prospect. For today influence of military conflict in east of Ukraine, the streams of welcoming tourism are 
presented only in the context of economic losses estimation. Accordingly, estimation of spatial structure of tourist 
streams in Ukraine, in the context of geopolitical situation and international policy, there is an urgent need for 
development of actual scientific theory and practical task. 

Purpose. The purpose of the article is the estimation of modern geopolitical processes in the field of tourism 
activity. Tourism directly influences single outer space of streams, forming the world network of tourism streams, the 
spatial structure which represent  geopolitical international progress trends. 

Methodology. There have been used the methods of  theoretical and methodological analysi, focusing on  
geopolitics, scientific works by scientists in a particular sphere. In the process of research the scientific methods of 
cognition have been used: method of theoretical generalization, system analysis and synthesis, along with statistical 
analysis. On the basis of the methods used attention has been  accented on the system of geopolitical researches 
categories; to the estimation of scientific and practical geopolitics; geopolitical conceptions. The informative base of 
research are magazines; monographs and scientific publications of foreign and domestic scientists; Internet; results of 
own researches. 

Results. During research the spectrum of geopolitical problems has been analysed; as well as types of 
geopolitics in the field of tourism; the value of geopolitical situation in tourism streams forming; features of 
geopolitical position of Ukraine and forming of geopolitical policy. 

The scientific novelty of research is explained by generalization of the relevant  informative materials, 
estimation of  the world future geopolitical structure tendencies.  

Practicality consists in the possibility to influence the geopolitical situation while  forming tourism streams; to 
evaluate geopolitical aspects of tourism development on territory of Ukraine. 

Key words: geopolitics, geopolitical conception, geopolitical situation, scientific geopolitics, applied 
geopolitics,  geospatial map, international tourism, regional integration, centers of world economy.  

 
 
 
 

УДК 911.3 
 

ШЛЯХИ МОДЕРНІЗАЦІЇ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ТУРИСТИЧНИХ МАРШРУТІВ ЗА 
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На сьогодні актуальним питанням є дослідження туристичного маршруту як  попередньо 
спланованого туристами або суб'єктом туристичної діяльності шляху туристичної подорожі, що 
характеризується визначеним порядком пересування туристів через певні географічні пункти. Прокладання 
туристичних маршрутів потрібно здійснювати територіями, що містять привабливі з погляду природної, 
історичної, культурної, етнографічної та архітектурної цінності туристські об'єкти з врахуванням 
комплексу вимог. Також актуальним завданням є створення та ведення кадастру туристично-рекреаційних 
ресурсів, створення геоінформаційних систем туристичного призначення - ГІС туристичної інфраструктури 
на різних рівнях (національному, регіональному, місцевому), ГІС для туристичних центрів, курортів, окремих 
туристичних об'єктів чи маршрутів, туристичної інфраструктури автомагістралей, великих міст тощо. 
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Моніторинг рекреаційно-туристичних територій, особливо навколо курортів державного і місцевого 
значення, контроль за використанням природних лікувальних ресурсів та забудовою всередині курортних зон 
засобами ГІС і дистанційного зондування сьогодні є також невирішеним та надзвичайно актуальним 
завданням. 

Мета. Метою статті є дослідити основні складові при організації туристичних маршрутів та шляхи 
їх модернізації та вдосконалення за допомогою новітніх сучасних ГІС технологій.  

Методологія. Теоретико-методологічною основою дослідження виступають положення вчень щодо 
розробки та вдосконалення туристичних маршрутів, наукові праці учених у даній сфері дослідження. У процесі 
дослідження використано загальнонаукові методи пізнання: метод теоретичного узагальнення, аналізу і 
синтезу, статистичний. На основі пошуково-дослідницьких та картографічних методів акцентується увага 
на новітніх розробках при розробці та прокладанні туристичних маршрутів.  

Результати. У ході дослідження увага приділялась оцінці класифікації туристичних маршрутів;  
проаналізовано узагальнену  методику  логістичної розробки туру; застосування  геоінформаційних систем та 
технологій у туристичній галузі при прокладанні туристичних маршрутів; основні заходи щодо вдосконалення 
системи розробки та модернізації туристичних маршрутів.  

Наукова новизна. Полягає в тому, що на основі узагальнення прикладного матеріалу даються 
пропозиції щодо застосування новітніх технологій в туристичній сфері при розробці та прокладанні 
туристичних маршрутів.  

Практична значимість зумовлюється в тому, що досліджено різні види туристичних маршрутів, 
умови їх розробки, прокладання та вдосконалення за допомогою новітніх ГІС технологій.  

Ключові слова: туристичний маршрут; види маршрутів; класифікація туристичних маршрутів; 
методика розробки туристичного маршруту; прокладання туристичних маршрутів; геоінформаційні 
технології; картографування туристичних маршрутів; тематичні карти маршрутів.  
 

Згідно чинної в Україні нормативної документації туристичний маршрут визначається як попередньо 
намічений шлях туристичної подорожі (екскурсії, походу), що характеризується визначеним напрямком 
пересування туристів через географічні пункти. 

Щоб звести до мінімуму втручання відвідувачів в природні процеси, створюють також мережу еколого- 
та науково-пізнавальних стежок. Вони з'єднують найцікавіші в науковому природоохоронному та естетичному 
аспектах об'єкти природи, характеризуються інформативністю, а оригінально оформлені стенди та ландшафти 
на маршрутах своєрідно подають необхідний для кожного відвідувача стежки мінімум знань про природу. 

  Важливим аспектом туристичної галузі є інженерне обґрунтування та проектування нових туристичних 
маршрутів і рекреаційних зон. Особливо актуальною є підготовка фахівців, що проводитимуть інженерний 
аналіз та оцінювання природно-територіальних ресурсів для туристично-рекреаційного освоєння територій, 
зокрема геодезичне та картографічне забезпечення вибору місця та будівництва туристичних і готельних 
комплексів на базі системи автоматизованого проектування та ГІС-технологій. Аналізуючи стан та враховуючи 
просторовий аспект туризму, дуже перспективним та актуальним є створення і застосування сучасних Web-ГІС 
систем та технологій, зокрема Національного туристичного Web-порталу, туристичних Web-сайтів у регіонах, 
Web-сторінок туристичних об'єктів тощо, які сьогодні лише починають впроваджувати.  

Об’єкти та методи дослідження.  
Протягом останніх років геоінформаційні технології використовуються менеджерами туризму для 

розв'язання задач відображення туристичної привабливості регіону або окремих туристичних чи екскурсійних 
маршрутів, аналізу різних аспектів розвитку області в окремих регіонах або державах, оптимізації фінансових і 
трудових ресурсів, які задіяні в туристично-рекреаційній сфері, мінімізації ризику для життя, здоров'я людей 
або навколишнього середовища тощо. 

Серед науковців і практиків туристичної галузі туристичний маршрут частіше розглядається як 
"напрямок переміщення туристів". Зазначеної точки зору дотримуються українські фахівці В. Кифяк,                 
О. Любіцева, Г. Михайліченко та інші.  

За рекомендаціями Любіцевої О. О., розробка туристичного маршруту включає такі етапи: вибір пунктів 
маршруту, ієрархізація цих пунктів, вибір пунктів початку та закінчення маршруту, після чого проводиться 
розробка схеми маршруту та його оптимізація. Розробка схеми маршруту та його програмне забезпечення є 
нерозривно пов'язаними паралельними процесами. Розрахунок вартості туру ґрунтується на проведених 
організаційно-технічних заходах з пошуку партнерів та укладених з ними угод. 

При виборі пунктів маршруту важливо умовою є вивчення району подорожі. Воно охоплює 
ознайомлення з літературою, картографічним матеріалом, соціологічними дослідженнями.  
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До розробки методів конструювання туристичних маршрутів, окрім Любіцевої О.О., зверталися також 
і інші вчені. Роботи вітчизняних та іноземних науковців В. Кифяк, Г. Михайліченко, Кобзова С.М., B. 
McKercher, T. Ratz, L. Puczko, E. Chiaf, M. Pezzagno, присвяченні проектуванню туристичного продукту. 

Постановка завдання. Метою статті є дослідити основні складові при організації туристичних 
маршрутів та шляхи їх модернізації та вдосконалення за допомогою новітніх сучасних ГІС технологій. Для 
вирішення поставленої мети розв’язують такі завдання: оцінити основні види туристичних маршрутів; 
проаналізувати класифікацію туристичних маршрутів; дослідити методику логістичної розробки туру;  
вироблення пропозицій щодо розробки, прокладання, модернізації туристичних маршрутів за допомогою 
новітніх ГІС технологій.  

Результати та їх обговорення.   
В основі класифікації туристичних маршрутів лежать класифікація турів. О.О. Любіцева визначає такі 

ознаки класифікації маршрутів, як мета подорожі, вид пересування, сезонність, тривалість, контингент і форма. 
Відповідно залежно від мети подорожі маршрути поділяють на: а) пізнавальні; б) рекреаційні; в) курортно-
пізнавальні; г) спортивні; д) наукові; е) релігійні тощо.  

  За видами пересування розрізняють такі туристичні маршрути: а) пішохідні; б) кінні; в) велосипедні; г) 
мотоциклетні; д) автомобільні; е) залізничні; е) авіаційні; ж) круїзні (морські та річкові); з) космічні (ракетні). 
Залежно від сезонності вирізняють: а) цілорічні маршрути; б) сезонні; в) декілька сезонні. За ознакою 
тривалості туристичні маршрути поділяються на: а) уїкендові (1-2 доби); б) короткотермінові (тиждень); в) 
середньотермінові (2-3 тижні); г) тривалі (місяць - декілька місяців); д) кругосвітні. За контингентом 
маршрути бувають: а) шкільні; б) молодіжні; в) сімейні; г) для дорослих; д) осіб зрілого віку; е) професійно-
орієнтовані; є) конфесійно-орієнтовані. За формою розрізняють: а) лінійні; б) кільцеві; в) радіальні; г) 
комбіновані туристичні маршрути [6]. 

  Останній поділ для логістики туризму особливо цікавий, оскільки за ним установлюють трасу 
туристичного маршруту, тобто визначають шлях руху туристів на певній території, який позначений переліком 
усіх географічних пунктів та місць, що послідовно відвідують туристи під час подорожі, та вказівкою видів 
транспорту, що використовує туристична група для пересування, а також пунктами зупинок (перебувань) на 
маршруті. Початковою та кінцевою точками маршруту є пункти початку та закінчення подорожі. Початок 
маршруту - це місце надання тургрупі першої логістичної послуги, про що зазначено в договорі; завершення - 
місце надання останньої туристичної послуги. 

  Лінійний маршрут - шлях руху туристів, коли його початок і закінчення відбуваються в різних 
географічних пунктах перебування, наприклад, Київ - Львів. 

  Кільцевий маршрут - шлях руху тургрупи, коли його початок та закінчення відбуваються в одному 
географічному пункті перебування, наприклад, тур "Америка" (Нью-Йорк - Вашингтон - Атлантік-Сіті - 
Філадельфія - Нью-Йорк), "Гетьманські столиці України" (Київ - Чигирин – Батурин - Глухів - Київ) або 
нещодавно розроблений тур "Золотий вінок Київщини" (Київ - Трипілля - Ржищів - Улянки - Канів - Переяслав-
Хмельницький - Київ). 

  Комбінований маршрут - шлях руху тургрупи, до якого належать складові лінійного, кільцевого та 
радіального маршрутів у тій або іншій комбінаціях. Під час руху за маршрутом можна використовувати 
різноманітні транспортні засоби, що називаються внутрішньо маршрутними [4, с.7]. 

Класифікація туристичних шляхів (маршрутів) приводиться в залежності від: 
1) території по якій вони прокладені - далекобіжні (міжнародні, національні, регіональні), ближні, 

місцеві; 
2) засобу пересування - пішохідні, велосипедні, лижні, водні, кінні, комбіновані; 
3) тривалості – короткотермінові, багатоденні; 
4) мети подорожі (призначення) – навчальні, пізнавальні (екскурсійні, краєзнавчі, екологічні), оздоровчі 

(рекреаційні), спортивні, екстремальні тощо. 
Узагальнена методика логістичної розробки туру охоплює такі етапи.  
Вибір пунктів маршруту. Критерієм такого вибору є атрактивність об'єктів показу з метою задоволення 

цілі подорожі, а також можливість забезпечити різноманітність програми перебування в певному населеному 
пункті та його транспортну доступність, надати послуги гостинності. Атрактивність об'єкта в туристичній 
практиці визначають як сукупність естетичної цінності й обсягу інформації про туристичний ресурс. 

Ієрархізація попередньо обраних пунктів. Коли за результатами оцінювання рівня атрактивності 
туристичних об'єктів, рівня гостинності та транспортної доступності визначають: пункти дислокації туристів із 
тривалим програмним забезпеченням та екскурсійні пункти. 

Вибір початкового та кінцевого пунктів маршруту. Здійснюють за показником, насамперед, 
транспортної доступності, тобто пов'язаності з місцем постійного проживання туристів у зоні дії туроператора. 

Розробка схеми маршруту. Залежить від обраної форми маршруту. Вибір пунктів маршруту 
узгоджують із програмою туру відповідно до виду туризму, термінів подорожі, класу обслуговування. Вибір 
схеми маршруту значно залежить від транспортної системи з урахуванням таких її характеристик, як: 
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конфігурація транспортної мережі; її густота; технічний стан транспортних шляхів; рівень розвитку окремих 
видів транспорту; надійності та безпеки транспортних операцій. Найпоширеніший варіант у процесі складання 
схеми маршруту, коли за обмежений термін за потреби мінімізації витрат часу на переміщення між основними 
пунктами маршруту необхідно забезпечити максимально можливу інформативність подорожі, тобто охопити 
якнайбільше об'єктів огляду з метою досягнення пізнавальної теми туру.  

Такий варіант називається "Завдання комівояжера". Його сутність полягає у визначенні кільцевого 
маршруту, що починається в першій точці маршруту, проходить лише один раз через головні пункти маршруту 
та закінчується у вихідному пункті. Кількість можливих варіантів кільцевих маршрутів, навіть за невеликої 
кількості їх пунктів, є дуже значною. Наприклад, для десяти пунктів можна сформувати 362 880 варіантів 
маршрутів. Таке завдання не вирішується шляхом перебирання всієї множини можливих маршрутів, а 
аналітичного методу розв'язання цієї проблеми нині ще не знайшли.  

Тому на практиці для визначення оптимального кільцевого маршруту використовують метод 
найкоротшої з'єднувальної мережі. Це мережа шляхів, що з'єднує декілька пунктів та має найменшу довжину. її 
будують таким чином: а) обирають два пункти з найменшою відстанню між ними; б) у кожному наступному 
випадку додають ланку з найменшою довжиною, приєднання якої довше обраних ланок не утворює замкнутого 
контуру; в) найкоротша мережа, що поєднує п пунктів, матиме п - 1 ланок. Якщо всі пункти маршруту 
об'єднати у найкоротшу з'єднувальну мережу, на ній обирають кільцевий маршрут. Формувати маршрути слід з 
пункту найвіддаленішого від початкової точки. Потім обирають три пункти з найбільшими сумарними 
відстанями, які включають у вихідний маршрут. До нього додають пункт, що має найбільшу сумарну відстань 
із тих, що залишились. З метою встановлення черговості відвідання пункту туристами варто ставити його між 
кожною парою пунктів початкового маршруту. 

Оптимізація маршруту. Полягає у врахуванні об'єктивних і суб'єктивних обмежень туру. Перші 
визначаються умовами сегментації ринку, другі - можливостями туроператора. Зокрема, до них належать: 
часові обмеження (терміни подорожі) та економічні (конкурентність ринку та вартість туру). 

Програмне забезпечення туру. Має відповідати меті подорожі. Також у програмі туру потрібно 
враховувати сезон подорожі (зимові/літні тури) та характер туру (маршрутно-стаціонарний чи маршрутно-
транспортний). У процесі розробки програми зважають на нормативні витрати часу: а) поселення (включаючи 
транспортування); б) харчування; в) екскурсійне обслуговування; г) заходи дозвілля; д) транспортування між 
головними пунктами маршруту, коли туристам слід забезпечити відпочинок. Програма має бути варіативною, 
тобто передбачати екскурсії вільного вибору туристів та інші форми вільної реалізації дозвілля. 

Організаційно-технічні заходи із забезпечення туру. До яких належать укладання угод із виробниками 
відповідних послуг, що є результатом ринкової діяльності турфірми. Такі заходи поділяються за: 

 масштабом: міжнародні та внутрішні; 
- спрямуванням: угоди між ринковими суб'єктами та споживачами турпродукту; 
- терміном дії: довготермінові й кореспондентські (до одного року). 
Особливо важливе значення має угода між турфірмою і туристом, яка охоплює такі пункти: а) предмет 

угоди; б) термін подорожі; в) умови подорожі з переліком оплачених послуг; г) умови компенсації за ненадані 
послуги та моральні збитки; д) штрафні санкції стосовно споживача за порушення умов договору; е) порядок 
перетину кордону; є) перелік документів, наданих туристу; ж) порядок вирішення суперечок; з) загальна 
вартість туру [5]. 

Під час розробки схем маршрутів та їх оптимізації застосовують математичний апарат теорії графів, 
тобто графоаналітичні методи. Головне завдання при цьому полягає у побудові графу логістичної організації 
турпродукту (туру). Щодо логістики туризму, то вершини графу можуть відображати: а) різну атрактивність 
туристичних об'єктів (ресурсів); б) місткість і клас готельної бази (в балах). 

Інструкція зі знакування туристських шляхів (маршрутів) встановлює: порядок організації і 
проведення знакувальних робіт, класифікацію знаків, які служать для орієнтації туристів на туристських 
шляхах під час їх подорожей за визначеними маршрутами (крім спортивних), вимоги до виготовлення знаків, а 
також правила та порядок їх розміщення.  

Знакування туристських шляхів (маршрутів) проводять з метою підвищення інформативності та безпеки 
туристів, з урахуванням вимог чинних нормативно-правових актів та цієї інструкції. Інструкцію розроблено 
відповідно до: Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про туризм”(№1282 – IV) від 
18.11.2003; Програми розбудови туристичної інфраструктури за напрямками національної мережі міжнародних 
транспортних коридорів та основних транспортних магістралей до 2020 року; Державного стандарту України 
4100-2002 “Знаки дорожні. Загальні технічні умови. Правила застосування”; Державного стандарту України 
3587-97 “Автомобільні дороги, вулиці та залізничні переїзди. Вимоги до експлуатаційного стану”; 
міждержавного стандарту ГОСТ 28681.1-95 “Туристско - экскурсионное обслуживание. Проектирование 
туристских услуг”. 
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Прокладання туристичних маршрутів потрібно здійснювати шляхами (територіями), що містять 
привабливі з погляду природної, історичної, культурної, етнографічної та архітектурної цінності туристські 
об'єкти з врахуванням наступних вимог:  

1) маршрути прокладаються, як правило, вже існуючою мережею шляхів, уникаючи доріг із значним 
дорожнім рухом; 

2) кінні та веломаршрути рекомендовано прокладати бічними дорогами, а пішохідні – дорогами та 
стежками без твердого покриття, окрім проходження їх через населені пункти; 

3) слід уникати проходження нового шляху з шляхами інших форм пересування на тривалому відтинку з 
метою забезпечення безпеки інших учасників руху; 

4) пішохідні шляхи, якими здійснюється велосипедний рух, та лижні шляхи повинні мати ширину шляху 
не менше 1,5 м; 

5) необхідно враховувати можливості ночівлі туристів у відведених для цього місцях та наявних засобах 
розміщення; 

6) початкові, проміжні та кінцеві пункти шляхів повинні бути максимально наближені до зупинок 
громадських видів транспорту;  

7) прогулянкові маршрути можуть бути кільцевими або радіальними з протяжністю, не більше: для 
пішохідних та лижних маршрутів – 10 км, кінних та веломаршрутів – 20 км; 

8) шляхи не повинні пролягати територіями, які є потенційно небезпечними для туристів: де можливі 
зсуви, обвали, лавини, через болота, річкові пороги тощо. 

9) слід враховувати можливість профілактичних, ремонтних, будівельних робіт власниками доріг чи 
об'єктів у районі прокладання нового шляху.  

Прийнята Постанова КМУ від 12 травня 2004 р. № 612 «Про затвердження Програми розбудови 
туристичної  інфраструктури за напрямками національної мережі  міжнародних транспортних коридорів та 
основних транспортних магістралей». У межах Програми передбачається забезпечити:  

 надання всіх  необхідних туристичних послуг  з  дотриманням  високих стандартів якості, 
оперативності та безпеки;  

 визначення туристичних маршрутів, послідовності їх облаштування на підставі тенденцій розвитку 
туризму  і  прогнозних оцінок   туристичних   потоків  у  країні  та  регіонах,  а  також перспективних об'єктів 
туристичних відвідувань;  

 організацію зручних транспортних стиків,  упорядкування існуючих та створення нових туристичних 
маршрутів, у тому числі із забезпеченням комбінованого транспортного сполучення;  

 удосконалення нормативно-правової бази  у  сфері  туризму  та гармонізацію її з міжнародними 
вимогами;  

 установлення об'єктам  туристичної  інфраструктури  категорій якості та рівня обслуговування,  
розроблення державних  стандартів щодо  облаштування  туристичних  маршрутів  і об'єктів туристичних 
відвідувань;  

 розроблення комплексної   схеми   розташування  туристичних маршрутів,   об'єктів   туристичних   
відвідувань   і  туристичної інфраструктури,  а також  типових  проектів  об'єктів  туристичної інфраструктури;  

 проведення інвентаризації  об'єктів туристичних відвідувань і туристичної інфраструктури щодо 
відповідності державним стандартам та комплексній схемі розташування туристичних маршрутів,  об'єктів 
туристичних відвідувань і туристичної інфраструктури;  

 створення безпечних  умов  для відвідування країни,  об'єктів  туристичної інфраструктури,  
ритмічного  пересування  туристичними маршрутами.  

Застосування  геоінформаційних систем та технологій у туристичній галузі має на меті автоматизацію 
процесу створення туристичного продукту, зокрема: швидкий пошук необхідної інформації; оптимізація 
маршруту та відпрацювання особливості орієнтування за способом пересування в різних видах туризму; 
розрахунок відстаней і термінів за маршрутом, тобто допомога в розробленні програми туру або екскурсії; 
пошук ділянок для проведення спортивних змагань, квестів, зльотів, розташування таборів тощо; впровадження 
сучасних транспортних інформаційних та навігаційних систем, зокрема супутникових засобів ідентифікації 
місцезнаходження транспортних засобів; забезпечення безпеки туристів на маршруті за допомогою GPS-
технологій, що може стати конкурентною перевагою підприємств, діяльність яких спрямована на задоволення 
потреб споживачів з достатком, а також іноземних туристів, оскільки для них безпека є одним із важливих 
факторів вибору подорожі; позначення туристичних планів, маршрутів та міжнародних шляхів з використанням 
цифрових електронних карт та космічних знімків високої розрізненості. 

Бази даних туристичних ГІС повинні містити інформацію про пам'ятки архітектури та містобудування, 
археологічні та історичні пам'ятки, мистецькі об'єкти, об'єкти природно-заповідного фонду тощо. Об'єктами 
туристичної інфраструктури можуть бути готелі, заклади харчування, транспортні об'єкти (вокзали, автостанції, 
автостоянки, каси попереднього продажу квитків), адміністративні установи, об' єкти інформаційного 
туристичного сервісу, медичні заклади, відділення банків тощо. Разом із загальними картами до складу 
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геоінформаційної системи туристичної галузі повинні входити бази даних спеціалізованих цифрових карт, що 
характеризують рекреаційні  об’єкти. 

Набір і зміст тематичних карт повинен оновлюватися і розширюватися, картографічна база даних має 
містити різноманітну атрибутивну інформацію - тематичні та топографічні карти різного масштабу, аеро - і 
космознімки, особливо із середнім та великим розрізненням. Важливо зазначити, що картографічна інформація 
повинна вводитися як у векторному, так і у растровому форматах та регулярно оновлюватись. 

Основними напрямами діяльності фахівців мають бути розроблення геоінформаційних систем 
інфраструктури туристично-готельно-курортних комплексів та інформаційно-туристичних матеріалів; 
створення інформаційно-аналітичних баз даних туризму для стратегічного управління розвитком як 
підприємств, так і всієї туристично-рекреаційної сфери; планування розвитку туристично-готельно-курортних 
комплексів з максимальним використанням рекреаційного потенціалу території та збереженням біологічного і 
ландшафтного різноманіття; проектування рекреаційно-туристичної діяльності, об'єктів туризму, готелів, 
санаторно-курортних споруд, гірськолижних баз, підйомників, стадіонів, туристичних маршрутів тощо; 
оцінювання впливів на навколишнє середовище туристично-готельно-курортних об'єктів згідно із державними 
будівельними нормами як складової частини проектної документації; екологічна експертиза техніко-
економічних обґрунтувань інвестицій, техніко-економічних розрахунків, робочих проектів будівництва та 
реконструкції об'єктів туристичної індустрії; забезпечення систем екологічної безпеки та рятувально-пошукової 
служби туризму, безпеки туристів на маршруті за допомогою GPS-технологій, впровадження сучасних 
транспортних інформаційних та навігаційних систем, зокрема супутникових засобів ідентифікації 
місцезнаходження транспортних засобів; розроблення туристичних карт, путівників, буклетів, рекламних 
матеріалів, складання туристичних маршрутів з використанням цифрових електронних карт. 

Основні етапи проведення досліджень: 1) збирання матеріалів для створення маршруту; 2) нанесення 
основних об'єктів на маршрут; 3) накладення топографічної карти на знімок та уточнення туристичного 
маршруту за космічним знімком; 4) нанесення основних туристичних об'єктів маршруту на знімок та їх опис; 5) 
створення зображень основних об'єктів, визначення характеристик та параметрів, пов' язаних з особливостями 
місцевості. 

Для опрацювання вихідної інформації на сучасному етапі використовують геоінформаційну систему 
Google Earth 7.0.3. Ця система слугує для розроблення маршруту: створення позначок – туристичних об'єктів, їх 
опису та зображення. Концептуальна модель створення маршруту на знімок, накладання на нього топокарти 
та   туристичного маршруту, розрахунку загальної довжини маршруту. 

Необхідним чинником для втілення таких проектів повинна бути інформатизація ринку туристичних 
послуг на основі новітніх телекомунікаційних і географічних інформаційних систем, які використовуються в 
провідних країнах світу. Для створення туристичних ГІС потрібно об' єднати зусилля всіх зацікавлених сторін 
для розроблення відповідної бази даних, постійної підтримки її актуальності і відповідності реаліям. Залучення 
фахівців такої спеціалізації та подібних інновацій на підприємствах туристичної галузі в Україні прискорить 
розвиток туризму, покращить інвестиційний клімат, сприятиме розвитку не лише туристично-рекреаційної 
сфери, а й економіки загалом. 

Регіони України неоднаково забезпечені природним туристично-рекреаційним потенціалом. Однак з 
метою розвитку туристичної діяльності, залучення туристів у регіони необхідно максимально використовувати 
наявні там природно-рекреаційні ресурси. Для цього слід визначити найпривабливіші для туристів природні 
об'єкти, природно-рекреаційні райони і розвивати відповідну інфраструктуру. На жаль, соціально-побутовий 
комплекс у рекреаційних регіонах не відповідає сучасним вимогам, що є перешкодою як для розвитку 
національного туризму так і для залучення до України туристів з інших держав. 

Залишається поки що не вирішеною і проблема ступеня впровадження інженерно-технічних засобів у 
природні комплекси. З одного боку, внаслідок такого впровадження змінюється «природність» ландшафтів, а з 
іншого - підвищується їх стійкість до навантаження порівняно із необлаштованою територією. Вважається, що 
у загальному територіальному балансі рекреаційного району зони із природними та малозміненими 
ландшафтами повинні становити значну величину, тому що за даними багатьох соціологічних опитувань саме 
незайманість природи притягує основну масу рекреантів. 

Висновки. Аналізуючи сучасний стан та враховуючи просторовий аспект туризму, дуже перспективним є 
застосування сучасних геоінформаційних систем та технологій. У туристичній галузі геоінформаційні системи 
використовуються здебільшого для підготовки туристичних карт із нанесеними маршрутами та об'єктами 
інфраструктури, буклетів та іншої друкованої продукції. Водночас, для територій, що володіють унікальним 
природно-рекреаційним потенціалом або мають важливе історико-культурне значення, важливим є 
розроблення геоінформаційних систем з метою створення інтерактивних картографічних інтернет-ресурсів у 
туристичній галузі. Для ефективнішого управління рекреаційною і туристичною діяльністю потрібно 
розробляти орієнтовані на рекреацію ГІС, в яких необхідне поєднання базової інформації, що швидко 
змінюється та оновлюється, для ухвалення миттєвих і довготривалих рішень. 
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АННОТАЦИЯ 
 

ПУТИ МОДЕРНИЗАЦИИ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ТУРИСТИЧЕСКИХ МАРШРУТОВ С 
ПОМОЩЬЮ НОВЕЙШИХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 
Актуальность. На современном этапе актуальным вопросом является исследование туристического 

маршрута как спланированного туристами или субъектом туристической деятельности пути 
туристического похода, что характеризуется определенным порядком перемещения туристов через 
определенные географические пункты. Прокладывание туристических маршрутов необходимо осуществлять 
территориями, что имеют привлекательные с точки природной, исторической, культурной, этнографической 
и архитектурной ценности туристические объекты использованием комплекса требований.  Также 
актуальным заданием есть создание  и ведение кадастру туристическо-рекреационных ресурсов, создание 
геоинформационных систем туристического предназначения – ГИС туристической инфраструктуры на 
разных уровнях (национальном, региональном, местном), ГИС для туристических центров, курортов, 
отдельных туристических объектов  или маршрутов, туристической инфраструктуры автомагистралей, 
больших городов и т.д. Мониторинг рекреационно-туристических территорий, особенно возле курортов 
государственного и местного значения, контроль за использованием природных лечебных ресурсов и 
строительством в середине курортных зон средствами ГИС и дистанционного зондирования сегодня есть 
тоже нерешенным и очень актуальным заданием.  

Цель. Целью статьи является исследовать основные составляющие при организации туристических 
маршрутов и пути их модернизации и усовершенствования с помощью новейших современных ГИС 
технологий.  

Методология. Теоретико-методологической основой исследования выступают положения учений про 
разработку и усовершенствование туристических маршрутов; научные труды ученых в данной сфере 
исследования. В процессе исследования использовано общенаучные методы познания: метод теоретического 
обобщения, анализа и синтеза, статистический. На основе поисково-исследовательских и картографических 
методов акцентируется внимание на новейших разработках при разработке и прокладывании туристических 
маршрутов.   

Результаты. В ходе исследования внимание уделялось оценке классификации туристических 
маршрутов; проанализировано обобщающую методику логистической разработки тура; использование 
геоинформационных систем и технологий в туристической сфере при прокладывании туристических 
маршрутов; основные средства усовершенствования системы разработки и модернизации туристических 
маршрутов.  

Научная новизна. Состоит в том, что на основе обобщения прикладного материала даются 
рекомендации об использовании новейших технологий в туристической сфере при разработке и прокладывании 
туристических маршрутов.  

Практическая значимость состоит в том, что исследованы разные виды туристических 
маршрутов, условия их разработки, прокладывания и усовершенствования с помощью новейших ГИС 
технологий.  

Ключевые слова: туристический маршрут; виды маршрутов; классификация туристических 
маршрутов; методика разработки туристического маршрута; прокладывание туристических маршрутов; 
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геоинформационные технологии; картографирование туристических маршрутов; тематические карты 
маршрутов.  

SUMMARY 
 

THE WAYS OF MODERNIZATION AND PERFECTION OF TOURIST ROUTES WITH THE HELP 
OF THE NEWEST TECHNOLOGIES  

 
Topicality. For today a pressing question is the research of tourist route as a preliminary planned by tourists or 

a subject of tourist activity,the way of tourist trip which is characterized by a set procedure of tourists movement  
through geographical points. The tourist routing must be carried out due to territories which contain attractive from the 
viewpoint of natural, historical, cultural, ethnographic and architectural value tourist objects taking into account the 
complex of requirements. Also an actual task is  the creation and keeping of tourist and recreational resources cadastre, 
creation of the geographic information systems of the tourist setting - GIS of tourist infrastructure on different levels ( 
national, regional, local), GIS for tourist centers, resorts, separate tourist objects and routes, tourist motoway 
infrastructure, large cities and etc. The monitoring of recreational and tourist territories, especially round the resorts of 
state and local value, control after the use of treating natural  resources and building in resort areas  by the facilities of 
GIS and remote sensing today is also  an unsolved and  an extraordinarily  task. 

Purpose. The purpose of the article is to probe basic constituents during organization of tourist routes and 
ways of their modernization and perfection by the newest modern GIS technologies. 

Methodology. Theoretical and methodological researches have been based on the study of the development and 
perfection of tourist routes, scientific works of scientists in this sphere of research. In the process of research the 
scientific methods of cognition are used: the method of theoretical generalization, analysis and synthesis, statistical. On 
the basis of searching and cartographic methods attention has been captured to the newest developments at tourist 
creation and routing. 

Results. During the research attention has been paid to the estimation of  tourist routes classification;  the 
generalized  method  of logistic tour development has been analyzed; application  of the geographic information 
systems and technologies  in tourist routing; basic means of perfection of the system of development and modernization 
of tourist routes.  

Scientific novelty. Consists in that on the basis of generalization of the applied material suggestions are given 
in relation to application of the newest technologies in a tourist sphere at development and tourist routing. 

Practical value consists in that different types of tourist routes, condition of their development, routing and 
perfection by  the newest GIS  technologies have been investigated. 

Key words: tourist route; types of routes; classification of tourist routes; method of development of tourist 
route;  tourist routing; geographic informational technologies; mapping of tourist routes; thematic maps of routes. 

 
 
 
 

УДК 378.14.015.62  
 

ПСИХОЛОГІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ 
КОМПЕТЕНЦІЇ У МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ У ПРОЦЕСІ 

ВИВЧЕННЯ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ ЯК ДРУГОЇ ІНОЗЕМНОЇ  
 

МІШАК В.М. 
Мукачівський державний університет 

 

У статті аналізуються психологічні передумови та теоретико-методологічні основи формування 
соціокультурної компетенції у майбутніх вчителів  як суб’єктів вивчення не лише системи другої іноземної  
мови, але і культури, менталітету носіїв мови, яку вони вивчають, що вимагає певного рівня сформованості 
психічних властивостей особистості. Що ж до психологічних чинників формування німецькомовної  
комунікативної компетентності майбутніх учителів, то їх доцільно охарактеризувати як єдність 
когнітивного і особистісного складників. Звернено увагу на психологічні бар’єри та шляхи їх подолання  при  
вивченні іноземних мов.  Розглядаємо іншомовну соціокультурну компетенцію як основу для розвитку 
професійної компетентності майбутнього спеціаліста. 

Ключові слова: соціокультурна компетенція, навчання іноземної мови, друга іноземна мова, 
міжкультурна комунікація,  мовний бар’єр.  
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У наш час в умовах поширення процесів світової інтеграції та взаємовпливу культур 
перед вищою школою постає завдання підвищення духовного потенціалу майбутнього 
фахівця, який має бути не тільки спеціалістом в обраній галузі, але й володіти знаннями і 
вміннями, необхідними для участі в актах комунікації з носіями інших культур. Для 
продуктивного спілкування з представниками інших культур випускник вищої школи 
повинен володіти відповідною соціокультурною компетенцією. Це впливає на роль 
викладання іноземних мов як першої так і другої іноземної  у сучасних вищих навчальних 
закладах, висуваючи на пріоритетне місце оволодіння іноземною мовою як джерелом знань 
про країну, про норми мовленнєвої та не мовленнєвої поведінки, культуру та спосіб життя. 
Звідси постає проблема формування соціокультурної компетенції як одна з важливих у 
процесі підготовки студентів до здійснення міжкультурного спілкування засобами 
англійської та німецької мов.   

Отримавши більш ґрунтовні знання про країни, мови яких вивчаються у ВНЗ, наші 
майбутні фахівці будуть впевнено та достойно почувати себе у масштабах європейської зони 
та світу.  У процесі вивчення німецької мови як другої іноземної студенти мають можливість 
засвоїти низку відомостей культурного, матеріально-історичного, географічного і 
прагматичного характеру, якими володіє носій мови, уявлень про основні національні 
традиції, звичаї та реалії німецькомовних країн,  що сприяє формуванню німецькомовної як 
складової  іншомовної соціокультурної компетенції.    

Об’єкти та методи дослідження.   Аналіз психологічної, педагогічної і методичної 
літератури дає підстави стверджувати, що формування соціокультурної компетенції 
розглядається багатьма дослідниками, такими як: Є. М. Верещагін, В. Г. Костомаров, Є. І. 
Пасов, С. Ю. Ніколаєва, В. Г. Редько, В. О. Калінін, Т. Г. Камянова, О. О.Першукова, Т. Г. 
Грушевицька, Л. В. Калініна, Н. П. Басай, І. А. Воробйова.  Зокрема, проблемами  
психологічних передумов для покращення навчальної діяльності займалися Л.С. Виготський, 
О.М. Леонтьєв, Б.Ф. Ломов, Б.Д. Паригін, С.Л. Рубінштейн, М.В. Савчин, Р.Х. Шакуров. 
Психологічні комунікативні бар’єри та шляхи їх подолання  при  вивченні іноземних мов 
досліджує Сопілко Н.В. Ідея підходу до освіти з позиції взаємовпливу культур широко 
розповсюдилась у зарубіжній педагогічній науці J.Banks, H.Giroux, R.Hills, P.Hoelsher, Y.Pay, 
B.Sanders. Результати зазначених досліджень сприяють узагальненню накопичених знань і 
досвіду з досліджуваної проблеми.   

Постановка завдання. Об’єктом нашого дослідження є аналіз  психологічних 
передумов, які впливають на  формування соціокультурної компетенції у майбутніх вчителів 
та  огляд  базових  теоретико-методологічних основ формування  німецькомовної 
соціокультурної компетенції у процесі вивчення німецької  мови як другої іноземної. У своєму 
дослідженні ми зосереджуємось на формуванні соціокультурної компетенції як інтегративного 
утворення, що включає країнознавчу компетенцію (знання про народ, його національний 
характер, традиції ) та соціолінгвістичну компетенцію (знання особливостей національного 
мовленнєвого етикету і невербальної поведінки, вміння організовувати мовленнєве 
спілкування відповідно до комунікативної ситуації, соціальних норм. 

Результати та їх обговорення. Ефективність оволодіння  знаннями у процесі 
навчальної діяльності у вищій школі залежить передусім від психологічної готовності тих, хто 
навчається, засвоїти та застосувати набуті знання на практиці, від уміння долати сформовані 
недієві стереотипи та від адекватного уявлення про свої можливості. Досвід свідчить, що у 
студентів вищих навчальних закладів (ВНЗ) особливо у процесі навчання іноземних мов, 
виникають внутрішні бар’єри психологічної природи – негативно забарвлені переживання 
щодо власної професійної спроможності, й установки. Нездатність студентів долати мовні та 
мовленнєві  бар’єри призводить до пригніченості, втрати бажання навчатися, а це, у свою 
чергу, негативно впливає на рівень засвоєння ними знань, на формування професійної та однієї 
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з її складових соціокультурної  компетентності. Саме значення терміну  “компетенція” є 
похідним від слова “компетентний”. Словник іншомовних слів визначає поняття 
“компетентний” (лат. сompetens – відповідний, здібний) як той, що володіє компетенцією, чи 
як той, що знає, обізнаний у певній галузі [2]. Дослідження еволюції цих понять у психолого-
педагогічній літературі свідчить, що перша згадка терміна“компетентність” у науково-
психологічній літературі зустрічається в роботах німецького вченого Хабермаса, який 
використовує його як соціологічний термін у контексті теорії мовної комунікації.  

У подальшому поняття “компетентність” зустрічається в роботах із соціальної 
психології, де воно трактується як досконале знання своєї справи, сутності виконаної 
роботи,складних зв’язків, явищ і процесів, можливих способів і засобів досягнення 
поставленої мети. Соціальні психологи розцінюють компетентність як сукупність якостей, 
притаманних найбільш авторитетному спеціалістові, таких якостей, рівня яких повинен 
досягти кожен індивід у процесі оволодіння своєю майбутньою  професією (Д.Бруннер). 
Отже, компетентність розглядається як складова професіоналізму. Для того щоб стати 
добрий спеціалістом, професіоналом своєї справи у галузі іноземних мов майбутній фахівець 
повинен передусім побороти свої страхи, різні види  бар’єрів, які і є передумовами всіх 
психологічних проблем. Найбільш вразливим для нас є наявність у студентів комунікативного 
бар’єра, що характеризується скутістю, невпевненістю, розгубленістю студентів в різних 
ситуаціях спілкування, які демонструють їхнє погане знання мови, заважають ефективній 
взаємодії та обміну інформацією.  Саме наявність власного досвіду у відповідній сфері 
діяльності і відрізняє компетенцію від компетентності.   

Розглядаючи  змістові характеристики формування соціокультурної компетенції 
студентів,можна виділити  ряд аспектів загальнокультурної компетентності: 

• змістовий аспект – це адекватне осмислення ситуації убільш загальному 
культурному контексті, тобто розуміння, ставлення, оцінки такого роду ситуацій, які існують 
у контексті культурних зразків; 

• проблемно-практичний аспект – це адекватність розпізнання ситуації, адекватна 
постановка та ефективне досягнення цілей, виконання завдань, дотримання норм поведінки в 
певних обставинах; 

• комунікативний аспект – це адекватне спілкування в ситуаціях з урахуванням 
відповідних культурних зразків спілкування та взаємодії. 

Розуміння своєї й чужої культури та ціннісне ставлення до її проявів є необхідним для 
процесу формування соціокультурної компетенції. Між своєю та чужою  культурою повинна 
існувати середня ланка – широкий культурний ареал, з одного боку, споріднений з певною 
культурою, з іншого боку, він повинен налагоджувати кроскультурні “мости”, які поєднують 
одну культуру з іншими світовими культурами. 

За визначенням Н.І.Гез, іншомовна соціокультурна компетенція виступає одним з 
важливих компонентів комунікативної компетенції особистості, яка складається з наступних 
здібностей [4]: 

• давати соціально-психологічний прогноз комунікативної ситуації, в якій 
передбачається спілкуватись; 

• програмувати процес спілкування, спираючись на своєрідність комунікативної 
ситуації; 

• “вживлюватись” у соціально-психологічну атмосферу комунікативної ситуації; 
• здійснювати соціально-психологічне управління процесами спілкування в 

комунікативній ситуації. 
Успішність навчальної діяльності студентів у засвоєнні іноземної мови, як основи для 

формування ССК на думку Н.В.  Сопілко визначається багатьма чинниками: високою 
мотивацією студентів до оволодіння іноземною мовою; спільною впевненістю викладача та 
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студентів у досягненні успіху; позитивним психологічним кліматом на заняттях з іноземної 
мови; урахуванням викладачем індивідуально-психологічних особливостей студентів; 
адекватною оцінкою викладача й одногрупників навчальних досягнень студента, що сприяє 
його особистісному самоствердженню; створенням толерантних довірливих взаємин на 
заняттях з іноземної мови, що сприяє активному включенню студентів в іншомовну діяльність, 
яка приносить задоволення від навчальної діяльності, стимулює їхні когнітивні процеси  та 
позитивно забарвлені емоційні реакції. Стратегію подолання психологічних бар’єрів науковець 
розглядає як  систематизований комплекс прийомів, який формує спосіб реалізації навчальної 
діяльності, що забезпечує подолання психологічних бар’єрів  за рахунок злагодженої праці 
викладача та студента [12].  

Підтримує тенденцію взаємопроникнення і взаємозалежності діяльності викладача та 
студента і М.В.Боліна, стверджуючи, що  збоку викладача це відображається в заміні 
численних форм пред’явлення інформації на діалогічні форми спілкування, які виступають 
зближувальним фактором, з  боку студента – це підвищення рівня самостійності, надання 
йому можливості вибору змісту, форм, методів, нових педагогічних технологій опанування 
іноземної мови.  У своїй дисертаційній роботі, яка стосується саме формування 
соціокультурної компетенції  майбутніх учителів англійської мови, М.В.Боліна наголошує, 
що студенти філологи мають  сформовану, гостро виражену внутрішню мотивацію до 
вивчення як  основної, так  і другої іноземної мови та до її соціокультурного компонента 
зокрема[1]. Це зумовлено їхньою майбутньою професією: студенти-філологи розуміють, що 
без соціокультурних знань та навичок комунікативної поведінки їм буде складно досягти 
професійних успіхів у роботі вчителя іноземної мови у нашій країні, а особливо за її межами.  

С.Г.Тер-Мінасова вважає, що національно-специфічні компоненти культури 
створюють певні проблеми при міжкультурній комунікації і для уникнення яких рекомендує 
врахувати деякі аспекти  при вивченні іноземних мов, а саме: традиції (чи сталі елементи 
культури), а також звичаї (які визначаються як традиції у “соціонормативній” сфері 
культури) і обряди (які виконують функцію несвідомого прилучення до нормативних вимог, 
що домінують у даній системі); побутову культуру, повсякденну поведінку (звички 
представників певної культури, зведені в норми поведінки), а також пов’язані з нею мімічний 
і пантомімічний (кінетичний) коди, що використовуються носіями певної лінгвокультурної 
спільноти; “національні картини світу”, що відображають специфіку сприйняття оточуючого 
світу, національні особливості мислення представників тієї чи іншої культури; художню 
культуру, яка відображає культурні традиції того чи іншого етносу [13].  

Як відомо, когнітивний розвиток особистості раннього дорослого віку, який збігається 
з періодом студентства – професійної підготовки майбутніх учителів іноземної мови, 
характеризується розквітом властивостей і процесів психіки індивідуума, а саме високим 
рівнем гнучкості пам’яті, максимальною швидкістю дій, переходу від авторитарного, 
дуалістичного типу мислення, тобто пошуку абсолютних істини та знання, поділу світу на 
«позитивний» та «негативний», до релятивізму, особливостями якого є плюралізм, прийняття 
багатьох конкурентних точок зору[6].  

Згодом когнітивний розвиток майбутніх учителів переходить на принципово новий 
етап функціонування логічного мислення, що виявляється у їхній здатності самостійно 
приймати рішення. Так, за твердження психологів, саме у цей період посилюється почуття 
соціальної відповідальності особистості, що, в сукупності із здатністю самостійно приймати 
рішення, є важливим підґрунтям професійної підготовки майбутніх учителів у цей віковий 
період загалом, та формування у них німецькомовної комунікативної компетентності 
зокрема. Надзвичайно цінним досвідом для студентів є ознайомлення з німецькомовними 
країнами не тільки через призму технічних інформаційних засобів та з позиції викладача, а 
занурення їх  у справжнє іншомовне середовище. Це може бути  участь у  програмах обміну 
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студентами, проходження практики у  містах-побратимах,  участь у літніх таборах. Бо саме у 
процесі живої комунікації з носіями мови відбувається глибше розуміння мовної системи, 
ламаються стереотипи та поступово зникають  всі психологічні та комунікативні бар’єри.  

Висновки. Незважаючи на постійно зростаючий інтерес до соціокультурного аспекту 
освіти в рамках професійної підготовки майбутніх спеціалістів філологічного профілю не 
існує єдиної думки щодо структури соціокультурного компонента в навчанні іноземної мови 
як другої іноземної, недостатньо розроблено шляхи й педагогічні умови формування 
соціокультурної компетенції  студентів. У нашому дослідженні ми розглядали іншомовну 
соціокультурну компетенцію як основу для розвитку професійної компетентності 
майбутнього спеціаліста,  наявність якої допоможе  подолати всі можливі психологічні 
комунікативні  бар’єри, мобілізувати знання, вміння та навички, надбані в процесі вивчення 
іноземної мови, для пошуку, обробки й використання соціокультурної інформації у процесі 
міжкультурного спілкування. 
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АНОТАЦИЯ 
 

В статье  анализируются психологические предпосылки и теоретико-методологические основы 
формирования социокультурной компетенции у будущих филологов  как субъектов изучения не только 
системы второго иностранного языка, но и культуры, менталитета носителей языка, который они изучают, что 
требует определенного уровня формирования психических свойств личности. Что же касается психологических 
факторов формирования немецкоязычной коммуникативной компетентности у будущих учителей, то их 
целесообразно характеризировать как единство когнитивной и личностной составляющих. Обращено внимание 
на коммуникативные барьеры и пути их преодоления в процессе изучения иностранного языка. Рассмотрено 
иноязычную социокультурную компетенцию как основу для развития профессиональной компетентности 
будущего специалиста. 
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SUMMARY 

 
Psychological preconditions and theoretical and methodological bases of forming of social and cultural 

competence for future teachers as subjects of study  not only the system of the second foreign language but also culture, 
that requires the certain level of formed mental properties of personality, mentality of native speakers have been 
analyzed in the article. Attention has been paid to influence of foreign culture on perception of the world by a man and 
determination of barriers of the mediated cross-cultural communication. 

In our research we examined a foreign social and cultural competence as background of development of 
professional competence of future specialist, the presence of that will help to overcome all psychological 
communicative barriers possible, to mobilize knowledge, ability and skills acquired in the process of study of foreign 
language. 

Keywords: social and cultural competence, studies of foreign language, second foreign language, cross-cultural 
communication, language barrier, communicative approach. 
 
 
 
 

УДК  911.3  
 

РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО СЕРВІСУ В СФЕРІ ГОСТИННОСТІ 
 

МОРГУН А.В., ТЕЛИЧКО Т.В., ЧЕРНИЧКО С.В.  
Мукачівський державний університет  

 
Актуальність. Тема дослідження обумовлена необхідністю оцінки соціально-культурного сервісу в 

сфері гостинності для покращення  розвитку соціально-культурної діяльності, яка направлена на збереження, 
розвиток, створення культурних цінностей і культурних об’єктів.  У європейських країнах сфера культури 
вважається не тільки соціокультурною складовою в житті суспільства, а й являє собою важливий чинник 
соціально-економічного розвитку, розглядається як один із чинників формування конкурентоспроможності 
країни в сучасному глобалізованому світі. На культуру дивляться як на складову в розв’язанні економічних, 
політичних і соціальних проблем. Сьогодні актуальним є підхід до інформатизації, який виходить за межі суто 
технічного і технологічного розвитку, акцентуючи увагу на соціально-культурному контексті з орієнтацією 
на розвиток людини.  

Мета. Метою статті є оцінка сучасних підходів щодо покращення розвитку соціально-культурного 
сервісу в сфері гостинності на основі врахування світового досвіду та запровадження найкращих традицій 
сервісу в Україні. 

Методологія. Теоретико-методологічною основою дослідження виступають положення вчень щодо 
сервісної діяльності, наукові праці учених у даній  сфері дослідження. У процесі дослідження використано 
загальнотеоретичні та спеціальні методи аналізу: історичний, статистико-економічний, аналізу та синтезу, 
абстрактно-логічний, програмно-цільовий, експертний, метод конкурентних досліджень  та інші.  

Результати. На основі системного дослідження акцентується увага на ролі соціально-культурної 
сфери в житті суспільства; історичним аспектам розвитку соціально-культурного сервісу; аналізі сервісної 
діяльності з реалізації громадських, групових та індивідуальних послуг; класифікації сервісної діяльності та 
характеристиці її видів; оцінці культури сервісної діяльності; аналізу соціально-культурного сервісу в туризмі; 
оцінці індустрії розваг як наймолодшої галузі сервісної діяльності;  ролі клубної діяльності в розвитку 
соціальної активності населення; значенні музеїв у розвитку культурного туризму держави.  

Наукова новизна. Вбачається в тому, що на основі узагальнення прикладних матеріалів дається 
оцінка складовим соціально-культурного сервісу в сфері гостинності.  

Практична значимість. Полягає в тому, що проаналізовано різнопланові аспекти розвитку соціально-
культурної діяльності, розглянуто роль сервісу в наданні якісних послуг споживачам, культури сервісної 
діяльності.  

Ключові слова: соціально-культурна сфера; сервісна діяльність; соціально-культурна діяльність; 
матеріально-перетворча діяльність; пізнавальна діяльність; цінністно-орієнтаційна діяльність; 
комунікативна діяльність; культура сервісу; соціально-культурний сервіс в туризмі. 

 
Соціально-культурна сфера розуміється в широкому сенсі - як сфера трудової 

нематеріальне-виробничої діяльності за межами матеріального виробництва. Вироблені в 
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соціально-культурній сфері блага - це інтелектуальні продукти і послуги. Соціально-
культурний сервіс являє собою сектор соціально-культурної сфери, що виробляє послуги.  

Сервісна діяльність - це активність людей, що вступають у специфічні взаємодії з 
реалізації громадських, групових та індивідуальних послуг. Для аналізу сервісної діяльності 
важливо мати на увазі те, що, з одного боку, сервісна діяльність історично розвивається в 
рамках тієї чи іншої етнонаціональної культури, точніше в рамках такої її масштабної 
частини, як господарська культура. При цьому необхідно враховувати етнонаціональні 
традиції, історичний уклад життя народу, які своєрідним чином переломлюються в сервісній 
діяльності. З іншого боку, сервісна діяльність являє собою професійну активність. У цьому 
випадку слід говорити про культуру праці в сфері послуг, про етичні основи та естетичних 
аспектах сервісної діяльності, про корпоративну культуру, діловому етикеті працівників 
сервісу в цілому.  

Об’єкти та методи дослідження 
Сервіс – це особливий вид людської діяльності, який направлений на задоволення 

потреб клієнта шляхом надання послуг, що потребують окремі люди та організації. Вже у 
XX столітті сервіс перетворився на великомасштабну сферу людської активності. На 
сьогодні більш ніж 70% населення, зайнятого в економіці промисловості розвинутих країн, 
працюють у сфері послуг. Закономірності сервісної діяльності визначають детальний аналіз, 
без якого її неможливо організувати на рівні сучасних вимог. Внесок сфери послуг у валовий 
національний продукт (ВНП) в 2014 р. склав у середньому по країнам світу 63%. У країнах з 
розвиненою економікою - близько 70%, в країнах - більше 50%,.   

Такі визнані дослідники сфери послуг як Л. Беррі, А. Парасураман, Д. Ратмел,             
Л. Ейгліе, Є. Лангеарда, В. Зейхамл, Ф. Котлер, К. Гренроос пропонують розділити послуги 
на типи. Одна з найпоширеніших градацій послуг - розподіл їх за відчутністю: від абсолютно 
невідчутних (навчання) до відчутних (ресторанні послуги). Нерідко зустрічається поділ 
послуг на типи за ступенем переважання товарів і послуг. К. Гренроос ділить послуги на ті, 
реалізація яких залежить від персоналу, і ті, виконання яких залежить від технологій, 
обумовлюючи при цьому, що при наданні послуги залучаються обидва ресурси, проте їх 
співвідношення різне і, як правило, один з ресурсів домінує.  

Близькі поняття - «соціально-культурний сервіс», «сфера послуг», «індустрія сервісу», 
«соціальна сфера». У даний час загальноприйнятого визначення цих понять немає. 
«Соціально-культурний сервіс», «сфера послуг» і «індустрія сервісу» - терміни, які 
вживаються в одних випадках як синоніми соціально-культурної сфери, в інших - для 
позначення більш широкого спектру послуг, включаючи послуги в рамках матеріального 
виробництва: транспортні, експедиторські, послуги зв'язку і т.д. Деякі автори розуміють під 
соціально-культурною сферою лише один із секторів невиробничої сфери, а саме 
підприємства культурно-рекреаційного характеру: театри, бібліотеки, концертні організації і 
т.п. Термін «соціальна сфера» часто вживається як синонім соціально-культурної 
(невиробничої) сфери, рідше - як сфера соціального захисту і забезпечення населення. 

На сьогодні при аналізі соціально-культурного сервісу значна увага приділяється 
методу конкурентних досліджень. Даний метод володіє наступними перевагами. По-перше, 
він дозволяє з більшою точністю врахувати значимість окремих показників і ступінь їх 
впливу на інтегральний показник конкурентоспроможності туристського підприємства. По-
друге, він знижує рівень використання умовних кількісних оцінок, так як багато показників 
вимірюються прямим методом. Він дає можливість виявити найкращі і найгірші туристські 
підприємства з позиції вимог споживачів і тим самим допомагає споживачам у 
компетентному виборі виконавцям у компетентному виборі виконавця туристської послуги. 
Даний метод дає можливість провести самооцінку туристських підприємств з метою 
визначення резервів поліпшення якості обслуговування. І нарешті, дає можливість 
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використовувати інформацію, отриману від споживачів, що є запорукою успіху діяльності 
туристського підприємства на ринку.  

Постановка завдання. Метою статті є оцінка сучасних підходів щодо покращення 
розвитку соціально-культурного сервісу в сфері гостинності на основі врахування світового 
досвіду та запровадження найкращих традицій сервісу в Україні. Виходячи із поставленої 
мети виконуються наступні завдання: проаналізувати історичні аспекти розвитку соціально-
культурної діяльності; оцінити класифікаційні ознаки виділення основних видів соціально-
культурної діяльності; охарактеризувати культуру сервісної діяльності та розвиток 
соціально-культурної діяльності в туризмі.  

Результати та їх обговорення.   
Соціально-культурна діяльність – це: позашкільна діяльність молоді; шоу-бізнес; 

концертно-розважальна діяльність; науково-просвітня діяльність музеїв, галерей, 
виставкових залів; охорона пам’яток історії та культури; культурно-розважальна діяльність 
клубів, будинків культури; парків культури і відпочинку; культурно-розважальних центрів.  

У 50-х рр. XX століття видатний французький соціолог і культуролог Жофр Роже 
Дюмазедьє замість більш загальних понять, таких як «формування культури», «розвиток 
культури» вводить поняття «соціально-культурна діяльність» (СКД), яку він визначає «як 
свідому, передбачену, організовану, навіть планову акультурацію, що протистоїть методам 
анархічної соціально-культурної обумовленості. Основна мета СКД – це активний соціально-
культурний вплив на людей, створення умов для залучення їх до культури. Він розглядає 
орієнтовану соціально-культурну діяльність як ефективний засіб народного виховання, як 
управляєму діяльність, яка може з людьми будь-якого соціального положення і будь-якого  
освітнього рівня засобами різноманітних дій і організацій з метою забезпечення  оптимальної 
адаптації усіх до технічних і соціальних змін суспільства  [3, с.56]. 

У науці термін СКД був введений і концептуально інтерпретований у 1974 році  
професором М.С.Каганом у монографії «Людська діяльність». Соціокультурну діяльність 
диференціюють на п’ять основних видів: перетворчу; пізнавальну; цінністно-орієнтаційну; 
комунікативну; художню.  

В основу другої класифікації сервісу покладені чотири головні форми людської 
діяльності:  

матеріально-перетворча;  
- пізнавальна;  
- цінностно-орієнтаційна;  
- комунікативна, чи спілкування.   
Сервіс у матеріально-перетворчій діяльності проявляється у створенні організацій і 

суспільних структур, які здатні виконувати сервісні функції. До матеріальної сфери 
діяльності відноситься задоволення деяких потреб самої людини. Це медичні, побутові 
послуги, послуги громадського харчування, послуги в сфері спорту та фізичної культури, 
освітні послуги і т.д.   

Пізнавальні форми діяльності направлені на задоволення не матеріальних, а 
духовних потреб людини – надання знань чи інформації. До цього типу відносяться освітні 
послуги, хоча вони не завжди відносяться лише до передачі інформації, а включають процес 
спілкування, виховання, вироблення навичок будь-якої діяльності. Отримання, обробка, 
структурування і надання інформації перетворилось в сучасному суспільстві на широку 
сферу діяльності, яку можна назвати інформаційним сервісом.  

Науковці виділяють два головних рівня сервісу в пізнавальній діяльності:  
- емпіричний – надання інформації про окремі факти та події;  
- теоретичний – аналіз інформації, що визначає закономірності функціонування та 

розвитку даної сфери явищ.  
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Завдання цінністно-орієнтаційної форми діяльності – встановити, яке значення 
мають ці явища для людини, виробити певне відношення до них, дати їм оцінку. Сервіс у 
сфері цінністно-орієнтаційної діяльності здійснюється через: рекламу, експертизу, 
психодіагностику,  іміджмейкерські послуги, художню діяльність, послуги релігійного 
характеру.  

Комунікативна форма діяльності – це організація спілкування (комунікації) між 
окремими людьми і (чи) організаціями. До цього напрямку сервісної діяльності можна 
віднести організацію презентацій, зустрічей, конференцій, виставок, переговорів, 
спілкування в Інтернет, послуги по перекладу з однієї мови на іншу, психологічний тренінг 
спілкування, у якійсь мірі – діяльність засобів масової інформації, послуги зв’язку  [1, с.27]. 

Комунікативна діяльність завжди пов’язана з передачею інформації, але не зводиться 
тільки до неї. Історично виникли три головних типи комунікації: безпосереднє особистісне 
спілкування; опосередковане спілкування за допомогою творів мистецтва, писемності та 
інших знакових систем; спілкування за допомогою електронних технологій (телефон, 
радіозв’язок, ЕОМ, комп’ютерні мережі).  

Зростання соціально-культурної сфери є одним з найважливіших критеріїв 
глобального переходу індустріальної економіки в постіндустріальну. Складові цього 
переходу - дематеріалізація, сервілізація та інтелектуалізація суспільного виробництва. Це 
означає, що сфера інформації та послуг стає основною сферою сучасного господарства. 
Внесок сфери послуг у валовий національний продукт (ВНП) в 2014 р. склав у середньому по 
країнам світу 63%. У країнах з розвиненою економікою - близько 70%, в країнах - більше 
50%,.  У 2014 р. частка послуг у структурі валового внутрішнього продукту (ВВП) складала в 
розвинених країнах 30-55%, в тому числі у Швеції - 55,6%, Данії - 53,5%, Канаді - 53,5%, 
США - 50,9%, Великобританії - 50,8%. У США на сферу обслуговування припадає 
приблизно 65% валового національного продукту, 70% робочої сили і 50% витрат з бюджету 
сім'ї. Частка послуг у споживчому бюджеті сімей США склала в 2014 р.  

Для ринку соціально-культурного сервісу характерна неповнота і асиметрія 
інформації про споживчі властивості послуг. У силу складності ряду вироблених послуг 
споживач не має можливості володіти повною інформацією про якість послуг не тільки при 
їх оплаті, але нерідко і в процесі тривалого споживання. На відміну від ринку промислової 
продукції ринку складних послуг властивий дефіцит інформації про їх корисні властивості.  

У цілому для соціально-культурної сфери більш характерна недооцінка корисного 
ефекту споживачем. Тому потрібна державна підтримка галузей соціально-культурної сфери. 
Суспільство зацікавлене у виробництві послуг освіти та охорони здоров'я, навіть якщо на 
них немає достатнього попиту. У всіх країнах з ринковою економікою застосовуються 
спеціальні заходи по забезпеченню доступності найважливіших послуг цієї сфери: 
загальнодоступність шкільної освіти, безкоштовний доступ до бібліотеки та ряд музеїв та 
інші.  

Разом з тим в соціально-культурній сфері представлений сектор, де існує інтенсивна 
конкуренція. Це індустрія дозвілля та інформації, кінематографія, газетний бізнес, 
журналістика, друкарська справа, побутове обслуговування населення, туризм та інші.  

Некомерційний сектор відрізняється як від державних, так і приватних комерційних 
структур. У світовій практиці він отримав назву «третій сектор». Приватна ініціатива тут 
спрямована не стільки економічні, скільки на соціальні завдання. Декларована мотивація 
організаторів таких установ - служіння людям. В Україні до недавнього часу «третій сектор», 
по суті, був відсутній. Незалежні некомерційні організації для українців є нововведенням. 
Протягом 90-х рр. виникли тисячі зареєстрованих об'єднань громадян, що переслідують 
культурні, загальноосвітні, екологічні та інші цілі. Серед них - благодійні фонди, приватні 
некомерційні школи, притулки та інші. У світовій практиці найбільш освоєними 
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прибутковими секторами діяльності є освіта, охорона здоров'я, релігія, зокрема фонди 
підтримки талановитих людей. У США такі організації отримують податкові пільги і 
особливий юридичний статус на основі сформульованого змісту місії та щорічних звітів  [2, 
с.25]. 

Тепер державне і приватне підприємництво широко поширене в усіх галузях 
соціально-культурної сфери. Це дало не тільки позитивні, але і негативні результати. Спроби 
примітивної комерціалізації ведуть до деградації цієї сфери. Намітилася тенденція до 
збільшення обсягу послуг на шкоду якості, посилюється прагнення до тиражування послуг 
тими установами, діяльність яких повинна носити творчий характер. Поточні економічні 
інтереси низки установ вступають у протиріччя з довгостроковими інтересами суспільства: 
кіновиробництво і театр роблять ставку на касовість, медичні установи відмовляються від 
деяких видів безоплатних послуг, освітні установи орієнтуються на масову підготовку і т.д. 
Необхідно поєднувати ринкові та позаринкові способи регулювання діяльності установ 
соціально-культурної сфери. Актуальне завдання - визначити оптимальне поєднання 
комерційної та некомерційної діяльності, ринку та державного регулювання  [5, с.90]. 

Культура сервісу - це система еталонних трудових норм, високих духовних цінностей 
та етики поведінки, принципи якої узгоджуються як з національними і релігійними 
традиціями країни, так і з сучасними вимогами світових стандартів обслуговування і 
відображають якісне обслуговування споживачів. Поняття культура сервісу відноситься до 
всієї національної сфері послуг країни, до окремих галузей, до кожної фірмі. Діяльність 
конкретного працівника може відповідати (або не відповідати) вимогам культури сервісу в 
рамках того різновиду послуг, де він працює. Разом з тим культура сервісу на всіх рівнях 
пов'язана між собою, формуючи однакові норми обслуговування.  

Коріння багатьох особливостей культури сервісу завжди пов'язані з національними 
елементами культури праці, з професійною культурою галузі та корпоративного середовища. 
Певна частина конструктивних елементів обслуговування минулих часів, пов'язана з 
психологією, рисами національного характеру, зберігається до наших днів. У наші дні йде 
відродження багатьох конструктивних традицій, пов'язаних з культурою сервісу [8, с.32]. 

Соціально-культурний сервіс в туризмі покликаний вирішувати багато завдань; 
рекреаційно-відновну, освітньо-виховну, просвітницьку, завдання збереження вивчення та 
використання природного та історико-культурної спадщини. Вони ж є постійними, вагомими 
(а для деяких регіонів і основними) джерелами доходу, вирішують проблему створення 
робочих місць і т. д. Реалізація нових цілей туризму робить необхідним не тільки структурну 
перебудову соціально-політичного та економічного характеру, а й пошук нових, більш 
ефективних форм роботи.  

Одним з найбільш перспективних напрямків у розвитку туризму і всіх пов'язаних з 
ним сфер діяльності є створення центрів на базі пам'яток природи, історик і культури. 
Особливо цікаві в цьому плані музеєфіковані пам'ятники, розташовані в природних 
національних парках, заповідниках і заказниках. У зарубіжних країнах накопичений багатий 
досвід створення таких об'єктів (музеїв під відкритим небом). В останні роки такі 
музеєфіковані комплекси, як центри культурної, наукової, просвітницької, туристської 
діяльності почали створюватися і в Україні. До їх складу можуть входити як справжні, так і 
реконструйовані археологічні, історичні та етнографічні групи об'єктів. До них відносяться 
різноманітні житла, господарські та виробничі будівлі, святилища і культові місця, торгові 
площі, фортифікаційні споруди, пристані і т. п. Такі природно-історико-культурні центри, по 
суті, являють собою нову модель діяльності культурних інститутів регіону, де вони 
розташовані, яка дозволить модернізувати існуючу в регіоні інфраструктуру туризму і 
культури [6].   
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Проте до цих пір соціально-культурний сервіс в туризмі України знаходиться на 
низькому рівні. Причин тому досить багато - нестабільність економіки, відсутність великих 
інвестицій з боку як держави, так і приватного капіталу, нерозвинена інфраструктура, 
нестача високопрофесійних фахівців і т. д. Однією з причин є слабке впровадження нових 
форм, методів і технологій роботи.  

Індустрія розваг виробляє умови для розваг. Види і характер останніх надзвичайно 
різноманітні. Розрізняють розваги спортивні, культурні, ігрові, пляжні, кулінарні; 
індивідуальні, групові та масові; для дітей і дорослих, чоловіків і жінок, неодружених і 
сімейних. Спортивні розваги розрізняються за видами спорту: повітроплавання, водний 
мотоцикл, водні та гірські лижі, підводне плавання, парашут. Розваги культурного характеру 
пов'язують з відвідуванням музеїв, виставок, історичних пам'яток. Ігрові розваги включають 
широкий спектр ігор - від комп'ютерних ігор в казино. Безліч розваг носить комплексний 
характер, задовольняє різні потреби людини: участь у карнавалах, національних святах і т.п.  

Основні функції даної галузі - створення настрою, виховання і розвиток особистості. 
Виконуючи ці функції, індустрія розваг бере участь у відтворенні робочої сили, сприяє 
збільшенню людського капіталу. Крім того, як і інші галузі народного господарства, вона 
виконує виробничу, дохідну функції та функцію зайнятості.  

На сьогодні індустрія розваг є однією з наймолодших галузей соціально-культурної 
сфери. Економічна наука, що вивчає цю галузь, тільки починає розвиватися. Склад і 
структура галузі точно не визначені. У статистиці немає критерію виділення підприємств 
індустрії розваг. Це обумовлюється в основному двома причинами. Насамперед, 
організаційно-економічні ознаки підприємства індустрії розваг погано піддаються 
визначенню. Існує велика розмаїтість підприємств, що створюють умови для розваг. Вони 
розкидані по багатьом галузям, що не належать до традиційної класифікації до сфери розваг.  

В одних випадках створення умов для розваг - це основна діяльність підприємства 
(дискотека як самостійне підприємство), в інших - допоміжна (ігротека як складова 
господарства готелю), в третіх - побічна (дансинг при бібліотеці). Друга причина полягає в 
тому, що відсутні необхідні класифікації видів діяльності.  

Існує різноманітний практичний досвід визначення меж індустрії розваг. У світовій 
практиці до неї відносять:  

- підприємства, основна діяльність яких пов'язана з задоволенням потреб людини в 
розвагах: цирки, зоопарки, атракціони, ігротеки, парки відпочинку, пересувні містечка та ін.;  

- видовищні підприємства: театри, кінотеатри, ізостудії, філармонії, оркестри, 
ансамблі, мюзик-холи, художні та музичні колективи;  

- спортивні установи: катки, манежі, зали, клуби, аквапарки, дайвінг-центри;  
- установи, де прилучення до культурних цінностей супроводжується розвагою: музеї, 

виставки, клуби, інтернет-центри;  
- підприємства, що забезпечують розваги у формі своєї допоміжної або побічної 

діяльності: готелі, підприємства туризму, зони відпочинку, історичні пам'ятки (наприклад, 
відомий готичний собор може використовуватися в розважальних цілях як оглядовий 
майданчик міста);  

- підприємства промисловості, що випускають відповідне обладнання та інвентар, 
товари рекреаційного призначення (телевізори, радіоприймачі, магнітоли, фотоапарати та 
ін.)  [7, с.54]. 

Попит на розваги у сфері туризму характеризується рядом особливостей. Масштаби 
попиту залежать від наявності та обсягу вільного часу, соціально-демографічних 
характеристик і доходів населення. Чинники участі в розвагах - стать, вік, культурний рівень, 
освіта, рід занять, особливості виховання і установок, стимули. Потреби в розвагах пов'язані 
з життєвим циклом людини, а також річних, місячних, тижневих і добових циклами. Розваги, 
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як правило, комбінуються з іншими заняттями: відпочинок плюс розвага, спорт плюс 
розвага, навчання плюс розвага і т.д.  

Некомерційний сектор індустрії розваг у сфері туризму надає умови для розваг, не 
переслідуючи мети отримання прибутку. У світовій практиці в цьому секторі працюють 
різноманітні організації:  

- клуби етнокультурної спрямованості (китайський, індійський, український тощо);  
- армійські організації (аероклуби, клуби парашутистів, стрілецькі клуби, гуртки 

самодіяльності тощо);  
- студентські організації (клуби танцю, самодіяльної пісні, КВК тощо);  
- служби підприємств промисловості, відповідальні за спортивно-розважальні 

програми відпочинку працівників;  
- організації, що розробляють розважальні програми для спеціальних груп населення - 

душевнохворих, розумово відсталих інвалідів (спеціальні олімпійські ігри для інвалідів, 
клуби глухонімих тощо);  

- релігійні організації (Асоціація молодих християн тощо).  
Клуби виконують соціально-психологічну, пізнавальну, організаційну, розважальну, 

рекреаційну функції. Цілі клубної діяльності - розвиток соціальної активності і творчих 
здібностей особистості, підвищення культурного рівня, спілкування по інтересах, 
відпочинок. Розрізняються комплексні і спеціалізовані клуби. У комплексних клубах 
задовольняється широке коло інтересів, спеціалізованих - однотипні інтереси: культурно-
просвітницькі, фізкультурно-оздоровчі, екологічні, технічної творчості, відпочинку, 
спілкування і т.д. Як правило, чим менше населений пункт, тим вище комплексність клубу.  

Клубні спільноти організовуються як на комерційній, так і некомерційній основі. У 
світовій практиці одержали широке поширення приватні клуби комерційного характеру, де 
члени клубу можуть збиратися для світського, професійного і дружнього спілкування. 
Членство в клубі платне. Воно передбачає вступний внесок та щорічні членські внески. Чим 
більш елітний клуб, тим вище внески. Елітні клуби встановлюють черга охочих отримати 
членство в клубі, з'ясовують родовід і т.п. Неелітні клуби побудовані на демократичній 
основі. Знамениті елітарні лондонські клуби - Boodle's, St.Jamess, white's. Найстаріший 
елітарний клуб США - Fish House.  

Розрізняються заміські та міські комерційні клуби. Заміські клуби, як правило, 
обладнані для занять спортом: гольф, теніс, плавання, верхова їзда, аеробіка. Членство в 
заміському клубі буває декількох видів: повне (дозволяє користуватися всіма приміщеннями 
і обладнанням), соціальне (дозволяє користуватися тільки приміщеннями соціальної 
інфраструктури - кімнатами відпочинку, баром, іноді басейном, тенісним кортом), членство 
вихідного дня, членство тільки по буднях.  

Серед міських клубів - професійні, елітарні, спортивні, обідні, університетські, 
військові, товариські, корпоративні, яхт-клуби. Клуби мають все необхідне для того, щоб 
добре відпочити та розважитися. Велика увага приділяється гарної кухні, напоїв.  

Серед країн з розвиненою мережею приватних клубів - США. Тут близько 14000 
приватних клубів. Менеджери займаються прогнозуванням, перспективним плануванням, 
складанням фінансової кошторису, роботою з кадрами, керують харчоблоком, 
господарською частиною. Існує американська асоціація менеджерів клубів. 

Музеї – багатофункціональні заклади соціальної інформації, призначені для 
збереження культурно-історичних і природничо-наукових цінностей, накопичення та 
поширення знань через вивчення і демонстрацію унікальних пам’яток матеріальної 
культури. Міжнародна рада музеїв (ICOM), Міжнародна рада з питань пам’яток і визначних 
місць (ICOMOS), Панєвропейська федерація культурної спадщини (Europa Nostra) 
координують зусилля країн з проблем використання музеїв, пам’яток історії та культури в 



Науковий вісник Мукачівського державного університету 
Гуманітарні і суспільні науки 

 

Журнал наукових праць №21(16)’2016 

 

88 

туризмі в Європі та світі в цілому, що сприяє соціокультурному та економічному розвитку 
країн і регіонів, розвиває міжкультурний діалог. 

У Великобританії Рада музеїв, бібліотек і архівів (Museums, Libraries and Archives 
Council (MLA) забезпечує державну музейну політику та консультує уряд щодо завдань і 
пріоритетів розвитку соціокультурної діяльності. Дослідження 2014 р. з’ясували такі 
мотивації відвідувачів британських музеїв: соціальна (дозвілля, розваги) - 48 % відвідувачів; 
інтелектуальна (академічний і професійний інтерес) - 38 %; емоційна (естетична насолода, 
спогади, ностальгія) - 10 %; естетична (креативність, осмилення) - 3 %. В арт-галереях 
відвідувачів з естетичною мотивацією набагато більше - 18 %.  

Зарубіжні музейні заклади відіграють важливу роль у формуванні історичної пам’яті 
та національної ідентичності: створюються транскультурні музеї, застосовуються нові форми 
та новітні цифрові технології для подачі історії. У 60-70-их рр. ХХ ст. в країнах Європи і 
Північної Америки відкриваються музеї Голокосту, у військових музеях оновлюються 
експозиції з метою висвітлення трагічної долі єврейства в роки Другої світової війни. Після 
падіння Берлінського муру з’являються музеї, які висвітлюють злочини комуністичної влади, 
наприклад Музей терору (Угорщина), Меморіальний музей жертв комунізму (Румунія), 
Музей Штазі (Німеччина). У музеях країн колишнього Варшавського блоку змінюються 
акценти у висвітленні подій минулого. Відкриваються музеї, завданням яких є інтеграція 
етнічних меншин у суспільство, подолання расової упередженості. Наприклад, Міжнародний 
музей рабства у Ліверпулі, відкритий 23 серпня 2007 р., покликаний висвітлювати проблему 
рабства від XVIII ст. до наших днів. Музей співпрацює з Національним музеєм Ліверпуля, 
негритянською громадою Ліверпуля, Ліверпульською міською радою, Ліверпульською 
культурною радою. 

Музеї широко застосовують новітні цифрові технології для поширення інформації про 
фонди. Експонати оцифровуються, створюються бази даних про зібрання і колекції для 
широкого загалу, реалізовуючи право рівного доступу громадян до культурної спадщини. 
Забезпечення доступу до фондів є засобом боротьби з декультурацією (незнання власних 
культурних здобутків) молодих користувачів Інтернету. У Польщі існує програма „Інтернет 
для шкіл”, за допомогою якої музейні експонати залучаються для освітніх та виховних цілей.  

Для кращої організації культурного туризму і зниження витрат для вироблення 
музейних товарів і послуг музейні заклади деяких країн об’єднуються в музейні асоціації. 
Такі музейні об’єднання існують у Франції, Великобританії, Австрії. 

У Франції створено Союз національних музеїв (Réunion des musées nationaux), який 
займається організацією великих виставок за участю різних музеїв, видавничою та 
рекламною діяльністю, випуском сувенірної продукції (об’єднує 33 заклади, серед яких Лувр 
і Версаль), у 1990 р. отримав статус державної корпорації. Союз національних музеїв 
організовує приблизно 25 виставок щороку, випускає книжки про мистецтво, каталоги 
виставок, CD-диски, поштівки. Продукція поширюється через книжкові магазини у 55 
центральних і 15 регіональних музеях, Інтернет-магазини та розповсюджувачів у 45 
іноземних країнах. Книжковий магазин у Луврі позиціонує себе як найкращий мистецький 
магазин у Європі, пропонує 18000 назв книг про мистецтво і культуру.  

В Україні (населення понад 45 млн. чол.) діє 445 державних і комунальних музеїв, до 
яких входять 94 філії та 689 відділів. У музейному секторі працює понад 24 тис. осіб, 
щорічно українські музеї відвідує близько 18 млн. осіб. Українські музеї не реалізовують 
свій потенціал. Музейні фонди (95 % музейних предметів) залишаються недоступними для 
широкого загалу не лише через брак експозиційних площ, а й через політику заборони 
ознайомлення громадян із фондами. Лише приблизно 10 % українських музейних закладів 
мають власні сайти. Більшість районних і обласних музеїв не підключені до мережі Інтернет, 
не мають власних сайтів. Тільки найбільші музеї України можуть дозволити собі 
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мультимедійні видання з метою популяризації власного закладу, експозицій та виставок. Не 
вирішеною проблемою для музейних закладів залишається комп’ютеризація й автоматизація 
обліку музейних експонатів, оцифровування найбільш цінних пам’яток культури і мистецтва. 
В українських музеях вкрай слабка матеріальна база, що не дозволяє створити відповідну 
інфраструктуру для більш якісного обслуговування відвідувачів і надання платних послуг.  

Висновки. Зростання соціально-культурної сфери є одним з найважливіших критеріїв 
глобального переходу індустріальної економіки в постіндустріальну. Складові цього 
переходу - дематеріалізація, сервілізація та інтелектуалізація суспільного виробництва. Це 
означає, що сфера інформації та послуг стає основною сферою сучасного господарства.   

Перед сучасним українським сервісом стоїть завдання поєднання національних 
особливостей та міжнародних принципів сервісної культури. Безліч нових аспектів культури 
сервісу набувають у наші дні загальний, міжнародний характер. Тому в першу чергу слід 
вказати на раціональні вимоги до культури праці, пов'язані з технічної та технологічної 
стороною сервісу, з якістю і динамікою його розвитку, з психологією та естетикою 
обслуговування.  
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АННОТАЦИЯ 

 
РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО СЕРВИСА В СФЕРЕ ГОСТЕПРИИМСТВА 
Актуальность. Тема исследования обусловлена необходимостью оценки социально-культурного 

сервиса в сфере гостеприимства для улучшения развития социально-культурной деятельности, которая 
направлена на сохранение, развитие, создание культурных ценностей и культурных объектов. В европейских 
странах сфера культуры считается не только социокультурной составляющей в жизни общества, но 
представляет собой важное условие социально-экономического развития, рассматривается как один из 
факторов формирования конкурентоспособности государства в современном глобализованном мире. На 
культуру смотрят как на составляющую в разрешении экономических, политических и социальных проблем. 
Сегодня актуальным есть подход к информатизации, который выходит за границы чисто техничного и 
технологического развития, акцентируя внимание на социально-культурном контексте с ориентацией на 
развитие человека.  

Цель. Целью статьи является оценка современных подходов для улучшения развития социально-
культурного сервиса в сфере гостеприимства на основе использования мирового опыта и внедрения наилучших 
традиций сервиса в Украине.  

Методология. Теоретически-методологической основой исследования выступают положения учений 
про сервисную деятельность, научные труды ученых в данной сфере исследования. В процессе исследования 
использованы общетеоретические и специальные методы анализа: исторический, статистико-экономический, 
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анализа и синтеза, абстрактно-логический, программно-целевой, экспертный, метод конкурентных 
исследований и другие.  

Результаты. На основе системного исследования акцентируется внимание на значении социально-
культурной сферы в жизни общества; историческим аспектам развития социально-культурного сервиса; 
анализе сервисной деятельности с реализации общественных, групповых и индивидуальных услуг; 
классификации сервисной деятельности и характеристике ее видов; оценке культуры сервисной 
деятельности; анализе социально-культурного сервиса в туризме; оценке индустрии развлекательной как 
самой молодой сфере сервисной деятельности; роли клубной деятельности в развитии социальной 
активности населения; значении музеев в развитии культурного туризма государства.  

Научная новизна. Состоит в том, что на основе обобщения прикладных материалов дается оценка 
составляющим социально-культурного сервиса в сфере гостеприимства.  

Практическая значимость. Состоит в том, что проанализированы разноплановые аспекты 
развития социально-культурной деятельности, рассматрено значение сервиса в оказании качественных услуг 
потребителям, культуры сервисной деятельности.  

Ключевые слова: социально-культурная сфера; сервисная деятельность; социально-культурная 
деятельность; материально-преобразующая деятельность; познавательная деятельность; ценностно-
ориентационнная деятельность; коммуникативная деятельность; культура сервиса; социально-культурный 
сервис в туризме.  

SUMMARY 
 

DEVELOPMENT OF SOCIALNO-KULTURNOGO SERVICE IS IN SPHERE OF HOSPITALITY 
Topicality. The theme of the investigation is preconditioned by the necessity of social and cultural estimation 

of service in the sphere of hospitality for the development improvement of social and cultural activity, which is directed 
on a preservation, development, creation of cultural values and objects. The sphere of culture in the European 
countries, is considered not only as a social and cultural component of society life, but also it represents the important 
factor of social and economic development, as well as one of the factors forming the competitiveness of country in the 
modern globalizing world. A culture has been seen as an element of economic, political and social problems resolution. 
There exists a contemporary approach to informatization, which extends beyond the scopes of purely technical and 
technological development, paying special attention to social and cultural context directed to personality development. 

Aim of the article. The aim of the article is an estimation of modern approaches for the improvement of social 
and cultural service development in the sphere of hospitality on the basis of international experience and introduction 
of the best traditions of service in Ukraine. 

Methodology. The provisions of doctrines concerning service activities, scientific works have been taken as 
theoretical and methodological basis of research. General theoretical and specific methods of analysis have been used: 
historical, statistical and economic, analysis and synthesis, abstract and logical, target-oriented, expert, method of 
competitive research and others. 

Results. On the basis of system research the attention has been paid to the role of social and cultural sphere in 
life of society; to the historical aspects of development of social and cultural services; analysis of service activity 
implementation for public, group and individual services; to classification of service activity and description of its 
kinds; to the estimation of service activity culture; to the analysis of social and cultural service in tourism; to the 
estimation of industry of entertainments as the youngest branch of service activity industry; to the roles of club activity 
in the development of social activity of population; to the importance of museums in development of cultural tourism of 
the state. 

Scientific novelty. Lies in the facts in that on the basis of generalization of the applied materials the estimation 
of social and cultural service components in the sphere of hospitality has been given. 

Practical relevance. Lies in the fact that the diverse aspects of social and cultural activity development have 
been analysed, as well as the role of service in quality services supply to customers and culture of service activity have 
been viewed. 

Key words: social and cultural sphere; service activity; social and cultural activity; material and transforming 
activity; cognitive activity; value-oriented activity; communicative activity; service culture; socio and cultural service 
in tourism. 
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УДК 911.3 
 

ГЕОПРОСТОРОВА ОРГАНІЗАЦІЯ СВІТОВОГО ТУРИСТИЧНОГО РИНКУ 
 

ПИСАРЕНКО С.М.,  ПІТКОВЯТ О.О., ФЕЦИНЕЦЬ В.Т. 
Мукачівський державний університет 

 

Специфіка сьогодення полягає у тому, що вже відбулося усвідомлення важливості розвитку туризму, 
як ефективного засобу значних валютних надходжень, створення нових робочих місць, стимулу для розвитку 
соціальної та ринкової інфраструктури, потенційного об'єкту інвестування тощо. Саме глобалізаційні 
процеси з притаманною їм транснаціоналізацією форм діяльності, інтернаціоналізацією виробництва, 
тенденціями до концентрації капіталу позначились на індустрії туризму не тільки багатополюсністю 
територіальної структури світового туристичного ринку, але й його ярусністю, об'єктивно зумовленою 
системою перебігу капіталу, формами співробітництва та організації діяльності, можливостями 
застосування відповідних маркетингових стратегій, які надає застосування сучасних інформаційних 
технологій. Трансформація центру світового господарства відбувається у напрямку поступового розвитку 
постматеріальних структур, серед яких переважають, ті, що виробляють знання та інтелектуальні 
продукти, які стають надбанням все більшої частини людства. Спостерігається не тільки поляризація 
туристичної діяльності, яка полягає у формуванні «полюсів росту» навколо вузлових фінансово-інформаційних 
центрів і перерозподілі фінансових та організаційних можливостей, які надає використання сучасних 
інформаційних технологій, а й наявність ярусності в діяльності світової індустрії туризму.  

Мета. Метою статті є оцінка сучасних процесів організації геопросторових аспектів туристичної 
діяльності з врахуванням світових тенденцій.  

Методологія. Теоретико-методологічною основою дослідження виступають положення вчень про 
формування світового туристичного ринку, його геопросторової організації , наукові праці учених в даній 
сфері дослідження. У процесі дослідження використано загальнотеоретичні та спеціальні методи аналізу: 
теоретичного узагальнення, аналізу та синтезу, історичний , абстрактно-логічний та інші. На основі методів 
пошуково-аналітичного дослідження акцентується увага на системі категорій геопросторових досліджень 
світового ринку туризму; диференціацію елементів глобальної лінійно-вузлової структури індустрії туризму.  

Наукова новизна дослідження полягає в тому, що на основі узагальнення багатоаспектного матеріалу 
дається оцінка геопросторовій організації сфери світового туризму. 

Практична значущість полягає в тому, що проаналізовано регіональні світові аспекти розвитку 
туристичної діяльності на основі територіальної нерівності; динаміку розвитку туристичних макрорегіонів; 
ефективність функціонування міжнародного туристичного ринку.  

 Ключові слова: туристична індустрія, туристичні регіони, світові туристичні центри, 
територіальна концентрація, територіальна інтеграція, полюси росту, геопросторові структури,  
туристична дестинація, транс націоналізація, глобалізація.  

 

Сучасна туристична індустрія у світовій господарській системі посідає провідні 
позиції, її частка складає близько 10% від світового ВВП, 37% - від світової торгівлі 
послугами, 11%  - від загального обсягу світових інвестицій, 11% - від світових споживчих 
витрат. Сьогодні сфера туризму забезпечує 1 трлн. $ експортних надходжень. За даними 
ЮНВТО, за останні 16 років доходи від міжнародного туризму зростали в середньому на 9% 
на рік. Майже для 40 країн світу туристична галузь є основним джерелом надходжень до 
національного бюджету, а для 70 – однією з трьох основних статей. 

Перехід розвинутих суспільств до постіндустріальної фази та формування відкритих 
національних економік спричинили розгортання регіональних інтеграційних процесів, як 
передумови становлення цілісної глобальної соціально-економічної системи, основними 
ознаками якої є: утвердження в якості домінуючих у світі ринкових відносин; 
випереджаючий розвиток сфери послуг; ключовий вплив на туристичну діяльність 
комунікативних та інформаційних систем; лібералізація умов міждержавного обміну 
природними, технологічними, інвестиційними та людськими ресурсами; оволодіння все 
більшою масою громадян різних країн загальнолюдськими цінностями та стандартами 
життя.  

Об’єкти та методи дослідження. Стрімке зростання чисельності населення планети, 
агломерація його розселення, перманентне збільшення доходів різних верств громадян 



Науковий вісник Мукачівського державного університету 
Гуманітарні і суспільні науки 

 

Журнал наукових праць №21(16)’2016 

 

92 

розвинутих країн, підвищення їх культурного рівня, з одного боку, - а з другого, - 
інтенсивний розвиток сектору сервісної економіки у структурі світового господарства, а 
також взаємозближення країн утворюють сприятливі політичні, матеріальні та соціально-
психологічні умови для бурхливого розвитку світового туризму, перетворення його в один з 
найпотужніших сегментів світової економіки. На сучасний стан та перспективи розвитку 
світових туристичних центрів, їх диверсифікацію та структурно-функціональну 
трансформацію вагомий вплив здійснюють також розвиток мережі новітніх транспортних 
засобів та засобів зв'язку, системи страхування та гарантії безпеки людей, мобільність 
валютних операцій та інші фактори. 

До світового ринку туристичних послуг все активніше залучається і Україна, яка стала 
самостійним суб’єктом міжнародних економічних відносин.  

Питанням теорії та практики розвитку туризму присвячено праці багатьох учених: В.І. 
Азара, Г.М. Алейнікової, О.О. Бейдика, О.В. Виноградової, В.О. Квартальнова, В.Ф. Кифяка, 
О.О. Любицевої, М.П. Мальської, В.І. Цибуха, О.Б. Чернеги та інших.  

Сутність туристичних регіонів, закономірності їхнього розвитку та роль у світовій 
системі туризму висвітлено в роботах вітчизняних (В.Ф. Данильчук, Л.П. Дядечко, Т.І. 
Ткаченко та ін.) і закордонних (Р. Батлер, Х. Кім, Н. Лейпер, С. Медлік та ін.) учених. 
Значний внесок до концептуально-методологічних основ логістики туризму зробили такі 
науковці, як О.А. Гвозденко, В.Г. Банько, Г.І. Михайличенко, В.Є. Редько, І.Г. Смирнов, в 
працях яких головна увага приділялася організації та управлінню окремими туристичними 
функціями в підприємницьких структурах і виникненню ефекту синергізму, але питання 
його кількісної оцінки та оптимізації в туристичних дестинаціях залишилися поза увагою.  

Питанням розвитку світового та вітчизняного ринків туристичних послуг присвячені 
наукові дослідження і публікації багатьох вітчизняних та зарубіжних вчених, серед яких слід 
виділити праці українських авторів – О.Бейдика, Л.Гонтаржевської, Ю.Забалдіної, 
Р.Заблоцької, В.Кифяка, О.Любіцевої, Г.Михайліченко, Р.Росохи, А.Румянцева, Т.Сокол, 
С.Соколенка, Д.Стеченка, Т.Ткаченко та ін., російських фахівців – А.Александрової, 
І.Балабанова, В.Гуляєва, І.Зоріна, В.Квартальнова, В.Сеніна, А.Чудновського та ін., а також 
західних дослідників – Р.Бартона, Д.Боуена, Р.Бpаймеpа, Г.Гана, Ф.Котлера, А.Маршала, 
Д.Мейкенза та інших. 

Постановка завдання. Метою статті є оцінка сучасних процесів організації 
геопросторових аспектів туристичної діяльності з врахуванням світових тенденцій. У ході 
вирішення мети дослідження поставлено такі завдання: дослідити категоріальний апарат 
світової туристичної діяльності; проаналізувати основні туристичні макрорегіони світу з 
точки зору розвитку туристичної діяльності; перспективи розвитку туристичних дестинацій 
світу.   

Результати дослідження.  
Світовий туризм розширює внески в платіжний баланс і ВНП країни. Так у таких 

країнах, як Угорщина, Чехія, Австрія, Швейцарія, Італія, Франція, Іспанія, Португалія туризм 
являється одною з пріоритетних галузей, внесок у валовий національний дохід яких складає 
15-35 % [11].  

Сьогодні, на думку аналітиків, в основі розвитку світового туризму лежать такі 
чинники: 

- економічне зростання і соціальний прогрес привели до розширення обсягу ділових 
поїздок та подорожей з пізнавальними цілями; 

- удосконалення всіх видів транспортних засобів зробило дешевшими поїздки; 
- збільшення кількості найманих працівників і службовців у розвинутих країнах та 

підвищення їхнього матеріального й культурного рівня; 
- інтенсифікація праці й отримання працюючими більш довгих відпусток; 
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- розвиток міждержавних зв'язків і культурних обмінів між країнами привів до 
розширення міжособистісних зв'язків між регіонами; 

- розвиток сфери послуг стимулював розвиток сфери перевезень і технологічний 
прогрес у галузі телекомунікації; 

- послаблення обмежень на вивіз валюти у багатьох країнах і спрощення 
прикордонних формальностей [9, с. 32 ]. 

На світовому ринку послуг домінують дев'ять країн: США, Великобританія, Франція, 
Німеччина, Японія, Нідерланди, Бельгія, Люксембург, Італія, на які припадає 2/3 світового 
експорту послуг і понад 50% імпорту (табл. 2.2). Близько половини цього експорту (44%) 
припадає на чотири країни: Великобританію, США, Німеччину, Францію [11] 

Для сучасного туризму характерна значна територіальна нерівномірність. У 
найзагальніший вигляді вона відбиває різні соціально-економічні рівні країн світу: на 
економічно розвинені країни припадає 57% туристських прибутків, на країни, що 
розвиваються,− 30%, на країни з перехідною економікою − 13%. При подібній регіональній 
структурі туристських прибутків і доходів виділяються п’ять політико-географічних 
туристичних макрорегіонів світу: 

1. Європейський (куди включають країни Західної, Північної, Південної, Центральної, 
Східної Європи, а також держави Східного Середземномор’я − Ізраїль, Кіпр, Туреччину). 

2. Американський (включає країни Північної, Південної, Центральної Америки, 
острівні держави і території Карибського басейну). 

3. Азійсько-Тихоокеанський (включає країни Східної та Південно-Східної Азії, 
Австралію та Океанію). 

4. Африканський (включає країни Африки, крім Єгипту та Лівії). 
5. Близькосхідний (включає країни Західної та Південно-Західної Азії, Єгипет, Лівію). 
Слід відзначити, що для всіх макрорегіонів характерна поступова динаміка розвитку. 

Проте  темпи росту туристичних прибуттів не були однакові. Ще в 1970 р. у світі було тільки 
два великих туристських макрорегіони - Європа й Північна Америка, які приймали 9,4% всіх 
міжнародних туристів, в 1990- х рр. до них додався третій - Азіатсько-Тихоокеанський 
регіон, де темпи росту міжнародних туристських прибуттів стали найбільш високими. На ці 
три регіони доводиться 92,6% всіх світових туристських прибуттів (у тому числі на Європу - 
57,5%, Америку - 16,8%, АТР - 18,3%) і 95% всіх грошових надходжень від міжнародного 
туризму. 

Аналізуючи ринок туристичних послуг, бачимо, що Європа – лідер цього ринку, вона 
приймає майже 65% іноземних туристів, отримуючи при цьому майже 55% валютних 
надходжень. Активність європейського туризму пояснюється насамперед територіальною 
близькістю і доступністю туристичних ресурсів. В Європі переважає внутрішньо 
регіональний туристичний обмін. Наприклад, 90% усіх гостей, що відвідують Іспанію, 
прибувають із країн Європи. 

До основних світових туристичних центрів берегових районів належать: в 
Атлантичному океані - Середземноморське узбережжя Південної Європи та Північної Аф-
рики, узбережжя Біскайської затоки, Північного, Балтійського та Чорного морів, півострова 
Флорида, островів Куба, Гаїті, Багамських, райони міст та міських конгломерацій 
Атлантичного узбережжя Північної та Південної Америки; в Тихому океані - Гавайські 
острови і східне узбережжя Австралії, острів Хайнань (Китай), узбережжя Японського моря, 
райони міст та міських конгломерацій узбережжя Північної та Південної Америки; в 
Індійському океані - острів Шрі-Ланка, район прибережних міських конгломерацій Індії, 
східне узбережжя острова Мадагаскар. Нині поширення набувають туристські подорожі на 
кораблях (круїзи), підводне полювання, спортивне рибальство, віндсерфінг, подорожі на 
яхтах, катамаранах [1, с.23] 
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Саме на зламі ХХ-ХХІ ст. у багатьох країнах світу суттєво зріс рівень розвитку 
продуктивних сил, що стало потужним фактором активних пошуків нових форм їх 
територіальної організації з метою отримання додаткових прибутків від вигідного 
взаєморозташування економічних суб'єктів. Серед них значний інтерес викликають такі нові 
форми продуктивних сил, як технопарки, технополіси, логістичні центри, єврорегіони,  
чільне місце серед яких належить туризму. Адже, туризм є не тільки однією з форм людської 
життєдіяльності, але також і важливим суспільно-господарським явищем сучасного світу.  

Науковими дослідженнями доведено, що ефективність функціонування міжнародного 
туристичного ринку залежить від ступеня інтегрованості простору (географічного, 
економічного, правового тощо). Переважна фінансова та технологічна роль ТНК, що діють у 
сфері туризму, при зростаючій конкуренції, посилюють глобалізаційні тенденції, у тому 
числі й на основі інтегрованого фінансово-інформаційного простору, роблять їх провідними 
структурами туристичного ринку всіх рівнів, включаючи національний. Національні ринки 
різного типу утворюють доволі мозаїчну картину, обумовлену характером участі у світовому 
туристичному процесі. Зазначені особливості функціонування ринкових структур індустрії 
туризму знайшли відтворення в геопросторовій організації світового туристичного ринку.  

Враховуючи закономірності функціонування світового господарства, його ярусність, 
багатополюсність, асиметричність та сформовані внаслідок цього геопросторові структури 
світового ринку, науковці в основу формування геопросторової структури індустрії туризму 
пропонують покласти концепції «багатополюсності світу» та «осьового» поділу праці.  

На сьогодні диференціація елементів глобальної лінійно-вузлової структури індустрії 
туризму за рівнем транснаціоналізації, фінансової активності, функцій в інформаційних 
мережах та розвитку туристичної інфраструктури, дозволили ієрархізувати їх, виділивши 
головні (Лондон, Токіо, Нью-Йорк), провідні (Чикаго, Лос-Анжелес, Вашингтон, Париж, 
Брюсель, Франкфурт-на-Майні, Цюріх, Сінгапур, Сан-Паулу) та значні (22 міста) вузли. 
Науковці вважають, що «світові міста», як центри фінансово-інформаційної ділової 
активності туристичного ринку, зв'язані постійними фінансовими та інформаційними 
потоками, утворюють лінійно-вузлову форму територіальної структури туризму та 
розглядаються як «опорний каркас» глобального та макрорегіональних ринків.  

Саме територіальна концентрація та інтеграція зазначених вузлових елементів та 
інтенсивність зв'язків між ними є основою формування «полюсів росту» як ядер 
поліцентричної світогосподарської структури. Ступінь диверсифікації індустрії туризму у 
світогосподарську систему дозволяє розглядати виділені «полюси росту» як ареальні форми 
геопросторової структури світового туристичного ринку. За ступенем сформованості та 
рівнем впливу на світогосподарські процеси серед «полюсів росту» виділяють найбільш 
сформовані (Західно-Європейський, Північно-Американський, Тихоокеанський) та 
потенційні (Північноєвразійський, Південноамериканський, Австралійський). Сформовані 
«полюси росту» є ядрами науково-технічного прогресу, звідки технологічних інновації 
поширюються на решту світу, саме тут концентруються основні фінансові ресурси й важелі 
економічного впливу.  

В умовах сьогодення індустрія туризму, сформована в цих регіонах, максимально 
інтегрована в регіональний господарський комплекс, її діяльність стандартизована 
відповідно до місцевих соціально-економічних розумів, тому сформовані «полюси росту» 
можна розглядати у якості ядер геопросторової структури туристичного ринку як складової 
світового господарства. Ці просторові структури сформувалися на базі національних ринків 
високоінтенсивного типу, що характеризуються значним постійним за обсягами та 
різноманітним за характером попитом і потужною повноструктурною індустрією туризму, 
здатною не тільки задовольняти, а й створювати попит, концентруючи його на певних 
напрямках, видах та формах туризму.  
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Важливо зазначити, що потенційні «полюси росту» формуються переважно навколо 
провідних «світових міст» в індустріально розвинених країнах, які розташовані в південній 
півкулі в зоні потенційного попиту і є інфраструктурно вразливими через віддаленість від 
зон формування інтенсивного попиту. Проте екстенсивний шлях розвитку туристичного 
ринку, його ущільнення, стиснення простору, у тому числі й за рахунок удосконалення 
транспортних перевезень, потреба в урізноманітненні пропозиції при розвиненій індустрії 
туризму та всього соціально-економічного комплексу даних територій, роблять їх достатньо 
перспективними.  Науковці виокремлюють як зони значного туристичного потенціалу 
Південно-Американську, Південно-Африканську та Австралійську ареальні форми 
геопросторової структури світового туристичного ринку.  

Євразійський потенційний «полюс росту» на сьогодні знаходиться в стадії 
реформування й відповідної реструктуризації зовнішньоекономічних зв'язків і немає 
сформованих центрів ділової активності світового рівня. «Полюси росту» виступають 
інтеграторами туристичної діяльності, продуцентами нових маркетингових, інформаційних, 
сервісних технологій, тобто ядрами інновацій в індустрії туризму. Розподільчою мережею є 
опорний каркас світового туристичного ринку, ієрархізованою системою вузлових елементів 
геопросторової структури та зв'язків між ними.  

Взаємодія між сформованими «полюсами росту» дає підстави для виокремлення двох 
континентально-океанійських макрорегіонів: Атлантичного та Тихоокеанського. Перший 
макрорегіон формується зв'язками між Західно-Європейським та Північно-Американським 
«полюсами росту» по вісі: Нью-Йорк - Лондон - Париж і далі по конурбації долини Рейну до 
Цюріха та Мілану. Другий макрорегіон сформувався навколо Тихоокеанського «полюсу 
росту» по вісі Токіо - Сінгапур і включає економічно розвинені країни Східного та Південно-
Східного регіонів, які у світогосподарських зв'язках визначаються посиленою економічною 
активністю. Припускається можливість їх подальшої інтеграції на світовому туристичному 
ринку і формування атлантично-тихоокеанської зони інтенсивного розвитку індустрії 
туризму по вісі Токіо - Лос-Анжелес (через Гавайські о-ви) - Нью-Йорк - Лондон - Париж і 
далі в межах європейського «полюсу росту». Потенційними зонами туристичної активності, 
які можуть перерости (за сприятливої кон'юнктури світового ринку) в «полюси росту» є 
південні зони значного туристичного потенціалу.  

Економічна глобалізація посилила асиметричну структуру корпоративного контролю 
в туристичній сфері. Більше того, монополізація технологій розподілу мегакорпораціями 
стала передумовою зростання концентрації виробництва та економічної міцності ТНК. В той 
же час використання таких уніфікованих технологій розподілу та продажу поступово 
унеможливлює надання індивідуального продукту великими глобалізованими компаніями, 
хоча дана тенденція не буде визначальною у сфері подальшого розвитку туристичного ринку 
[ 14, с.93]. 

Характерною особливістю туристичних ТНК є те, що вони мають вертикально 
інтегровану структуру. Так, до складу компанії Thomas Cook входять власні авіалінії 
(Thomas Cook Airlines), туроператори (Thomas Cook, JMC, Sunset), а також мережа 
роздрібних турагенцій. Крім того, компанія має власні пункти обміну валюти, центри 
продажу, власний телеканал, Інтернет-компанію та видавництво. В той же час сама компанія 
TUI входить до складу концерну «Preussag», забезпечуючи до 50% загального обороту 
концерну. Інший німецький концерн «C&N Touristic» - основний конкурент TUI, створений у 
1999 р. в результаті злиття чартерної авіакомпанії «Condor» та групи «Neckermann Reisen», є 
другим за обсягами обороту європейським туроператором. «C&N Touristic» придбала 
французьку фірму «Havas Voyages», а з метою розширення свого впливу на англійському 
ринку - «Thomas Cook» [14, с.95] 
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Великий британський туроператор First Choice з метою покращення роботи своєї 
власної агентської мережі придбав такі фірми-туроператори як «Tours» в Туреччині, «Nazar» 
у Німеччині, «Marmara/Etapes Nouvelles» у Франції, «Taurus», що діє в Австрії та Швейцарії, 
та «Bosphorus» у Бельгії [100]. Процеси транснаціоналізації в міжнародному туризмі 
традиційно розглядаються у сфері розміщення та авіаперевезень. 

Характерною особливістю сучасного етапу розвитку туристичної індустрії є 
проникнення в туристичний бізнес як компаній, що мають безпосереднє відношення до 
туристичного сектора, так і підприємств інших галузей економіки (банків, промислових, 
торговельних, страхових компаній). 

Створення багатопрофільних галузевих концернів створює можливість перехресного 
субсидіювання, тобто діяльність одних підприємств, що входять до складу концерну, 
фінансується з прибутку підприємств інших галузей цього ж концерну. В туризм 
спрямовуються капітали нафтових компаній (американської Exxon, італійської AGIP), 
торговельних фірм-власників мережі найбільших універмагів та підприємств роздрібної 
торгівлі (німецьких Neckermann, Kaufhof, Hertie), харчової промисловості (швейцарської 
Nestle), фінансових структур (RABO Bank) [98]. Активному проникненню в туристичний 
бізнес капіталів із інших галузей сприяють наступні чинники: низькі барєри виходу на 
ринок, наявність надлишкових фінансових коштів, високі темпи розвитку туризму, уявлення 
(часто помилкове) про туризм як про приємний та нескладний вид діяльності. 

Ринковий вплив ТНК особливо яскраво проявляється у південно-європейському 
туристичному напрямку. Історично периферійний статус країн Південної Європи визначив їх 
чуттєвість до економічної сили туроператорів та інвесторів з Північної Європи, під дією яких 
вони стали залежними від розвитку туристичної сфери. Так, наприклад, в той час, коли лише 
близько 30% туристів з Великобританії здійснює туристські поїздки до Франції через 
туроператорів, відсоток поїздок через туроператорів до Греції становить близько 80%. Тому 
історична залежність Греції від порівняно недиференційованого ринку, що контролюється 
невеликою кількістю туроператорів, підірвав конкурентоздатність малих місцевих готельних 
підприємств, які були вимушені прийняти контрактні умови туроператорів, щоб не втратити 
своїх клієнтів [96]. Концентрація власності особливо проявилася і на європейському 
туроператорському ринку, де європейська інтеграція зумовила інтенсифікацію 
транскордонних злиттів та поглинань за участю як європейського, так і неєвропейського 
капіталу. 

На даний час спостерігається активне проникнення капіталу окремих компаній на 
зарубіжні туристичні ринки. Особливо високим є відсоток іноземної участі в туристичних 
фірмах Нідерландів, Бельгії, Австрії, Іспанії. Проте французькі, італійські та англійські 
компанії не зовсім схвально ставляться до проникнення на свій ринок конкурентів. 
Європейські туристичні ТНК традиційно розміщують свої філії в інших країнах Європи, а 
також на американському континенті, причому такий розподіл залишається стабільним 
протягом останніх десятиліть [7, с.39]. 

Комплексний аналіз трансформаційних процесів, що відбулися в розвитку світового 
господарства упродовж останньої чверті ХХ і на початку ХХІ століть, дозволив виявити такі 
новітні тенденції і закономірності як соціалізація світової економіки, фундаментальні 
зрушення у її структурі, передусім випереджаючий розвиток сфери нематеріального 
виробництва, глобалізація товарних, фінансових і ринків праці, формування всесвітнього 
інформаційно-комунікативного простору, що суттєво вплинуло на посилення ролі у світовій 
економічній системі сектору послуг. Дана обставина викликала необхідність поглибленого 
дослідження самої категорії “туристична дестинація”, котра за цих умов наповнюється новим 
змістом і якісними ознаками  [  ].  
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На базі глибокого аналізу теоретичних та практичних матеріалів поряд з 
традиційними факторами розвитку світового туристичного ринку (економічне зростання і 
соціальний прогрес країн світу, інтенсифікація праці, розвиток міждержавних зв'язків і 
культурних обмінів, спрощення валютних відносин та митних формальностей) розкриті 
новітні структурно-функціональні фактори, які вплинули на сучасну диспозицію країн на 
світовому туристичному ринку (процеси інтернаціоналізації світової економіки, розвиток 
інформаційних технологій, зміна типів споживачів туристичних послуг, розвиток 
транспортної інфраструктури туризму, розвиток конкуренції і кооперації підприємств 
туристичної сфери).  

Відзначаємо, що значно видозмінилась туристична карта світу за рахунок зростання 
чисельності країн, які інтегрувалися у світовий економічний і гуманітарний простір. Вона 
відбиває процес формування ряду регіональних туристичних ринків, які відрізняються між 
собою за критеріями: інтенсивності туристичних потоків, видами туристичних послуг, 
контингентом туристів, розвитком туристичної інфраструктури, рівнем регулювання 
туристичних процесів. У роботі доведено, що на сьогодні сформувалися такі туристичні 
ринки: традиційні країни-монополісти (США, Франція, Іспанія, Італія, Великобританія, 
Австрія), нові регіони (Китай, Туреччина, Польща, Угорщина, Чехія, Хорватія, острівні 
країни), найбільш перспективні країни (Мексика, Малайзія, Таїланд, Тайвань, Гонконг) та 
країни-апліканти (Росія, Україна, Казахстан, Болгарія, Румунія, Саудівська Аравія, ОАЕ). 
Так, визначаючи провідні туристичні центри світу, слід враховувати щонайменше два 
критерії - кількість іноземних туристів, яких приймає країна та дохід від міжнародного 
туризму [11] 

Про вагомість свідомого туризму говорить величезна кількість фахівців, які 
обслуговують туристські потоки. За даними Всесвітньої туристської організації нині у 
туризмі, що визнаний світовою індустрією номер один, зайнято понад 260 млн. чоловік. 
Вони обслуговують за рік близько 700 млн. відвідувачів. Найбільшим туристським центром і 
ринком є Сполучені Штати Америки. На американський континент припадає 21 % всіх 
подорожуючих та 30 % світових надходжень від туризму. В той же час для Європи 
аналогічні показники складають 60 % відвідувачів, але тільки 48 % туристських надходжень. 
Сьогодні з'явилася і, судячи з усього, зростає нова тенденція руху туристських потоків у 
напрямку північ-південь: азіатські туристи прямують до Австралії та інших країн, 
розташованих між ними; європейці відкривають для себе північноамериканські дестинації 
(напрямки), а північноамериканські все більше надають перевагу подорожам до Мексики, 
країн Карибського басейну і Південної Америки [2, с. 57]. 

На основі комплексного аналізу динаміки туристичних потоків виявляємо, що істотно 
розширилась і урізноманітнилась суб'єктна структура міжнародного ринку туристичних 
послуг, яка проявляється у багатократному зростанні чисельності туристів, вагомих змінах 
статево-вікової, професійної, національно-етнічної та соціальної структури (у туристських 
потоках майже усіх провідних країн переважають представники середнього класу: від 40% в 
Нідерландах до 59% в Італії, туристи з невисоким статком - Франція (36%), Італія (31%), 
представники вищого класу - із Німеччини (43%), Нідерландів (41%), Великобританії (37%); 
лише у Франції спостерігається невелика перевага жінок в туристичному потоці, в інших 
країнах - переважають чоловіки, особливо в Італії - 61%; за віковою структурою 
туристичного ринку більшості країн світу спостерігається активна участь у міжнародних 
туристичних процесах людей віком 30-44 роки (35% туристів), хоча в окремих країнах серед 
подорожуючих є і старші за віком - до 60 років (наприклад, у Франції - 30%). 

 Дослідження доводять, що докорінних змін зазнала і видова структура світового 
ринку туристичних послуг. Поряд із традиційними видами туризму (культурно-пізнавальний, 
лікувально-оздоровчий, релігійний) за останні два десятиліття широкого поширення набули 
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неординарні та специфічні види туризму (трудова міграція, зелений, екологічний, 
екстремальний туризм та інші).  

Головним бар’єром розвитку туризму в країнах, що розвиваються, є неможливість 
забезпечення достатнього рівня фінансування туристичної інфраструктури. Ця проблема 
особливо гостро стоїть внаслідок скорочення запасів природних ресурсів даних країн, 
доходи від продажу яких формують їх бюджети. Крім того, перешкодою розвитку туризму в 
них є значний часовий лаг між моментом вкладення цих коштів із власного бюджету на 
розвиток туризму та моментом отримання доходів від туристичного сектору. Ця проблема 
часто вирішується за рахунок міжнародних позичок цільового характеру, гарантами яких 
виступають уряди країн, що, у свою чергу, негативно впливає на стан зовнішньої 
заборгованості країни та стає дорогим заходом внаслідок великих відсотків за позичками та 
зростання курсу іноземної валюти.  

Прогнозується, що у ХХІ ст. регіональна структура міжнародного туризму 
продовжуватиме змінюватись при збереженні колишніх тенденцій розвитку. За прогнозами 
ВТО на 2020 р., основними дестинаціями за кількістю прибуттів буде Європа (44,8%), 
Східно-Азіатський і Тихоокеанський регіон (27,3%) і Американський регіон (17,8%). 
Прогнозується, що показники приросту туристських прибуттів у Східно-Азіатський і 
Тихоокеанський регіон, Південну Азію, Близький Схід і Африку становитимуть 5% на рік 
порівняно з середньосвітовим показником (4,1%). Очікується, що в більш розвинених 
країнах Європи й Америки показники зростання будуть нижчими за середні [11]. 

До 2020 р. кількість міжнародних туристських прибуттів складатиме 1,56 млрд. осіб, з 
яких 1,18 млрд. буде припадати на внутрішньорегіональний туризм, 377 млн. - на 
міжрегіональний, тобто подорожі на далекі відстані. Прогнози ВТО для регіональних трендів 
показують, що встановлені зміни в розподілі туристських потоків між регіонами, що були 
зазначені у розділі ІІ, збережуться і до 2020 р. Частки Європейського і Американського 
регіонів скоротяться до 2020 р., тоді як частка Східної Азії та Тихоокеанського регіону 
значно збільшаться. Слід відзначити, що прогнозуєма частка даного регіону збільшиться 
настільки, наскільки частка Європи скоротиться. Прогнозуємий рівень річного зростання у 
2000-2020 рр. складе 6,5% для Європи і 6,2% для Східної Азії та Тихоокеанського регіону. В 
інших регіонах світу прогнози на цей період також демонструють зростання. В Південній 
Азії - 7,1%, в Африці - 5,5%, на Близькому Сході - 3,0%. 

За даними прогнозу кількість туристів, що прибуває до Європи, збільшиться до 2020 
р. - до 717 млн. Це повязано, передусім, із зростанням рівня доходів, збільшенням кількості 
вільного часу, спрощенням візового контролю між країнами Європейського Союзу, а також 
можливими наступними хвилями розширення даного інтеграційного угрупування. Відносне 
уповільнення темпів зростання може бути причиною сильної залежності Європи від певних 
видів туризму. Особливо це стосується берегових зон Середземного моря. Тренди зростання 
туризму в Американському регіоні свідчать, зокрема, про слабке падіння темпів зростання, 
однак вони залишаються на рівні середньосвітових. Кількість туристів, що прибувають до 
Американського регіону, збільшилося у 2010 р. до 190 млн., осіб, а до 2020 р. збільшиться - 
до 282 млн. [96]. 

Що стосується подальшого розвитку світового туризму, то експерти передбачають, 
що при щорічному зростанні на 8 % кількість туристичних прибуттів у Китаї досягне до 2020 
р. 137,1 млн осіб. Другим за популярністю туристичним напрямком стануть США (102,4 млн 
осіб), далі - Франція (93,3 млн осіб), Іспанія (71,0 млн осіб), Гонконг (59,3 млн осіб). За 
прогнозами ВТО, очікується бурхливий розвиток виїзного туризму. Найбільшими країнами-
постачальниками туристичних потоків стануть Німеччина, Японія, США, Китай, 
Великобританія  [11].  
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Висновки. До основних тенденцій, що будуть визначати розвиток світового 
туристичного ринку в майбутньому, слід відзначити більш значний вплив політичних та 
природних, аніж економічних чинників на кількість туристських прибуттів; вплив 
соціодемографічних змін, вдосконалення електронної інформації та комунікаційних систем 
на формування та розвиток світових туристичних ринків; подальше зростання показників 
міжнародної туристичної діяльності та деякі структурні зміни у регіональному розподілі 
туристських прибуттів. 

Аналіз особливостей функціонування світового ринку туристичних послуг щодо 
розвитку та функціонування туристичних дестинацій свідчить, що подальший його розвиток 
відбуватиметься відповідно до загальносвітових тенденцій розвитку світового господарства і 
міжнародних економічних відносин - транснаціоналізації та глобалізації. Глобалізація 
світового ринку туристичних послуг щодо розвитку туристичних дестинацій проявляється 
через функціонування транснаціональних корпорацій трьох основних форм - готельні 
ланцюжки, повітряні альянси та транснаціональні туроператори. 

Серед основних перспективних тенденцій розвитку світового туризму слід виділити 
розвиток внутрішньорегіонального туризму, зростання залежності окремих туристичних 
дестинацій від певних видів туризму, і, як наслідок, прагнення урядів країн до 
диверсифікації туристичного ринку. Цінова політика стане однією з основних, що будуть 
визначати розвиток туристичних дестинацій та їх рівень конкурентоспроможності. В умовах 
трансформації світового ринку туристичних послуг цілком логічно постає питання про роль 
перехідних суспільств на даному сегменті світового ринку. Тому більш детального розгляду 
потребує дослідження особливостей та закономірностей розвитку міжнародного туризму в 
країнах з перехідними економіками, до яких належить і Україна. 
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АННОТАЦИЯ 
 

ГЕОПРОСТОРОВА ОРГАНИЗАЦИЯ МИРОВОГО ТУРИСТИЧЕСКОГО РЫНКА 
Специфика современности заключается в том, что уже состоялось осознание важности развития 

туризма, как эффективного средства значительных валютных поступлений, создания новых рабочих мест, 
стимула, для развития социальной и рыночной инфраструктуры, потенциального объекта инвестирования, и 
тому подобное. Именно глобальные процессы с присущей им транснационализацией форм деятельности, 
интернационализацией производства, тенденциями к концентрации капитала отразились на индустрии туризма 
не только многополюсной территориальной структуры мирового туристического рынка, но и его ярусностью, 
объективно предопределенной системой хода капитала, формами сотрудничества и организации деятельности, 
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возможностями применения соответствующих маркетинговых стратегий, которые предоставляет применение 
современных  информационных технологий. Трансформация центра мирового хозяйства происходит в 
направлении постепенного развития постматериальних структур, среди которых преобладают те, которые 
производят знание и интеллектуальные продукты, которые становятся приобретением все большей части 
человечества. Наблюдается не только поляризация туристической деятельности, которая заключается в 
формировании «полюсов роста» вокруг узловых финансово-информационных центров и перераспределении 
финансовых и организационных возможностей, которые предоставляет использование современных 
информационных технологий, но и наличие ярусности в деятельности мировой индустрии туризма. 

Цель. Целью статьи является оценка современных процессов организации геопросторових аспектов 
туристической деятельности с учетом мировых тенденций. 

Методология. Теоретико-методологической основой исследования выступают положения учений о 
формировании мирового туристического рынка, его геопросторовой организации, научные труды ученых в 
данной сфере исследования. В процессе исследования использованы общетеоретические и специальные методы 
анализа: теоретического обобщения, анализа и синтеза, исторический, абстрактно-логический и другие. На 
основе методов поисково-аналитического исследования акцентируется внимание на системе категорий 
геопросторових исследований мирового рынка туризма; дифференциацию элементов глобальной линейно-
узловой структуры индустрии туризма. 

Научная новизна исследования заключается в том, что на основе обобщения многоаспектного 
материала дается оценка геопросторовий организации сферы мирового туризма. 

Практическая значимость заключается в том, что проанализированы региональные мировые 
аспекты развития туристической деятельности на основе территориального неравенства; динамику 
развития туристических макрорегионов; эффективность функционирования международного 
туристического рынка. 

Ключевые слова: туристическая индустрия, туристические регионы, мировые туристические 
центры, территориальная концентрация, территориальная интеграция, полюса роста, геопросторови 
структуры,  туристическая дестинация, транс национализация, глобализация. 

 
SUMMARY 

 
GEOSPACE ORGANIZATION OF WORLD TOURIST MARKET 

 The present-day specifics lies in that there has been  awareness of importance of tourism development, as an 
effective means of considerable currency receipts, creation of new workplaces, stimulus for development of social and 
market infrastructure, potential object of investment etc. Due to globalization processes with transnationalization forms 
of activity, that has been their inherent feature, internationalization of production, to the tendencies of capital 
concentration affected tourism industry not only by its multilateral territorial structure of world tourist market, but also 
by its layering, objectively preconditioned system of capital circulation, by forms of collaboration and organization of 
activity; by the possibilities of proper marketing strategies applications, which are possible due to the  modern 
information technologies usage. Transformation of world economic centre takes place in direction of gradual 
development of postmaterial structures among which prevail, those, which produce knowledge and intellectual products 
becoming the acquisition of greater part of humanity. There is not only polarization of tourist activity, which consists of 
«poles of growth» forming round the key financial and informative centres as well as redistribution of financial and 
organizational possibilities, which have been given by the use of modern information technologies, but also the 
existence of layering in activity of world tourism industry. 

The Aim of the article. The aim of the article is an estimation of modern organizational processes of tourist 
activity geospace aspects taking into account the world tendencies. 

Methodology. The provisions of doctrines concerning the formation of world tourist market, its geospace 
organisation, scientific works have been taken as theoretical and methodological basis of research. General theoretical 
and specific methods of analysis have been used: theoretical generalisation, analysis and synthesis, historical, abstract 
and logical, and others. On the basis of methods searching-analytical research the special attention to the system of 
categories of geospace tourism world market has been paid; as well as differentiation of elements of linear-nodal 
global structure of tourism industry. 

Scientific novelty. Lies in the facts in that on the basis of generalization of diverse aspects of material an 
evaluation of world tourism geospace organization has been given. 

Practical relevance. Lies in the fact that the regional world aspects of tourist activity development on the basis 
of territorial inequality; the dynamics of tourist macroregions development have been analysed; as well as the 
efficiency of international tourist market functioning. 

Key words: tourist industry, tourist regions, world tourist centres, territorial concentration, territorial 
integration, poles of growth, geospace structures, tourist destination, transnationalization, globalization. 



Науковий вісник Мукачівського державного університету 
Гуманітарні і суспільні науки 

 

Журнал наукових праць №21(16)’2016 

 

101

УДК 1751.82.821.581 
 

КИТАЙСКИЙ ДЕТЕКТИВ В ЕВРОПЕЙСКОМ ВАРИАНТЕ 
 

РЫЖЧЕНКО ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА 
Харьковская государственная академия культуры 

 

Стаття присвячена порівняльному аналізу оригінального китайського детективного твору з 
перекладним китайським детективом, який був здійснений європейським східнознавцем Робертом ван Гуліком.  

Мета статті - зіставити перекладний європейський та власне китайський твори докласичного 
періоду детективного жанру, щоб виявити їх основні відмінності та точки зіткнення. 

Матеріалом для статті послужили авантюрно-героїчний роман китайського оповідача Ши Юй-Куня 
"Троє хоробрих, п'ятеро справедливих" та перекладний роман "Знамениті справи судді Ді" нідерландського 
дослідника китайської культури Роберта ван Гуліка, а також записки начальника розшукової поліції Санкт-
Петербургу Івана Дмитровича Путіліна. 

Проведений аналіз показав, що перекладний твір носить швидше характер стилізації, оскільки 
перекладач прагнув надати своєму твору характер класичного англійського детективу, максимально 
реалізувавши в ньому елемент тайни та розшуку, переодягань та допитів. Європейський дослідник порушує 
основні правила китайського детективного твору, які були ним же описані у передмові до першого 
перекладного твору про суддю Ді. Все це свідчить про великий вплив власне європейської літератури на твір 
Роберта ван Гуліка, тоді як оригінальний китайський твір несе в собі риси китайської культури та цивілізації, 
він спрямований більше на опис громадського розвитку і функціонування, ніж на опис логічних і аналітичних 
пошуків злочинця, які характеризують класичний англійський детектив, основні риси якого й наслідує 
перекладний європейський роман.  

У той же час китайський твір має деякі точки дотику з власне російським детективним твором, 
який був створений до появи перекладних англійських детективів у країні, тому він майже не має рис, 
характерних класичному детективному твору європейського зразка, а зображає роботу слідців з 
розслідування злочинів та пошуку злочинців, що також виражає самобутність твору та його прагнення 
правдиво зобразити життя.  

Результати дослідження можуть бути використані при підготовці курсів лекцій з китайської та 
європейської літератури, в соціологічних та культурологічних дослідженнях, а також для перекладацького 
аналізу тексту (роман Роберта ван Гуліка). 

Ключові слова: детективний роман, докласичний період, перекладний роман, роман про суддів, 
стилізація 

 
Постановка проблемы. Китайской цивилизации, которая, по мнению 

исследователей, является одной из старейших в мире, пять тысяч лет. Китай является 
родиной бумаги, компаса, пороха и книгопечатания, так называемых «четырех великих 
китайских изобретений» по мнению известного исследователя китайской науки 
Джозефа Нидэма. Более того, китайская литература является одной из древнейших литератур 
мира.  

Однако современный европейский читатель плохо знаком с достижениями китайской 
литературы, и причины этого кроются, по нашему мнению, в китайской идеологии 
конфуцианства и каноничности литературы. Очень долгое время китайская литература была 
скорее «изящной словесностью», чем литературой. В европейском понимании «изящная 
словесность» (фр. belles letters) - общее название художественной литературы. Но, как 
отмечают Б.В. Кондаков, Д.С. Попов и Т.Н. Чугаева, «китайская литература не является 
“беллетристикой” в традиционном европейском понимании <…>: она была всегда больше, 
чем просто литература. Содержание, мысль, этическая оценка в ней всегда были важнее, чем 
художественная форма; историческая информативность, назидательность и дидактичность, 
наличие отчетливо сформулированного положительного морально-этического идеала 
превалировали над “развлекательностью”» [1, с. 80].  

Тем не менее, бесспорен тот факт, что китайская литература в конце XIX - начале XX 
века ощутила на себе значительное влияние европейской литературы и постепенно стала 
интегрироваться в мировой литературный процесс. Это же утверждение справедливо и в 
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отношении детективного жанра. Как отмечает в своем исследовании Н.В. Захарова, «в 
китайской литературе в конце XIX в. еще не существовало как самого слова “детектив”, так 
и литературного жанра <…>, обозначаемого понятием “детектив”» [2, с. 55]. Но были очень 
популярны авантюрные романы, которые соединяли в себе «романы о судьях» и «героико-
авантюрную рыцарскую прозу». Первые полноценные детективы появляются в Китае только 
в начале XX века, а первым китайским детективщиком исследовательница правомерно 
считает У Вояо, автора романов «Расследование кражи», «Тридцать четыре китайские 
детективные истории», «История четырех крупных бриллиантов», огромное влияние на 
которые оказала переводная западная детективная проза.  

Однако в приложении к своему первому произведению о судье Ди нидерландский 
востоковед Роберт ван Гулик отмечает, что «короткие рассказы о таинственных 
преступлениях и их раскрытии существовали в Китае на протяжении более тысячи лет, а 
знаменитые детективы были прославлены в историях публичных рассказчиков и 
театральных пьесах многих столетий. Более длинные китайские детективные романы 
появились позже, около 1600 года, и получили дальнейшее развитие в XVIII и ХIХ 
столетиях. Эти длинные увлекательные и таинственные истории до сих пор очень популярны 
в Китае» [3]. На наш взгляд, эти истории не соответствовали правилам, предъявляемым к 
классическому детективному произведению в Европе, в них делался акцент не на раскрытии 
преступления, а на восхвалении личности расследователя. Поэтому вполне целесообразно, 
как нам кажется, придерживаться концепции Н.В. Захаровой и считать датой появления 
классического «собственно детективного произведения» в Китае именно конец XIX в. С 
другой стороны, вполне логично, что китайская литература развивалась согласно с 
собственными правилами и с учетом национальной истории и культуры. В связи с этим 
понятно отличие классического мирового детектива от собственно «китайского детектива» 
(этот термин имеет полное право на существование). 

К сожалению, на сегодняшний день мы имеем очень скудное представление о 
китайском детективе как до появления классических рассказов Э. По, так и после них, что, 
на наш взгляд, не позволяет составить полную картину становления китайского детектива 
как такового, а также определить его место в развитии китайской литературы в целом. 

Анализ основных исследований и публикаций. Китайская литература привлекает 
внимание современных исследователей, однако лишь некоторые ее аспекты освещаются 
современными литературоведами, в центре внимания которых в последнее время 
оказывается в основном поэзия. Детективное творчество как таковое практически не стало 
объектом пристального внимания как отечественных, так и зарубежных исследователей 
литературы. Историю становления жанра детектива в Китае мы находим только в статье 
Н.В. Захаровой [2]. К сожалению, творчество западных писателей, избирающих Китай 
площадкой для развития своих событий, также обходится вниманием исследователей, о чем 
свидетельствуют малочисленные работы, посвященные творчеству Роберта ван Гулика, в 
частности статьи М.Р. Ненароковой [4-5] и В.Л. Черной [6]. 

Цель статьи. В нашей работе мы попытаемся сопоставить произведения 
доклассического периода детективного жанра, а именно европейский вариант «китайского 
детектива» (автор - Роберт ван Гулик) и оригинальный китайский роман о судье (автор - Ши 
Юй-Кунь), чтобы выявить их наиболее характерные черты сходства и различия. 

Изложение основного материала. В начале прошлого века, в период становления 
классического европейского детектива Рональд Нокс, теоретик жанра, один из основателей 
«Детективного клуба», в своих «десяти заповедях детективного романа» (1928) указал, что 
«в произведении не должен фигурировать китаец» [7, с. 430]. Тибор Кестхейи отозвался о 
подобном запрете как о социальном предрассудке, типичном для англичан. Он отметил, что 
«после боксерского восстания 1900 года для подданного Британской империи в течение 
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четырех десятилетий не было более ненавистной фигуры, чем китаец» [8, с. 155]. Сам 
Рональд Нокс предположил, что подобное отношение европейцев к жителям Поднебесной 
обосновано тем, что они считались «существами чересчур умными и недостаточно 
нравственными» [7, с. 431]. Далее он предложил читателю сразу же отложить в сторону 
книгу, в которой упоминаются «глаза-щелочки китайца Лу» по той причине, что это плохая 
вещь. На наш взгляд, подобное отношение Рональда Нокса к представителям другой расы 
обусловлено его субъективным мнением и не несет в себе какого-либо элемента 
достоверности. 

Возможно, еще одной причиной подобного отношения к «китайцам» является 
довольно поверхностное знакомство европейского читателя с достижениями китайской 
литературы. Этот пробел решил восполнить известный исследователь китайской культуры 
Роберт ван Гулик, который в середине XX века познакомил западного читателя с традициями 
китайской культуры и литературы. Роберт ван Гулик, способствуя популяризации китайской 
темы в европейской литературе, «вывел в свет» своего знаменитого судью Ди, тем самым 
став отцом-основателем ретродетектива в мировой литературе. 

Первое произведение о судье, «Знаменитые дела судьи Ди», было, по замечанию 
самого Р. ван Гулика, переводом китайского произведения неизвестного автора «Ди Гунь 
Ань», относящееся к XVIII веку. Роберт ван Гулик решил продолжить работу над делами 
судьи, выпустив в свет еще более десятка повестей и рассказов, стилизованных под 
оригинальное китайское произведение, являясь уже их полноправным автором.  

В своем «Необходимом предисловии для облегчения чтения романов о судье Ди», 
относящемся к первому роману о судье, Роберт ван Гулик дал подробный комментарий и 
анализ основных характерных черт китайского детективного произведения и объяснил 
причины «непопулярности» подобного произведения у европейских читателей. 
Нидерландский ученый отметил, что «ни одна из китайских детективных историй не была 
издана полностью в английском переводе. <…> Поэтому нельзя отрицать, что западные 
студенты обходили вниманием китайский детективный роман, отдавая предпочтение 
знаменитым китайским историческим и «нравоучительным» романам, доступным в 
превосходных, полных переводах» [3].  

Далее Р. ван Гулик привел пять основных составляющих, которые качественно 
отличают китайский детектив от его европейского собрата. В частности он выделил 
следующее:  

1. Преступник, его имя и история, а также мотивы совершения преступления 
изложены уже в самом начале повествования.  

2. «Сверхъестественное» является неотъемлемой частью произведения, помогая 
детективу в расследовании преступления.  

3. Из-за страстного интереса к деталям, проявляемого китайцами, детективные 
романы отличаются неспешным повествованием, подробными описаниями документов и 
писем, а также различными отступлениями.  

4. Удивительная память на имена и особый интерес к семейным отношениям 
обеспечивают огромное количество персонажей (около двухсот) в одном произведении.  

5. Развязка детективного произведения – это подробный отчет о казни преступника. 
По замечанию самого востоковеда-переводчика, выбор романа «Ди Гунь Ань» не 

случаен, так как именно он сочетает в себе «максимум детективной интриги и 
общечеловеческих проблем с минимумом чисто китайских особенностей,<…> и 
соответствует нашим привычным стандартам» [3]. Более того, если взять за основу 
утверждение об оригинальной природе самого романа («Знаменитые дела судьи Ди: 
достоверный китайский детективный роман XVIII века» [9]), то его особенности указывают 
больше на европейскую направленность «достоверного романа», что несет в себе элемент 
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стилизации. Вызывает затруднение природа стилизации: или Р. ван Гулик внес изменения в 
роман, или сам неизвестный автор максимально приблизил его к стандартному 
классическому детективу (тогда возникает вопрос о временной принадлежности, а именно 
XVIII веке). 

Как было указано выше, в своей статье мы предпримем попытку сравнить переводной 
роман европейского востоковеда Роберта ван Гулика о судье Ди и роман китайского 
сказителя Ши Юй-Куня о справедливом и неподкупном судье Бао-гуне. Прежде всего 
следует отметить, что эти произведения освещают действия реальных исторических лиц Ди 
Жэньцзе (630-700) и Бао Чжэна (999-1062). Однако судья Ди перекочевал из эпохи Тан 
(618-907) в эпоху Мин (1368-1644), а Бао Чжэн стал героем народной китайской мифологии, 
одним из судей загробного мира, что в некоторой степени идеализирует героев этих 
детективных произведений. Так, Бао-гун в романе Ши Юй-Куня характеризуется 
следующим образом: «Куй-син < дух одной из звезд Большой Медведицы; божество, 
помощник бога словесности Вэнь-чана> является во сне и предвещает приход в мир 
замечательного человека» [10, с. 39] или «Поистине небожитель спустился на землю! - не 
мог нарадоваться учитель. - Пусть учится! Его ждут в будущем высокие чины и великие 
дела!» [там же].  

Роберт ван Гулик более скромен в описании своего героя: «Один честный судья 
означает счастье для тысяч семей, одно слово «справедливость» означает мир для всего 
населения. Образцовое поведение судьи Ди, судьи Чанпина, описано здесь в назидание 
читающей публике» [9, с. 8]. Нидерландский востоковед в описании своего героя наследует 
европейскую традицию: судья представлен читателю как реальный человек, а не 
полумифический герой. В этом заключается одно из существенных отличий китайского 
детектива от европейского: европейский расследователь преступлений – это человек с 
необыкновенными способностями, аналитическим мышлением и сверхнаблюдательностью, а 
китайский расследователь – это полубожество, спустившееся на землю. Китайский судья – 
это сверхличность, представитель особой касты, член высшего сословия.  

Как известно, для Китая характерен особый сословный подход в разделении своих 
граждан. Ши Юй-Кунь отмечает в своем романе, что перед законом все равны, никто не 
избежит наказания, прикрывшись своим социальным положением, будь то бедняк или 
правитель. Однако социальные разграничения проявляются при наказании преступников, так 
как для каждого сословия предусмотрен особый вид оружия, которым производится 
наказание (каждый нож изготовлен из особого металла): «этими ножами я буду казнить 
преступников, - пояснил Бао-гун. - Знатных - «головой дракона», богатых, но незнатных - 
«головой тигра», простолюдинов — «собачьей головой» [10, с. 71].  

Социальные различия подчеркиваются автором и в манере обращения судьи Бао-гуна 
к простолюдинам: «Где тебя носит, пёс? - накинулся на него хозяин. Я уж заждался» [10, 
с. 47] или «Ах ты пёс! - еще больше рассердился Бао-гун» [там же]. Как известно, собака 
считалась одним из самых почитаемых животных в Древнем Китае, а потом стала признаком 
высшего класса, роскоши. В этом свете подобное ругательство выглядит несколько странно. 
Однако, если проследить подобные метаморфозы в английском и русском языках, несмотря 
на отношение россиян и европейцев к этому животному как к верному другу и члену семьи, 
в русском языке, равно как и в английском, присутствует ряд ругательных выражений, 
ключевым словом в которых и выступает собака: (пёс, шавка) ⁄ (cur).  

Подобное пренебрежительное отношение как к нижестоящим, а именно простым 
жителям Поднебесной, подающим жалобу в суд, так и в отношении самого судьи Ди, 
наблюдается и в произведении Р. ван Гулика, в частности в той манере, в какой автор 
описывает обращение к самому судье и отношение судьи к высочайшим указам: «Судья Ди 
медленно свернул указ и положил его обратно на стол. Затем, обратившись лицом в сторону 
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столицы, он снова распростерся и девять раз подряд ударился головой об пол в знак 
признательности императорской милости» [9, с. 250]. (“Judge Dee slowly rolled up the Edict 
and replaced it on the table. Then, turning in the direction of the capital, he again prostrated himself, 
and knocked his head on the floor nine times in succession to express his gratitude for this Imperial 
favour”) [11, с. 235] или «Он несколько раз стукнулся головой об пол и взвыл: 

- Этот незначительный человек заслуживает смерти! Вчера я не знал, что 
разговариваю с вашей честью» [9, с. 56]. (“He knocked his head on the floor several times and 
wailed: 

“This insignificant person deserves to die! I did not know that yesterday I was addressing 
Your Honour”) [11, с. 50]. 

В произведении Ши Юй-Куня используется более толерантное отношение к 
нижестоящим, обращающимся к чиновникам и судьям: «Ли Бао обрадовался, еще раз 
поклонился и вскочил с колен» [10, с. 57] или «Бао Син зажег ароматную свечу, поставил ее 
в курильницу, опустился на колени и трижды поклонился» [10, с. 58]. 

Для сравнения, в записках известного российского следователя Ивана Дмитриевича 
Путилина не просматривается отношение к преступнику или слуге в зависимости от его 
социального происхождения. Несмотря на то, что основными преступниками в серии 
рассказов выступают «крестьянин Александр Петров» или «мещанин Иван Григорьев» [12], 
И.Д. Путилин, который сам учился на медные деньги, никогда не позволял себе грубого 
обращения с подследственными: 

« - Ну-с, как же тебя звать? - задал я обыкновенный вопрос. 
- Не могу припомнить! - последовал ответ. 
- Гм!... Вот как! Забыл, значит? Как же это так? 
- Да так! Имя больно хитрое поп, когда крестил, дал … Пока несли из церкви домой, я 

и забыл, а пока сюда попал, так и совсем позабыл. Просто никак припомнить не могу! - 
говорил задержанный, все еще глядя в сторону, но речь его принимала все более и более 
наглый оттенок. 

- Тэ-э-эк-с, - протянул я, - Что же это ты, бедняга непомнящий, по ночам с дубиной на 
большой дороге делаешь? 

- Ничего … Так … Хожу, значит, по своим надобностям» [12]. 
Подобная толерантность при проведении допроса не характерна китайским 

детективам, основная задача китайского судьи – «нагнать на преступника страху» и таким 
образом заставить его признаться в преступлении: «Стукнув по столу деревянным молотком, 
Бао-гун грозно произнес: 

- Отвечай, У Лян! Или ты и дальше будешь отпираться? 
- Смилуйтесь, господин, я во всем признаюсь!» [10, с. 53]. 
В переводном романе Р. ван Гулика судье Ди свойственна такая же манера ведения 

допроса: «Едва он закончил говорить, судья Ди заорал на него: 
- Ты, собачья голова, я не спрашиваю у тебя совета, как найти преступника! Я только 

хочу понять, как можешь ты, облеченный официальной должностью и обязанный знать 
правила и предписания, так грубо нарушать закон?» [9, с. 18] («You dogs-head, I am not asking 
to be advised by you as to the identity of the criminal. What I demand to know is, how can you, 
charged with an official function, and supposed to know the rules and regulations, thus offend 
against the law?» [11, с. 16]). 

Как указывалось выше, Роберт ван Гулик в своем предисловии особо подчеркивает 
вовлечение в расследование сверхъестественных сил, которые помогают герою в выявлении 
истины. Так, в романе Роберта ван Гулика в расследовании запутанного преступления, 
совершенного госпожой Чжоу (загадочное убийство мужа Би Цуня), помощь судье Ди 
оказывает сновидение, в котором ему даются некоторые подсказки («Глава 11. Толкование 
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из книги оказывается применимым к делу; сон дает скрытый ключ тому, что произошло» [9, 
с. 88] ⁄ «A hint in a book proves applicable to the case; a dream supplies hidden clues to past 
events» [11, с. 85], а совершение преступления подтверждает сам призрак убитого («Нас сюда 
привел выходец с того света» [9, с. 48] ⁄ «A communication from the dead has directed us here» 
[11, с. 46] <Переводчик с английского несколько изменил оригинальный текст>). Тем не 
менее, нидерландец Р. ван Гулик свел подобный «мистический элемент» к минимуму, не 
привлекая элементы китайского фольклора, как это ярко представлено в романе китайского 
сказителя Ши Юй-Куня: «Глава пятая. Столярный отвес помогает раскрыть преступление. 
Черный таз жалуется на несправедливость старику Чжан Саню» [10, с. 52]. Для сравнения, 
своеобразный элемент сверхъестественного присутствует и в записках И.Д. Путилина, 
который неоднократно указывал, что «случай» - это могущественный помощник сыска» или 
«как это часто бывает, дело решил случай» [12].  

В то же время переводное произведение Роберта ван Гулика также несет в себе 
заметные элементы классического европейского детектива, что указывает на определенный 
элемент стилизации. Так, в тексте повествования достаточно часто встречаются детективные 
термины, не характерные китайскому произведению XVIII века, но отличающие 
классическое европейское детективное произведение. Приведем несколько примеров: 
«Следователь разложил на земле тростниковую циновку и велел положить на нее тело» [9, 
с. 26] (“The coroner there upon spread a reed mat on the ground, and had the corpse placed on top 
of it” [11, с. 25]). На наш взгляд, термин «следователь» (“coroner”) более характерен 
европейскому детективному роману, а не китайскому роману о судье. Или «дежурные 
стражники поняли, что их самые худшие опасения становятся явью. Между собой они 
критиковали судью, но никто не посмел попросить его отменить эксгумацию» [9, с. 72] 
(“The constables outside now saw their worst fears come true. Among each other they criticized the 
judge, but nobody dared to ask him to stop the exhumation” [11, с. 70]). Эксгумация 
(профессиональный термин, который скорее характерен для современных детективов) и 
критика в адрес высшего сословия отличают скорее европейский детектив. Все это указывает 
на стремление автора стилизовать свое произведение под классический английский детектив 
(если брать в расчет его переводной характер) или наоборот, указывает на стремление 
«неизвестного автора» стилизовать произведение под «достоверный китайский детективный 
роман». 

В своем положении №4 об особенностях китайского детектива Роберт ван Гулик 
указывает, что китайцы очень любят наличие большого количества персонажей в 
произведении. Так, в произведении Ши Юй-Куня в наличии несколько сотен персонажей, 
которые объединены вокруг нескольких главных героев, на что указывает и само название 
произведения «Трое храбрых, пятеро справедливых». В то же время сам «переводчик» 
Р. ван Гулик вносит небольшие поправки в этот тезис. Прежде всего следует отметить, что 
китайский детектив представляет собой скорее эпос, чем роман, а в переводном романе 
Роберта ван Гулика в самом начале произведения дан список действующих лиц общим 
числом 29. Если вспомнить положение о том, что Р. ван Гулик пытается облегчить 
европейскому читателю восприятие китайского произведения, то подобное урезание 
количества героев не позволяет европейскому читателю в полном объеме оценить специфику 
«собственно китайского произведения». 

Хотелось бы также прокомментировать тезис Р. ван Гулика о любви китайцев к 
семейным узам. Как свидетельствует произведение китайского автора, понятие «духовного 
родства» является очень важным в культуре Китая. На это указывают частые упоминания 
слов «брат», «племянник», «дядя», «сестра» для обозначения людей, не состоящих в кровном 
родстве, что не типично как для европейской, так и русской культуры. Однако особо следует 
отметить частое использование слова «брат» в русской культуре и слова «bro» в современной 
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английской культуре. В романе Роберта ван Гулика нет особой сплоченности героев, автор 
не использует подобных родственных «слов» для обозначения их духовной близости, в 
отличие от русского сыщика И.Д. Путилина, которому особое обращение помогает наладить 
контакт с арестованным: «Теперь сознавайся, братец, потому как сюда везут твоих четверых 
приятелей!» [12]. 

Кроме того, Р. ван Гулик пытается некоторым образом осовременить произведение 
XVIII века, введя в него некоторые фразы, свойственные, скорее, современному английскому 
языку: «Один сказал, что его фамилия Лю, другой назвался Шао. Так как они были заняты 
распаковкой своего багажа, у меня не было возможности спросить их имена» [9, с. 26]. («One 
said his surname was Liu, the other Shao. Since at the time they were unpacking their luggage, I did 
not have an opportunity for asking their personal names» [11, с. 25]). Как нам кажется, 
«распаковка багажа» характеризует скорее классического английского джентльмена, а не 
китайского торговца. 

Роберт ван Гулик в своем переводном произведении пытается максимально полно 
сохранить и передать основные китайские традиции и способ жизни. Не секрет, что основное 
блюдо китайской кухни – рис, и востоковед старается использовать этот символический 
образ для подчеркивания социальных различий: бедный человек может себе позволить 
только рис и ничего больше. Однако использование Р. ван Гуликом этого типичного символа 
Китая носит несколько европеизированный характер, поскольку имплицитно указывает на 
типично английское выражение «есть свой хлеб» или «выпить чашку чаю», которым он 
пытается заменить слова «пообедать» или «заработать себе на жизнь». Автор хочет указать 
на социальную принадлежность своего героя, но делает это не совсем удачно, на наш взгляд: 
«Я выходила из покоев только раз, - сказала служанка, - чтобы съесть свой вечерний рис» [9, 
с. 164] («I only left the room once,” the maid said, “and that was to eat my evening rice» [11, 
с. 164]) или «Неужели вы не узнаете человека, питающегося рисом с налогов, которые вы 
платите?» [9, с. 190] («Don’t you know the man who eats his rice from the taxes you pay?» [11, 
с. 189]). В произведении китайского автора Ши Юй-Куня мы встречаем использование слова 
«рис» в несколько ином ключе, а именно как уточнение рациона питания, которое указывает 
на отсутствие денег у героев: «Янь и слуга поужинали рисом, но только улеглись спать, как 
снизу вдруг донесся шум» [10, с. 123]). Из дальнейшего описания событий читателю 
становится понятен рацион бедного человека и рацион состоятельного человека. 

Некоторый вклад в дело запутывания европейского читателя внес и переводчик, 
который, в отличие от профессионального востоковеда Р. ван Гулика, плохо разбирался в 
особенностях китайской культуры. На это указывают следующие «факты»: «Меня, как 
окружного судью, люди считают отцом и матерью. И я должен позаботиться о том, чтобы 
возмездие настигло убийцу. Только тогда я смогу прямо смотреть в глаза Господу на небесах 
и людям на земле» [9, с. 25] <судья Ди – христианин?>. В оригинальном произведении Р. ван 
Гулик использовал слово «our Sovereign on high» [11, с. 24], что было бы уместнее перевести 
как «суверен или хранитель».  

Выводы. В результате проведенного исследования мы можем заключить, что 
переводное произведение Роберта ван Гулика тяготеет больше к классическому английскому 
детективу. Автор стремится внести в повествование элемент тайны, тем самым пытаясь 
вовлечь читателя в детективную игру, призванную найти ответ на вопрос, «КАК?» было 
совершено преступление. Более того, он некоторым образом «англизирует» оригинальное 
китайское произведение, тем самым приближая его к европейскому читателю, в то время как 
собственно китайский роман постоянно сохраняет элемент аутентичности.  

В то же время оригинальное китайское и русское детективные произведения 
доклассического периода имеют некоторые точки соприкосновения. В частности, китайский 
детектив, как и русский, направлен больше на описание основных составляющих 
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профессиональной жизни судьи и сыщика, которые расследуют преступления. Именно 
поэтому в этих произведениях практически отсутствует элемент тайны раскрытия и процесс 
логического расследования преступления: розыск с необходимыми переодеваниями и 
сбором информации составляют основной элемент расследования. Большое внимание как в 
китайском, так и в русском детективе уделяется эмоциональной передаче речи героев: 
авторы стремятся передать национальный колорит, используя просторечные и эмоционально 
окрашенные слова. Русское и китайское произведения тяготеют больше к 
профессиональному бытописательству, поэтому они и не являются детективными 
произведениями в полном смысле, что качественно отличает их от переводного 
произведения Роберта ван Гулика, которое носит скорее характер стилизации, чем 
собственно перевода. 

К сожалению, китайский доклассический детектив практически не изучен 
современными отечественными исследователями, что открывает широкие перспективы для 
всесторонних исследований в данной области: изучения тематического спектра и мотивной 
структуры, гендерного аспекта, интертекста и многого другого. 
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АННОТАЦИЯ 
 

КИТАЙСКИЙ ДЕТЕКТИВ В ЕВРОПЕЙСКОМ ВАРИАНТЕ 
Статья посвящена сопоставительному анализу оригинального китайского детективного 

произведения c переводным китайским детективом, который был осуществлен европейским востоковедом 
Робертом ван Гуликом. 

Цель статьи - сопоставить переводное европейское и собственно китайское произведения 
доклассического периода детективного жанра, чтобы обнаружить их основные отличия и точки 
соприкосновения.  
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Материалом для статьи послужили авантюрно-героический роман китайского сказителя Ши Юй-
Куня «Трое храбрых, пятеро справедливых» и переводной роман «Знаменитые дела судьи Ди» нидерландского 
исследователя китайской культуры Роберта ван Гулика, а также записки начальника сыскной полиции 
Санкт-Петербурга Ивана Дмитриевича Путилина.  

Проведенный анализ показал, что переводное произведение носит скорее характер стилизации, 
поскольку переводчик стремился придать ему характер классического английского детектива, максимально 
реализовав элемент тайны и розыска, переодеваний и допросов. Европейский исследователь нарушает 
основные правила китайского детективного произведения, которые были им же описаны в предисловии к 
первому переводному произведению о судье Ди. Все это свидетельствует о большом влиянии собственно 
европейской литературы на произведение Роберта ван Гулика, тогда как оригинальное китайское 
произведение несет в себе черты китайской культуры и цивилизации, оно направлено больше на описание 
общественного развития и функционирования, чем на описание логических и аналитических поисков 
преступника, которые характеризуют классический английский детектив, основные черты которого и 
наследует переводной европейский роман.  

В то же время китайское произведение имеет некоторые точки соприкосновения и с собственно 
русским детективным произведением, которое было создано до появления переводных английских детективов 
в стране, поэтому оно почти не имеет черт, характерных классическому детективному роману европейского 
образца, а изображает работу сыщиков по расследованию преступлений и поиску преступников, что также 
выражает самобытность произведения и его стремление правдиво изобразить жизнь. 

Результаты исследования могут быть использованы при подготовке курсов лекций по китайской и 
европейской литературе, в социологических и культурологических исследованиях, а также для переводческого 
анализа текста (роман Роберта ван Гулика).  

Ключевые слова: детективный роман, доклассический период, переводной роман, роман о судьях, 
стилизация 

SUMMARY 
 

CHINESE DETECTIVE IN ITS EUROPEAN EQUIVALENT 
The article deals with the comparative analysis of the original Chinese detective work with the novel in 

translation which was carried out by the European Orientalist Robert van Gulik.  
The aim of the article – to contrast the European novel in translation and the original Chinese work of 

preclassical period of detective genre in order to find out their principal differences and common points. 
The adventurous heroic novel by Chinese story-teller Shi Yukun ”The Three Heroes and Five Gallants”and the 

novel in translation “Celebrated Cases of Judge Dee” by the Dutch researcher of Chinese culture Robert van Gulik 
and memoir of the chief of Saint Petersburg criminal investigation police Ivan Dmitrievich Putilin have provided the 
background of the investigation. 

The comparative analysis of the European novel in translation and the original Chinese novel which was carried 
out has shown that the European novel in translation carries the features of rather pastiche than original Chinese novel 
as the translator had the aim to attach the character of classical English detective to his work trying to implement the 
element of mystery and investigation, changing and interrogation in it. The European researcher breaks the main rules 
of the Chinese detective work which were described by him in his preface to the first novel in translation about judge 
Dee. All this testifies about the great influence of European literature on the Robert van Gulik’s work, while the 
original Chinese novel bears in itself the features of Chinese culture and civilization, it is focused on the description of 
social evolution and functioning rather than on description of logical and analytical search of the criminal which are 
typical for classical English detective works, the main features of which inherits the European novel in translation.  

At the same time Chinese detective has common points with Russian detective which was created before 
appearing of translational English detectives in the country that is why it almost does not possess the features typical 
for classical detective work of the European pattern but describes the work of investigating officers on investigation of 
crimes and searching of criminals, that also expresses the originality of the work and its tendency to describe life truly. 

The results of the research can be used while preparing lecture courses on Chinese and European literature, 
for social and culturological researches and also for translational text analysis (the novel by Robert van Gulik). 

Key words: detective novel, preclassical period, novel in translation, novel about judges, pastiche.  
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ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛЯ ДО КОМПЕТЕНТНІСНО – ОРІЄНТОВАНОГО 
НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ  

 
ТЕЛИЧКО НАТАЛІЯ ВІКТОРІВНА 

Мукачівський державний університет 
 

Сьогодні актуальності набуває поняття компетентності учня, що визначається багатьма 
чинниками, оскільки саме компетентності є тими індикаторами, що дозволяють визначити готовність учня-
випускника до життя, його подальшого особистого розвитку й до активної участі в житті суспільства.  

Професійно-творча діяльність вчителя різностороння і потребує постійного розвитку та 
вдосконалення, чому сприяє введення компетентнісно-орієнтованого навчання іноземної мови. На сучасному 
етапі розвитку вітчизняної та світової педагогічної думки дедалі більшого поширення набуває компетентнісний підхід, 
який визначає цілі навчання через поняття «компетенції». 

Метою статті є розкрити сутність і значення компетентнісно- орієнтованого підходу до навчання 
іноземної мови; охарактеризувати професійно-педагогічні вміння вчителя англійської мови; визначити засади 
успішної співпраці вчителя і учня; узагальнити і обґрунтувати форми компетентнісно- орієнтованого, 
творчого підходу вчителя до викладання англійської мови. 

Компетентнісний підхід у системі сучасної мовної освіти можна розглядати як один із ключових 
підходів, який не заперечує інших, а лише розширює, поглиблює та доповнює їх. Очевидний його взаємозв'язок з 
особистісно-діяльнісним (комунікативно-діяльнісним) підходом, оскільки, згідно із компетентнісним підходом, 
важливою педагогічною умовою досягнення мети освіти є оволодіння визначеними компетенціями суб'єктами 
навчання на основі індивідуального досвіду. 

Ефективність системи навчання залежить від рівня професійної підготовки вчителя, його 
професійної компетентності, змісту його роботи та від усвідомлення учнями своєї відповідальності за 
досягнуті за допомогою вчителя результати, що, в свою чергу, вимагає від учнів співробітництва та активної 
участі у процесі навчання та виховання. 

Професійна компетентність — це оволодіння вчителем необхідною сумою знань, умінь та навичок, які 
визначають сформованість його педагогічної діяльності, педагогічного спілкування та особистості вчителя 
як носія певних цінностей, ідеалів та педагогічної свідомості. 

Професійна компетенція забезпечується відповідними вміннями практичного оволодіння іноземною 
мовою як засобом спілкування, так і засобом розв'язування методичних завдань, наявністю певних якостей 
особистості, які сприяють її активному та успішному функціонуванню в умовах професійно-педагогічної 
діяльності. Формування професійно-педагогічної компетенції відбувається разом з усіма елементами 
педагогічної діяльності вчителя іноземної мови. 

Компетентісний підхід передбачає особистісно-діяльнісний вимір результатів навчання учня, що 
підвищує його зацікавленість і відповідальність. 

Ключові слова: компетентнісно-орієнтованого навчання, компетентнісний підхід, професійна 
компетентність, професійна компетенція, особистісно-діяльнісний вимір. 

 

Рівень вимог до спеціаліста XXI століття визначає необхідність постійного 
вдосконалення дидактичних основ системи підготовки професійних кадрів у вищих 
навчальних закладах, розробки науково обгрунтованих підходів до педагогічного процесу. 
Метою упровадження таких підходів є розвиток особистості, яка здатна творчо мислити, 
має високі моральні якості, характеризується конкурентоспроможністю, самостійністю і 
компетентністю. На сучасному етапі розвитку вітчизняної та світової педагогічної думки 
дедалі більшого поширення набуває компетентнісний підхід, який визначає цілі навчання 
через поняття «компетенції». 

Об'єкти та методи дослідження.  
Аналіз науково-педагогічної літератури свідчить про значний інтерес вітчизняних і 

російських дослідників (І.Зимня, В.Краєвський. О.Овчарук, Л. Паращенко, О.Пометун, 
А.Хуторской та ін.) до проблеми щодо необхідності формування компетенцій як кінцевої 
мети освіти; інтеграційними процесами в європейському і світовому освітньому просторі, 
які зумовлюють доцільність узгодження вимог підготовки спеціалістів з метою 
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забезпечення їх конкурентоспроможності; потребами сучасного ринку праці у 
кваліфікованих фахівцях. 

Проте формування загальних компетенцій у майбутніх вчителів англійської мови і 
досі не знайшло належного розроблення. 

Постановка завдання 
Метою статті є розкриття сутності і значення компетентнісно- орієнтованого підходу 

до навчання іноземної мови 
Виходячи з мети визначено наступні завдання: 
- охарактеризувати професійно-педагогічні вміння вчителя англійської мови та 

визначити засади успішної співпраці вчителя і учня; 
- розкрити суть і значення компетентнісно- орієнтованого підходу до навчання 

іноземної мови; 
- узагальнити і обґрунтувати форми компетентнісно- орієнтованого, творчого підходу 

вчителя до викладання англійської мови. 
Результати та їх обговорення 
Сьогодні актуальності набуває поняття компетентності учня, що визначається 

багатьма чинниками, оскільки саме компетентності є тими індикаторами, що дозволяють 
визначити готовність учня-випускника до життя, його подальшого особистого розвитку й до 
активної участі в житті суспільства. Компетентісний підхід передбачає особистісно-
діяльнісний вимір результатів навчання учня, що підвищує його зацікавленість і 
відповідальність. 

І.А.Зимня виокремлює три етапи розвитку освіти, орієнтованої на оволодіння 
компетенціями основи якої були закладені у 70-х роках в Америці у контексті 
запропонованого Н. Хомським поняття «компетенція» стосовно теорії мови[2]. 

Перший етап (1960-1970 рр.) характеризується введенням у науковий апарат 
категорії «компетенція», початком досліджень у руслі генеративної граматики і теорії 
навчання мов різних видів мовної компетенції, введенням поняття «комунікативна 
компетенція» (Д.Хаймс), створенням передумов для розмежування понять «компетенція» і 
«компетентність». Щодо останнього Н.Хомський писав: "Ми проводимо фундаментальну 
відмінність між компетенцією (знанням мови тим, хто говорить - слухає) і вживанням 
(реальним використанням мови у конкретних ситуаціях). Тільки в ідеалізованому випадку ... 
вживання є безпосереднім відображенням компетенції" [4]. 

Другий етап (1970-1990 рр.) характеризується використанням категорії «компетенція/ 
компетентність» у теорії і практиці навчання мови (особливо іноземної), менеджменту, 
спілкування; розробкою змісту поняття "соціальні компетенції/компетентності." У книзі 
"Компетентність у сучасному суспільстві" зазначається, що компетентність складається з 
певних компонентів, багато з яких відносно незалежні один від одного, одні стосуються 
когнітивної сфери, інші - емоційної; ці компоненти можуть заміняти один одного в якості 
складників ефективної поведінки. Автором виділено 37 компетенцій, серед яких: тенденція 
до чіткішого розуміння цінностей і установок стосовно конкретної мети: тенденція 
контролювати свою діяльність; готовність і здатність навчатися самостійно: самоконтроль; 
критичне мислення; здатність приймати рішення; схильність до роздумів стосовно 
майбутнього та ін. У визначенні компетенцій вже домінують категорії «готовність», 
«здатність», «схильність». Формування компетенцій починає розглядається як кінцевий 
результат навчального процесу. Для різних видів діяльності дослідники виділяють різні 
види компетенцій [1]. Зокрема, для мовної підготовки Рада Європи (1990) окреслила 
стратегічну, соціальну, соціолінгвістичну, мовну і навчальну компетенції. 

Третій етап, що розпочався в 90-х роках XX століття, ознаменувався публікаціями в 
матеріалах ЮНЕСКО переліку компетенцій, які необхідно розглядати як бажаний результат 
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навчання. У доповіді міжнародної комісії з освіти для XXI століття Ж. Делор сформулював 
чотири положення, на яких базується освіта: "Навчитися пізнавати, поєднуючи досить 
широку загальну культуру з можливістю поглибленої роботи в обмеженій кількості 
дисциплін... Навчитися працювати так, щоб здобути не лише професійну кваліфікацію, але 
й у більш широкому значенні компетентність, яка дає можливість справитися з різними 
численними ситуаціями і працювати у групі.... Навчитися жити разом, виховуючи розуміння 
іншого і відчуття взаємозалежності.... Навчитися жити для того, щоб розвивати власну 
особистість і бути спроможним діяти, демонструючи незалежність, самостійність суджень 
та особисту відповідальність". У тому ж році на симпозіумі в Берні (27-30 березня 1996 р.) 
відповідно до програми Ради Європи розглядалося питання визначення ключових 
компетенцій (key competences), необхідних учням для успішного працевлаштування чи 
здобуття вищої освіти. Було узагальнено коло компетенцій (здатність навчатися, здобувати і 
працювати з інформацією, мислити, спілкуватися, працювати в команді, діяти, 
адаптуватися), необхідних молодим людям для реалізації особистого потенціалу і розбудови 
Європейської спільноти [6]. 

На сучасному етапі інтерес дослідників зосереджений передусім на визначенні 
понятійного апарату, місця компетентнісного підходу серед інших підходів та окресленні 
компетенцій, необхідних для успішної діяльності у предметних галузях. 

У сучасній науці немає єдиного трактування терміна «компетенція», що пояснюється 
використанням поняття у повсякденному житті та науковому обігу його символічною 
природою, багатоаспектністю і міждисциплінарністю, що спричинює різноманітність 
тлумачень відповідно до пріоритетів кожної галузі. Уведений в обіг Н.Хомським у зв'язку з 
дослідженням проблем генеративної граматики, цей термін означав здатність, необхідну для 
виконання певної, головним чином мовної діяльності рідною мовою. За останні роки 
поняття «компетенція» вийшло на загальнодидактичний і методологічний рівень, що 
пов'язано з потребою в системному підході до змісту освіти і необхідністю конкретизації 
навчального матеріалу на загальнодидактичному рівні. 

Термін «компетенція» в освітньому контексті визначають як сукупність 
взаємопов'язаних якостей особистості (знань, умінь, навичок, способів діяльності) у межах 
певного кола предметів і процесів і необхідних для якісної продуктивної діяльності; 
сукупність знань, навичок та вмінь, які формуються у процесі вивчення дисципліни, а також 
здатність виконувати ту чи іншу діяльність на основі набутих знань, умінь і навичок; 
відчужену, наперед заплановану соціальну вимогу (норму) до освітньої підготовки учня, 
необхідну для його ефективної продуктивної діяльності у певній сфері; загальну здатність, 
яка базується на знаннях, досвіді, цінностях, нахилах, здобутих завдяки навчанню. 

Незважаючи на певні відмінності, усі автори погоджуються, що компетенція включає 
знання, навички, вміння, досвід діяльності, вміння працювати самостійно; метою 
формування компетенції є не наявність знань, навичок та вмінь, а власне здатність 
використовувати їх у продуктивній діяльності. 

 «Компетентність» визначають як сукупність особистісних якостей учня/студента 
(ціннісно-смислових орієнтацій, знань, умінь, навичок, здібностей), обумовлених досвідом 
його діяльності у певній сфері; володіння студентом компетенцією, яке включає його 
особисте ставлення до неї і предмета діяльності. Іншими словами, якщо під компетентністю 
розуміють здатність виконувати яку-небудь дію (у тому числі мовленнєву), то компетенція - 
це змістовий компонент такої здатності. 

Важливою залишається проблема ієрархії, переліку компетенцій та їх компонентного 
складу. У Загальноєвропейських Рекомендаціях з мовної освіти передбачено загальні 
компетенції, які є ключовими (декларативні знання, навички та вміння, компетенція 
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існування, вміння учитися), і комунікативні мовленнєві компетенції (лінгвістична, 
соціолінгвістична, прагматична). 

Серед ознак загальної компетенції виділяють її поліфункціональність, 
надпредметність, багатокомпонентність (В.Краєвський, А.Хуторський, О.Овчарук, 
О.Савченко), міждисциплінарність, багатовимірність, спрямування на формування 
критичного мислення, рефлексії визначення власної позиції, забезпечення широкої сфери 
розвитку особистості (О.Пометун), вона пов'язує воєдино особистісне й соціальне в освіті, 
відбиває комплексне оволодіння сукупністю способів діяльності, виявляється не взагалі, а в 
конкретній справі чи ситуації (Н.Бібік). Отже, вищезгадані ознаки загальної компетенції 
підкреслюють, наскільки важливу роль вона відіграє у процесі навчання в цілому. 

На думку А.В.Хуторського, загальні освітні компетенції конкретизуються на рівні 
навчальних предметів (освітніх галузей). Для цього з переліку загальних компетенцій 
відбираються й деталізуються окремі компетенції як за віковими ступенями навчання, так і 
за навчальними предметами й освітніми галузями [4]. 

Аналіз сучасних публікацій свідчить, що основна увага вітчизняних дослідників у 
галузі мовної освіти зосереджена навколо питання оволодіння іншомовною комунікативною 
компетенцією, в той час як проблема загальних компетенцій знаходиться певною мірою 
поза увагою науковців. 

В.В.Краєвський і А.В.Хуторской пропонують такі ключові компетенції: 
ціннісно-смислові- пов'язані з ціннісними орієнтирами особистості, її здатністю 

бачити й розуміти оточуючий світ, уміти обирати цільові й смислові установки для своїх 
вчинків; 

загальнокультурні - пізнання й досвід діяльності в галузі національної та 
загальнолюдської культури, моральні основи життя людини, досвід засвоєння особистістю 
картини світу; 

навчально-пізнавальні - сукупність компетенцій у сфері самостійної пізнавальної 
діяльності, яка включає елементи логічної, методологічної та загальнонавчальної діяльності; 

інформаційні — навички діяльності стосовно інформації; 
комунікативні - знання мов, способів взаємодії з оточуючими, володіння різними 

соціальними ролями; 
соціально-трудові-виконання ролі громадянина, споживача, члена сім'ї тощо; вміння 

аналізувати ситуацію на ринку праці, володіти етикою трудових і громадських 
взаємовідносин; 

особистісного самовдосконалення — оволодіння способами фізичного, духовного, 
інтелектуального саморозвитку, емоційної саморегуляції та самопідтримки [3]. 

Дещо інший підхід продемонстрували розробники проекту "Гармонізація освітніх 
структур у Європі", який здійснювався за ініціативи університетів і який мав на меті 
запропонувати конкретні рекомендації щодо впровадження Болонського процесу на рівні 
вищих навчальних закладів і предметних областей. У процесі роботи над проектом було 
виділено три групи загальних компетенцій: 

інструментальні-вміння аналізувати ідеї і думки, планувати час і визначати стратегії 
навчання, приймати рішення, вирішувати проблеми; технологічні навички та вміння, 
пов'язані з використанням пристроїв, зокрема комп'ютера, та управлінням інформацією; 
лінгвістичні навички - усне й писемне спілкування, знання другої мови; 

міжособистісні - спроможність виражати власні почуття; навички міжособистісного 
спілкування, здатність до взаємодії відповідно до соціальних чи етичних обов'язків; 

системні - стосуються системи в цілому; передбачають поєднання розуміння, 
сприйнятливості і знань, які дозволяють побачити, як співвідносяться частини цілого і як 
вони об'єднуються. 
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На основі наведених класифікацій, а також враховуючи специфіку предмета 
«іноземна мова» та беручи до уваги сучасні пріоритети вищої освіти (зокрема орієнтацію на 
особистість студента, його самостійність, компетентність), виділяють три загальні 
компетенції, які необхідні майбутньому фахівцю в галузі іноземних мов для успішного 
навчання у вищому закладі освіти та подальшого ефективного виконання своїх професійних 
обов'язків: навчально-пізнавальні, інформаційні, міжособистісні, або інтерактивні. 

Навчально-пізнавальні компетенції передбачають: 
вміння визначити мету і забезпечувати її досягнення; 
здатність здійснювати планування власної навчально-пізнавальної діяльності; 
вміння формулювати проблему й окреслювати шляхи її вирішення; 
вміння визначати пізнавальні задачі і формулювати гіпотезу; 
вміння аналізувати проміжні та кінцеві результати власної навчально-пізнавальної 

діяльності; 
здатність до рефлексивної самооцінки результатів діяльності; 
вміння коригувати програму дій відповідно до обставин чи отриманих результатів; 
здатність підходити творчо, нестандартно до вирішення навчально-пізнавальних 

завдань[5] . 
Суттєвою характерною ознакою навчально-пізнавальної компетенції є критичність, 

системність та евристичність мислення. Навчально-пізнавальні вміння забезпечують 
можливість ефективно навчатися, опанувати зміст навчального предмета у процесі 
навчальної діяльності. Сформувати у студента вищезазначені вміння навчально-
пізнавальної діяльності можливо лише завдяки активним розумовим та практичним 
самостійним діям самого студента. Навчально-пізнавальні вміння необхідні студентe для 
поповнення та розширення його знання під час навчання та після закінчення вищого 
навчального закладу (ВНЗ), до здійснення неперервної освіти впродовж життя, чого 
вимагають постійно зростаючі темпи науково-технічного та соціального прогресу. 
Безперечним є факт, що неможливо навчитися на все життя. Отже, сформована навчально-
пізнавальна компетенція є основою автономного, самостійного навчання та необхідна 
людині для управління своїм подальшим навчанням [1]. 

Інформаційні компетенції включають: 
- володіння навичками роботи з різними джерелами інформації: книгами, 

підручниками, словниками, довідниками, енциклопедіями, каталогами, СВ-Кот, Інтернет; 
- вміння самостійно шукати, систематизувати, аналізувати, відбирати й 

інтерпретувати інформацію, необхідну для вирішення навчальних завдань; 
- вміння організовувати, перетворювати, зберігати і передавати інформацію; -вміння 

використовувати отриману інформацію для вирішення типових і творчих завдань; 
- здатність використовувати отриману інформацію у доповіді, презентації, дискусії, 

обговоренні тощо; 
- вміння використовувати отриману інформацію при написанні курсової, дипломної 

роботи; 
- володіння навичками використання інформаційних приладів - комп'ютера, 

принтера, диктофона, магнітофона тощо; 
- вміння застосовувати для вирішення навчальних задач інформаційні й 

телекомунікаційні технології: аудіо і відеозапис, електрону пошту, Інтернет. 
Міжособистісні компетенції передбачають: 
- володіння способами взаємодії з оточуючими; 
- вміння коректно вести навчальний діалог, дискусію, ставити запитання, 

відстоювати свою точку зору; 
- здатність до критики і самокритики; 
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- вміння працювати в команді, здатність шукати і знаходити компроміси; 
- володіння прийомами дій в ситуації спілкування; 
- здатність працювати в полікультурному середовищі [5]. 
В реальному процесі спілкування особистість прагне не тільки інформувати, але й 

виражати свої емоції, спонукати співрозмовника на будь-які вчинки, намагатися зрозуміти 
його почуття тощо. Таким чином, інтерактивна компетенція лежить в основі взаємодій 
людей при виконанні сумісної праці та відіграє важливу роль в життєдіяльності людини. 
Інтерактивна компетенція визначається як здатність ефективно і творчо застосовувати 
знання та вміння в міжособистісних стосунках, у взаємодії [4]. 

Взаємодія має позитивний характер тільки у співпраці, коли учасники обох сторін 
спрямовані на досягнення загальної мети; вмотивовані на активи участь у сумісній 
діяльності; об'єднані взаємозв'язками та узгодженістю при виконанні сумісних дій, 
налаштовані на уникнення конфліктних ситуацій; співпрацюють з чітким визначенням прав 
та обов'язків, відповідальності учасників, досягають результативності у своїй діяльності. 
Отже, сформовані інтерактивні вміння забезпечуватимуть особистості стабільне існування в 
економічному, соціальному й політичному просторі, і завдяки їм вона матиме можливість 
компетентно поводитися в суспільстві. 

Спроможність виявити розуміння та співчуття є важливими складовими 
інтерактивної компетенції, що стосуються емоційної сфери. Вона припускає вміння 
зрозуміти співрозмовника, побачити ситуацію його очима. 

Слід зазначити, що інтерактивна компетенція передбачає вміння самостійно 
міркувати, обґрунтовувати свою точку зору, порівнювати її з висловлюваннями 
співрозмовника на цю тему. Ці вміння є основою однієї зі складових комунікативної 
компетенції – соціальної, вони, безперечно, також належать до загальних компетенцій [6]. 

Оволодіння студентами зазначеними компетенціями сприятиме ефективності й 
результативності навчального процесу, дасть змогу урізноманітнити методи і прийоми 
навчання іноземних мов, забезпечить готовність студентів до реалізації освітніх і 
професійних цілей. 

Висновки. Професійно-творча діяльність вчителя різностороння і потребує 
постійного розвитку та вдосконалення, чому сприяє введення компетентнісно-орієнтованого 
навчання іноземної мови. 

Компетентнісний підхід у системі сучасної мовної освіти можна розглядати як один 
із ключових підходів, який не заперечує інших, а лише розширює, поглиблює та доповнює 
їх. Очевидний його взаємозв'язок з особистісно-діяльнісним (комунікативно-діяльнісним) 
підходом, оскільки, згідно із компетентнісним підходом, важливою педагогічною умовою 
досягнення мети освіти є оволодіння визначеними компетенціями суб'єктами навчання на 
основі індивідуального досвіду. 

Професійна компетентність — це оволодіння вчителем необхідною сумою знань, 
умінь та навичок, які визначають сформованість його педагогічної діяльності, педагогічного 
спілкування та особистості вчителя як носія певних цінностей, ідеалів та педагогічної 
свідомості. 

Професійна компетенція забезпечується відповідними вміннями практичного 
оволодіння іноземною мовою як засобом спілкування, так і засобом розв'язування 
методичних завдань, наявністю певних якостей особистості, які сприяють її активному та 
успішному функціонуванню в умовах професійно-педагогічної діяльності. Формування 
професійно-педагогічної компетенції відбувається разом з усіма елементами педагогічної 
діяльності вчителя іноземної мови. 
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АННОТАЦИЯ 
 

ПОДГОТОВКА УЧИТЕЛЯ К КОМПЕТЕНТНОСТНО - ОРИЕНТИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ 
АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

Сегодня приобретает особую актуальность понятие компетентности ученика, которая 
определяется многими факторами, поскольку именно компетентности являются теми индикаторами, 
позволяющими определить готовность выпускника к жизни, его дальнейшего личного развития и к 
активному участию в жизни общества. 

Профессионально-творческая деятельность учителя разносторонняя и требует постоянного 
развития и совершенствования, чему способствует введение компетентно-ориентированного обучения 
иностранному языку. На современном этапе развития отечественной и мировой педагогической мысли все 
большее распространение получает компетентностный подход, который определяет цели обучения через 
понятие «компетенции». 

Целью статьи является раскрыть сущность и значение компетентнисно-ориентированного подхода 
к обучению иностранному языку; охарактеризовать профессионально-педагогические умения учителя 
английского языка; определить принципы успешного сотрудничества учителя и ученика; обобщить и 
обосновать формы компетентнисно-ориентированного, творческого подхода учителя к преподаванию 
английского языка. 

Компетентностный подход в системе современного языкового образования можно рассматривать 
как один из ключевых подходов, который не отрицает других, а только расширяет, углубляет и дополняет 
их. Очевидная его взаимосвязь с личностно-деятельностным (коммуникативно-деятельностным) подходом, 
поскольку, согласно с компетентностным подхода, важным педагогическим условием достижения цели 
образования является овладение определенными компетенциями субъектами обучения на основе 
индивидуального опыта. 

Эффективность системы обучения зависит от уровня профессиональной подготовки учителя, его 
профессиональной компетентности, содержания его работы и от осознания учащимися своей 
ответственности за достигнутые с помощью учителя результаты, что, в свою очередь, требует от 
учащихся сотрудничества и активного участия в процессе обучения и воспитания. 

Профессиональная компетентность - это овладение учителем необходимой суммой знаний, умений и 
навыков, которые определяют сформированность его педагогической деятельности, педагогического 
общения и личности учителя как носителя определенных ценностей, идеалов и педагогического сознания. 

Профессиональная компетенция обеспечивается соответствующими умениями практического 
овладения иностранным языком как средством общения, так и средством решения методических задач, 
наличием определенных качеств личности, которые способствуют ее активному и успешному 
функционированию в условиях профессионально-педагогической деятельности. Формирование 
профессионально-педагогической компетенции происходит вместе со всеми элементами педагогической 
деятельности учителя иностранного языка. 

Компетентный подход предполагает личностно-деятельностное измерение результатов обучения 
ученика, повышает его заинтересованность и ответственность. 

Ключевые слова: компетентно-ориентированное обучение, компетентностный подход, 
профессиональная компетентность, профессиональная компетенция, личностно-деятельностное измерение. 
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SUMMARY 
 

TEACHER TRAINING TO COMPETENCY - BASED LEARNING ENGLISH 
Today the notion of the competence of the student, which is determined by many factors, since it is the 

competence of those indicators to determine student readiness for graduate-life, further personal development and 
active participation in society  is extremely  urgent. 

Professional and creative activity of teachers requires constant development and improvement, helped by the 
introduction of competency-based learning fТРЕoreign languages. At the present stage of development of national 
and world educational thought more and more common competency approach defines the goals of education through 
the concept of "competence". 

The article aims to reveal the nature and value of competence-oriented approach to learning a foreign language; 
describe the professional pedagogical skills of teachers of English; identify principles of successful cooperation 
between teachers and students; summarize and justify forms competence-oriented, creative approach teachers to teach 
English. 

Competence approach in the system of modern language education can be seen as a key approach that does not 
deny the other, but only expands, deepens and complements them. The apparent relationship with his personality and 
activity (communicative-activity) approach, since, according to the competence approach, an important condition for 
pedagogical goal of education is to master certain competence of learning based on individual experience. 

The efficiency of training depends on the training of teachers, their professional competence, the content of his 
work and the awareness of students of their responsibility for achieved by teachers results, which in turn requires the 
cooperation of students and active participation in learning and education. 

Professional competence is a a teacher mastery of the necessary amount of knowledge and skills that determine 
the formation of its educational activities, teaching communication and the individual teacher as the bearer of certain 
values, ideals and educational awareness. 

Professional competence provided relevant practical skills of learning a foreign language as a means of 
communication and means of solving methodological problems, the presence of certain personality traits that 
contribute to its active and successful operation in vocational and educational activities. Formation of professional 
pedagogical competence is with all elements of the teacher teaching a foreign language. 

Competence approach involves personality and activity measurement of student learning outcomes, which 
increases its interest and responsibility. 

Keywords: competenct-based learning, competence approach, professional competence, professional 
competency, personality and activity measurement. 
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УДК 338.48:330.341.1.(477) 
 

ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В МЕНЕДЖМЕНТ 
ГОТЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА: АВТОМАТИЗОВАНІ СИСТЕМИ  

УПРАВЛІННЯ ГОТЕЛЮ 
 

БІЛАК Г.Г., ПУЙО Г.І. 
Мукачівський державний університет 

 

Готельно-ресторанний бізнес в Україні є високодохідною галуззю, що динамічно розвивається. Успіхи 
провідних світових готельно-ресторанних комплексів полягає у забезпеченні високої якості послуг, їх швидкому 
оновлені, зниженні витрат й інтеграції зусиль персоналу пов’язані з тим, що в них створені високоефективні 
системи управління. Аналіз характеристики як туристського ринку, так і світових досягнень у теорії та 
практиці управління має велике значення для ефективної управлінської політики готелю. Ці загальні тенденції 
повинні враховуватися у вітчизняній практиці управління готельно-ресторанним бізнесом. 

Вплив інформаційних технологій на управління готельния підприємством величезний, оскільки прямо 
пов’язаний з підвищенням ефективності роботи як кожного менеджера окремо, так і готелю в цілому. Вони 
прямо впливають на конкурентноздатність на сьогоднішньому ринку.  

Метою статті є вивчення всіх аспектів участі інформаційних технологій в управлінні сучасними 
готельним комплексом. 

Теоретичну і методологічну основу наукового пошуку складають праці вітчизняних та закордонних 
вчених з питань впровадження і використання систем автоматизації управління готельним підприємством. 

Встановлено, що використання готельними комплексами автоматизованих систем управління, сприяє 
підвищенню ефективності обслуговування, посилення оперативності та інтенсивності операційно-технічних 
процесів господарської діяльності. Беззаперечним є економічна вигода від їх впровадження та економічний 
ефект від їх використання. 

Наукова новизна роботи полягає в тому, що на основі аналізу функціональних можливостей АСУ 
вітчизняних та зарубіжних виробників визначено які з них здатні найкраще відповідати вимогам ефективного 
управління сучасним готелем. 

Ключові слова: інформаційні технології, автоматизована система управління, автоматизація 
готелю, програмні модулі, управління підприємством готельного бізнесу. 

 

Сучасне готельне підприємство являє собою складний комплекс функціональних 
ланок, від злагодженості роботи якого залежить успішність існування підприємства на 
ринку. Враховуючи сучасні тенденції в сфері гостинності і конкуренцію, яка посилюється, 
виникає необхідність забезпечення оперативності і точності роботи персоналу і готельного 
комплексу в цілому. Рішенням даної проблеми можливе лише за рахунок введення систем 
автоматизації роботи готелю, тобто введення Автоматизованих Систем Управління (АСУ) 
готелем (в англійському варіанті – Hotel Management System (НMS)). 

Об’єкти та методи дослідження. Питання аналізу інформаційних технологій та 
автоматизованих систем управління готелями розглядали у своїх роботах Л. І. Агафонова, О. 
В. Оліфірова, М. М. Скопень, К. С. Федосова, Б. Б. Імлашева, О. Б. Нонікова. Проблеми 
автоматизації діяльності підприємств готельного бізнесу висвітлено в роботах В. М. 
Вдовина, М. А. Морозова, Ж. А. Пророчука, X. Р. Роглєва та інші. 

Проте єдина концепція формування управлінських технологій в Україні відсутня, 
потребують окремих досліджень та уточнень методичні підходи до визначення сутності, 
мети автоматизованих систем, методики їх використання та оцінки їх якості. 

Постановка завдання. Метою статті є дослідження роботи та функцій АСУ в 
готельному бізнесі, зокрема розглянути та проаналізувати основні системи автоматизації, що 
діють на українському ринку. 

Результати та їх обговорення. Економія і раціональне використання матеріальних 
ресурсів є одним з істотних чинників підвищення прибутковості готельного підприємства. 
Головними джерелами економії, застосування яких дозволяє зменшити витрати таких 
дорогих матеріальних ресурсів, як вода та електроенергія, є впровадження у господарську 
діяльність нових інформаційних технологій. 
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Інформаційна технологія (ІТ) – це комплекс методів і процедур, за допомогою яких 
реалізуються функції збирання, передавання, оброблення, зберігання та доведення до 
користувача інформації в організаційно-управлінських системах з використанням обраного 
комплексу технічних засобів [5, с. 311]. 

Інформаційні технології  в на ринку готельних послуг призначені для автоматизації 
діяльності з реалізації готельних послуг споживачеві. 

Автоматизована система управління або АСУ готелю – це спеціалізований пакет 
програм, що забезпечує роботу готельного персоналу на своїх робочих місцях і оперативне 
прийняття рішень на всіх етапах технологічного циклу, від резервування місць до отримання 
звіту по діяльності готелю [1, с. 12]. 

Термін «автоматизована», на відміну від терміна «автоматична» підкреслює 
збереження за людиною-оператором деяких функцій, або найбільш загального, стратегічного 
характеру, або тих, які не піддаються автоматизації. 

Автоматизація готелю – це спосіб зберегти гроші та ресурси за рахунок 
автоматичного виконання більшості рутинних процесів, який забезпечує швидше повернення 
витрат та встановлення централізованого управління. 

Системи управління готелями відносяться до класу особливого програмного 
забезпечення, так званої PMS (Property Management Systems – системи управління об’єктами 
нерухомості). Крім власне HMS, до них відносяться програми для інших об’єктів індустрії 
гостинності (ресторани, бари, спортивні та розважальні комплекси і т.д.), а також системи 
управління магазинами, складами, державними установами і т.п. [6, с. 93]. 

Таким чином, автоматизовані системи управління для готельних підприємств є 
комплексом інтегрованих підсистем, що створюють ефективне середовище взаємодії 
співробітників, клієнтів і ділових партнерів (туристичних агентств, корпоративних клієнтів і 
туроператорів) [3]. 

І хоча ціна таких систем висока, згідно з дослідженнями корпорації Microsoft, 
більшість готелів Західної Європи (особливо мережевих) періодично встановлюють нову 
систему управління. Це викликано темпами зростання конкурентної боротьби і 
технологічного прогресу – якщо раніше готелі змінювали технічне оснащення в середньому 
кожні 7 – 9 років, то сьогодні – кожні 3 – 5 років, і тенденція скорочення цього терміну 
зберігається [2, с. 21]. 

Слід відзначити, що на вибір тієї чи іншої АСУ безпосередньо впливає розмір готелю. 
Для мережевих готелів питання впровадження системи автоматизованого управління, як 
правило, вирішений, тобто встановлюється система, яка використовується в даній готельній 
мережі.  

Для незалежних готелів актуальний вибір оптимальної системи автоматизації. До сих 
пір деякі малі готелі, що мають невеликий номерний фонд, вважають за краще створювати 
власний програмний продукт. Зазвичай він являє собою базу даних гостей, номерного фонду 
і забезпечує автоматизацію елементарних функцій управління. Такий шлях не можна 
вважати оптимальним.  

Подібні програми за своїми функціональними можливостями не можуть конкурувати 
з професійними системами управління готелями. Вони тимчасово вирішують проблему 
деяких вузьких місць, але повністю забезпечити комплексну автоматизацію управління 
готелем не здатні. Навіть якщо витрати на розробку таких програм малі, витрати на їх 
модернізацію і вдосконалення можуть набагато підвищити вартість професійної системи 
управління готелем.  

Потрібно враховувати і те, що програма, що розробляється для одного готелю 
зазвичай дозволяє автоматизувати вже існуючу систему управління з усіма її проблемами, 
помилками і недоліками. У професійних системах управління готелями використовуються 
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добре відпрацьовані технології. Ці системи побудовані з урахуванням світового досвіду 
управління готельними підприємствами. Часто ефективність їх застосування забезпечується 
не тільки за рахунок автоматизації, а й за рахунок зміни традиційних управлінських бізнес-
процесів.  

В ряді випадків використання даних інформаційних технологій управління потребує 
суттєвої організаційної перебудови управління готелем в цілому, що зазвичай дає 
позитивний ефект, хоча деколи приводить до виникнення складнощів організаційного 
характеру. 

Загальними особливостями ІТ-готелів є автоматизація процесів планування, обліку і 
управління основних напрямків діяльності готелю [8, с. 145]. 

Тому загалом їх можна розглядати як інтегровану сукупність таких основних 
підсистем: управління фінансами, управління матеріальними потоками, управління 
обслуговуванням, управління якістю, управління персоналом, управління збутом, аналіз 
фінансів, собівартості, оборотних коштів, управління маркетингом тощо. Типова модель 
набору модулів і зовнішніх систем в АСУ готелю (див. рис. 1.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Типова модель набору модулів і зовнішніх систем в АСУ готелю 
 
Як бачимо, така система складається з декількох різних модулів, блоків, компонентів 

або підсистем в залежності від категорії, місткості, потреб готелю і поставлених завдань [7, 
с. 61]. 

Між тим, не всі АСУ для готелів пропонують модулі для ресторанного господарства, 
що по суті є надзвичайно важливим фактором. Аналіз наявності модулів для ресторанного 
господарства у складі відомих АСУ готельними комплексами наведено у табл. 1. 
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Таблиця 1. 
Наявність модулів для ресторанного господарства в АСУ готелів 

Система Модулі для підприємства харчування 

Fidelio Front Office «Система складського обліку» 

Lodging Touch LIBICA – 

CENTIUM PMS «Конференції та банкети» 

Едельвейс (Росія) «Банкет» 

UCS Shelter «Ресторан (R-Keeper)» 

Hotel – 2000 «Restaurant-2000», «Stock-2000» 

Готель «Hotel» «Бари-Ресторани» 

Російський готель «Ресторан» 

Синімекс: Готель – 

KEI-Hotel – 

АБИ-Гостиничный комплекс «Ресторан», «Склад», «Бар» 

NAVISION «Management of Restaurant» 

 
Наявність у складі АСУ готелю такого програмного модулю дає додаткові переваги: 

дана програма об’єднує в собі як систему управління готелем, так і систему автоматизації 
ресторану з єдиною системою управлінського обліку. Адже практично на території будь-
якого готельного комплексу знаходиться ресторан, бар, кафе або їдальня. Введення окремої 
системи автоматизації ресторану і окремої системи автоматизації готелю не є оптимальним і 
економічно обгрунтованим. 

Слід відмітити, типова інформаційна технологія управління, зокрема і АСУ готелю, 
повинна відповідати наступним вимогам: 

1) відповідати нормам українського законодавства; 
2) охоплювати всі сторони виробничо-господарської, фінансової діяльності готелю; 
3) бути сучасним і конкурентоспроможним інформаційним продуктом у своєму класі; 
4) мати можливість модернізації програм у зв’язку; 
5) забезпечувати надійність і безпеку зберігання даних, мати захист від 

несанкціонованого доступу як по окремим технологічним операціям, так і по системі 
управління в цілому, а в разі несанкціонованого доступу вміти виявляти його; 

6) мати гнучке і швидке налаштування параметрів відповідно до особливостей 
конкретного готельного підприємства; 

7) мати фірмову технічну підтримку (проведення консультацій, семінарів, тощо); 
8) володіти потужним статистичним і аналітичним блоками для оперативного аналізу 

діяльності готельного комплексу і прийняття стратегічних рішень; 
9) використовуватися на базі архітектури «Клієнт-сервер», забезпечуючи обробку 

інформації, що знаходиться в різних місцях, без втрат продуктивності [4, с. 84]. 
В Україні готельні системи з’явилися в середині 90-х років XX століття. В даний час 

на ринку присутні близько десятка продуктів від різних виробників, більшість з них – 
зарубіжні  

Основні готельні системи, присутні на ринку України, представлені в таблиці 2.  
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Таблиця 2. 
АСУ готелю, що використовуються в Україні 

Країна-виробник АСУ Частка у загальному обсязі 
Україна – «Глобал Софт» GS: Управління готелем 1% 

36% 
Україна - «Топ Поинт АйТи» ProHotel 16% 
Україна - «Студія ПЛЮС» В52 Отель 11% 
Україна - «Альтинент» SuperHotel 3% 
Україна - «Смарт Лаб» SmartHotel 5% 
Росія - «Рексофт» Едельвейс 7% 

34% 
Росія - «НКТ» Servio 5% 
Росія - UCS Shelter 4% 

Росія - «Интеротель» Отель-2.3 18% 
США - MICROS-Fidelio Fidelio 14% 

30% США - SoftBrand Epitome 11% 
США - MICROS-Fidelio Opera 5% 

 
Співвідношення між кількістю реалізованих в Україні готельних проектів на HMS-

системах різних торгових марок станом на грудень 2015 р. представлено на рис. 2. 
 

 

Рис. 2. Структура інсталяцій АСУ готелів в Україні станом на грудень 2015 р. 
 
Як бачимо, більшість готелів використовує АСУ вітчизняного виробництва. Це 

пов’язано, насамперед, з кращим пристосуванням таких АСУ до потреб національного ринку 
і, звичайно з більш лояльною ціновою політикою. 

Специфічні особливості вітчизняних АСУ готелів, локалізованих для українського 
ринку, – загальні для пострадянського простору в цілому.  

Західні системи дають співробітникам значну свободу в прийнятті рішень. У наших 
умовах така довірливість може привести до неприємностей, тому програми російської і 
української розробки створюються так, щоб максимально обмежити свободу дій персоналу. 

В іншому – принаймні за основними функціями – готельні системи мало 
відрізняються один від одного. Всі вони вміють управляти номерним фондом, розподіляти 
наряди покоївкам, обмінюватися даними з електронними замками і т.д. Відмінності 
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проявляються на рівні особливостей реалізації тих чи інших функцій, підтримуваних 
інтерфейсів і додаткових можливостей. 

Проведемо порівняльний аналіз АСУ готелю, що використовується більшістю 
готельних підприємств в Україні (див. табл. 3). 

 
Таблиця 3. Відмітні особливості автоматизованої системи управління готелю 

 
                                  АСУ готелю 
         Критерії P
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Зв’язок з клієнтами + + + + + + 6 
Система управління якістю + + + + 4 

Свобода персоналу в прийнятті 
рішень         

+ + + 3 

Вибір функціоналних модулів + + + + + + 6 
Зв’язок із зовнішніми системами + + + + + + + + 8 

Автоматизація ресторану + + + + + + + + + 9 
Можливість використання міні-

готелями 
+ + + + 

 
+ + + + + + 10 

Безперебійність роботи + +  2 
Віддалений доступ + + + + + + + + + + + 11 

Разом 3 5 4 4 3 5 6 5 8 8 8 - 
*розроблено автором 

 

Аналізуючи дані таблиці 3, можемо дійти висновку, що більшість АСУ готелів 
можуть бути інтегровані із зовнішніми системами, мають у своєму складі модуль (програмне 
забезпечення) автоматизації ресторану, можуть використовуватися міні-готелями, мають 
віддалений доступ.  

Як слідує з таблиці, не всі представлені АСУ готелю побудовані за модульним 
принципом. Адже така побудова передбачає можливість керівництва готелю не 
переплачувати за «зайві» функції програми і придбати лише необхідні. 

За рейтинговою шкалою кращими все ще є АСУ готелю США.  
Слід відмітити, що функціональна частина різних систем подібна, різниця полягає 

лише в підході до вирішення однакових задач. При цьому особлива цінність АСУ полягає в 
інтеграції засобів автоматизації в глобальні системи та з різними суміжними програмно-
апаратними комплексами: 

• бухгалтерською системою; 
• системою складського господарства; 
• системою управління рестораном; 
• системою віддаленого бронювання та іншими [1, с. 16]. 
Висновки. Отже, для більшості готелів України, впровадження автоматизованих 

систем управління є необхідним і вже стало реальним фактором, вкрай важливим для 
успішного розвитку бізнесу. Як в усьому світі, так і в Україні, використання сучасних АСУ 
стає засобом конкурентної боротьби готелів. 

Їх цінність можна розглядати у двох площинах:  
1) у процесах, які автоматизуються. Автоматизація процесів функціонування систем 

дозволяє активувати виконання щоденних завдань персоналу і керівництва готелю. При 
цьому досягається взаємозв’язок між різними підрозділами готелю і можливості зловживань 
персоналу скорочуються до мінімуму. Контроль може здійснюватися в режимі реального 
часу, тому керівник має можливість приймати коректні і своєчасні рішення; 
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2) даних, які акумулюються під час роботи. Крім функцій управління, системи 
пропонують додаткові можливості підвищення рівня сервісу для клієнтів. 
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АННОТАЦИЯ 

 

ВНЕДРЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В МЕНЕДЖМЕНТ ГОСТИНИЧНОГО 
ПРЕДПРИЯТИЯ: АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОТЕЛЯ 

Гостинично-ресторанный бизнес в Украине является высокодоходной отраслью, которая динамично 
развивается. Успехи ведущих мировых гостинично-ресторанных комплексов заключаются в обеспечении 
высокого качества услуг, их быстрому обновлению, снижению издержек и интеграции усилий персонала 
связаные с тем, что в них созданы высокоэффективные системы управления. Анализ характеристики как 
туристского рынка, так и мировых достижений в теории и практике управления, имеет большое значение для 
эффективной управленческой политики отеля. Эти общие тенденции должны учитываться в отечественной 
практике управления гостинично-ресторанным бизнесом. 

Влияние информационных технологий на управление готельным предприятием огромно, поскольку 
напрямую связано с повышением эффективности работы как каждого менеджера в отдельности, так и 
фирмы в целом. Они напрямую влияют на конкурентноспособность  современного рынка. 

Целью статьи является изучение всех аспектов участия информационных технологий в управлении 
современным  гостиничным комплексом. 

Теоретическую и методологическую основу научного поиска составляют труды отечественных и 
зарубежных ученых по вопросам внедрения и использования систем автоматизации управления гостиничным 
предприятием. 

Установлено, что использование гостиничными комплексами автоматизированных систем 
управления, способствует повышению эффективности обслуживания, усилению оперативности и 
интенсивности операционно-технических процессов хозяйственной деятельности. Несомненным является 
экономическая выгода от их внедрения и экономический эффект от их использования. 

Научная новизна работы заключается в том, что на основе анализа функциональных возможностей 
АСУ отечественных и зарубежных производителей определено какие из них способны лучше отвечать 
требованиям эффективного управления современным отелем. 

Ключевые слова: информационные технологии, автоматизированная система управления, 
автоматизация гостиницы, программные модули, управление предприятием гостиничного бизнеса. 

 
SUMMARY 

 
INTRODUCTION OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN THE MANAGEMENT OF HOTEL 

ENTERPRICES: AUTOMATED HOTEL MANAGEMENT SYSTEM 
Hotel and restaurant business in Ukraine is highly profitable industry that is developing dynamically. The 

successes of the world's leading hotel and restaurant complex is based on the providing of high quality services, their 
rapid updates, reducing costs and efforts integration related to personnel that they have created due to highly effective 
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management system. The analysis of characteristics concerning the tourism market and the world achievements in the 
theory and practice of management is essential for the effective management  of the hotel policy. These general trends 
should be considered in the national practice management of hotel and restaurant business. 

The impact of information technologies on hotel management is huge, as it is directly related to the increase in 
efficiency of each manager individually and the hotel in general. They directly affect the competitiveness in the market 
today. 

The aim of the article is to study all the aspects of information technologies participation in the management of  
modern hotel complex. 

Theoretical and methodological basis of  the scientific research has been grounded on domestic and foreign 
scholars’ works on the implementation and use of automated system of hotel business management. 

It has been established that the use of hotel complex automated control systems improves the service efficiency, 
increases the speed and  the intensity of the operational and technical processes of business. Doubtlessly its 
implementation leads to an economic benefit and economic impact of their use. 

Scientific novelty has been based on the analysis of functional capabilities of ASM of domestic and foreign 
manufacturers and it has been identified that  they are the best to meet the requirements of a modern hotel management. 

Keywords: information technologies, automated control system, hotel management system, hotel software 
modules, enterprise management of hotel business. 
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ВАЛЮТНО-КУРСОВА ПОЛІТИКА НБУ ЯК ІНСТРУМЕНТ РЕГУЛЮВАННЯ 
ЕКОНОМІКИ 
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Мукачівський державний університет 

 

В умовах нестабільної економіки питання формування та ефективної реалізації валютно-курсової 
політики набуває особливого значення. Науково обґрунтована організація процесу валютного регулювання, 
формування та вибір  оптимального режиму валютного курсу та реалізація ефективної валютної політики є 
основою фінансової стабільності національної економіки. Проте, сучасні реалії вносять свої корективи у 
функціонування всієї кредитно-банківської системи країни в цілому та валютно-курсової політики зокрема. 
Тому дане питання є надзвичайно актуальним. 

Мета полягає у оцінці валютно-курсової політики НБУ, як потужного інструменту регулювання 
національної економіки. 

Методи дослідження. Для вирішення поставлених завдань у процесі дослідження використано 
методи теоретичного узагальнення та системного аналізу, що дозволило дослідити сутність поняття 
«валютно-курсова політика». З використанням економіко-математичних методів, зокрема структурного 
аналізу та аналізу рядів динаміки, здійснено оцінку валютно-курсової політики. Це дозволило дослідити існуючі 
тенденції на валютному ринку країни та обґрунтувати пріоритети при формуванні валютно-курсової 
політики НБУ як інструменту регулювання економіки.   

Результати дослідження. Аналізуючи, систематизуючи і узагальнюючи наукові праці вчених, було 
розглянуто існуючі погляди щодо визначення поняття «валютно-курсова політика». У статті проаналізовано 
окремі аспекти реалізації валютно-курсової політики НБУ  як інструменту регулювання економіки, визначено 
основні засади здійснення валютного регулювання, проведено аналіз динаміки валютного курсу основних валют 
щодо української гривні. Встановлено, що валютно-курсова політика НБУ протягом останніх років 
здійснювалася у складних умовах політичної, економічної та банківської кризи і спрямовувалася на 
якнайшвидше подолання її наслідків. Окреслено основні шляхи досягнення економічної стабілізації через 
ефективне управління валютно-курсовою політикою НБУ. Зокрема, наголошено, що запровадження у 
вітчизняну практику таргетування валютного курсу, спрямованого на помірну ревальвацію гривні, виступає 
найбільш ефективною стратегією валютно-курсової політики, здатною позитивно вплинути на економічний 
розвиток країни та забезпечити ефективність функціонування валютного ринку України. 

Наукова новизна результатів дослідження визначається обґрунтованими пропозиціями щодо 
забезпечення економічної стабільності шляхом ефективного валютно-курсового регулювання. 

Практична значущість результатів дослідження. Запропоновані заходи дозволять мінімізувати 
валютні ризики та забезпечити ефективність реалізації валютно-курсової політики НБУ.  

Ключові слова: валюта, валютний курс, валютний ризик, валютно-курсова політика НБУ, валютне 
регулювання, валютний ринок. 
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Сучасні процеси, що відбуваються на валютному ринку, і в першу чергу проблеми 
курсових коливань, відіграють значну роль в економічному житті держави. Залежно від 
валютної політики це може як стимулювати, так і стримувати економічний розвиток країни, 
впливати на позиції держави на світовій арені. Розбалансованість валютного ринку та його 
надмірна чутливість до будь-яких впливів, негативне сальдо торговельного балансу, високі 
темпи інфляції свідчать про те, що до цього часу залишаються дискусійними питання 
проведення ефективної валютної політики і визначення оптимального для України режиму 
валютного курсоутворення. Вирішення цих проблем потребує обрання оптимальної системи 
регулювання валютного ринку. 

Об'єкти та методи дослідження. Основні теоретичні положення та концептуальні 
засади валютно-курсової політики, валютного регулювання та їх впливу на економічний 
розвиток містяться в роботах таких зарубіжних авторів, як Г. Кассель, Р. Лукас, Р. Манделл, 
А. Маршал, Р. Міз, М. Мусса, М. Обсфельд, К. Рогофф, А. Стокмен, Я. Тінберген, М. 
Флемінг, Я. Френкель. Вітчизняні економісти також зробили значний внесок у дослідження 
даної проблеми. Серед них варто відмітити роботи О. Береславської, Я. Белінської, Т. 
Вахненко, Н. Горшкової, А. Гальчинського, В. Гейця, А. Гриценка, О. Дзюблюка, С. 
Корабліна, І. Крючкової, З. Луцишин, І. Лютого, В. Міщенка, О. Пасічника, О. Плотнікова, 
М. Пуховкіної, Ф. Рогача, І. Співак, А. Філіпченка, В. Ющенка. В умовах нестабільної 
економіки питання формування та ефективної реалізації валютно-курсової політики набуває 
особливого значення. Її обґрунтована реалізація, яка базується на врахуванні валютних 
ризиків, з одного боку, та нагальна необхідність залучення інвестицій в економіку, з іншого 
боку, загострюють цю проблему, перетворюючи її в одне з найважливіших теоретичних і 
практичних завдань, що потребує пошуку оптимальних шляхів його вирішення. Останнім 
часом зростає кількість науковців, які аналізують проблеми валютно-курсового регулювання, 
але сучасні реалії вносять свої корективи у функціонування валютного ринку країни в цілому 
та валютного регулювання зокрема. Актуальність окреслених питань визначається чільним 
місцем, яке посідає валютна політика в економічному розвитку країни, наявністю низки 
відкритих питань щодо вибору оптимальної системи валютного курсу та її подальшої 
еволюції в сучасних умовах нестабільного економічного розвитку України. 

Постановка завдання. Мета полягає у оцінці валютно-курсової політики НБУ, як 
потужного інструменту регулювання національної економіки. 

Результати та їх обговорення. В умовах нестабільної економіки питання 
формування та ефективної реалізації валютно-курсової політики набуває особливого 
значення. Науково обґрунтована організація процесу валютного регулювання, формування та 
вибір оптимального режиму валютного курсу та реалізація ефективної валютної політики є 
основою фінансової стабільності національної економіки. Проте, сучасні реалії вносять свої 
корективи у функціонування всієї кредитно-банківської системи країни в цілому та валютно-
курсової політики зокрема. 

Досліджуючи механізм формування та ефективної реалізації валютно-курсової 
політики, доцільно визначити сутність поняття «валютна політика» в цілому.  

Потрібно наголосити, що у вітчизняній законодавчо-нормативній базі не наведено 
чіткого єдиного визначення категорії валютна політика. Відрізняється трактування даної 
дефініції також у вітчизняній економічній та фінансовій літературі. 

Так, досить узагальненим є підхід до трактування валютної політики Мороза А.М, 
Пуховкіної М.Ф., Горшкової Н. Науковці характеризують дану категорію як «сукупність 
здійснюваних державою економічних, організаційних та правових заходів у сфері валютних 
відносин з метою реалізації стратегічних завдань розвитку національної економіки» [1, с. 63; 
2, с. 471]. 
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Романишин В.О. та Уманців Ю.М. інтерпретують дане поняття у більш широкому 
розумінні. Під поняттям валютної політики вони вбачають сукупність заходів у сфері 
економічних відносин відповідно до поточних і стратегічних цілей економічної політики 
держави [3, с.394]. Це доволі загальне визначення, яке не містить конкретизації інструментів 
та заходів, за допомогою яких відбуватиметься управління валютною системою.   

Більш конкретизованим є трактування категорії вітчизняними економістами Козиком 
В.В., Шеметом Т.С., Філіпенком А.С., як стверджують, що валютна політика це – 
«…невід’ємна складова грошово-кредитної політики держави, сукупність економічних, 
правових та організаційних заходів, що здійснюються державними органами влади, 
центральними банками та фінансовими закладами, міжнародними валютно-фінансовими 
організаціями у сфері міжнародних валютних відносин» на національному, регіональному 
рівнях та у глобальному масштабі на основі валютного законодавства у двох формах – 
структурній та поточній [4; 5, с.275; 6, с.68].   

Дещо вужче трактує дану категорію Дзюблюк О.В. Він зазначає, що: «валютно-
курсова політика (політика обмінного курсу) – це елемент валютної політики держави, 
спрямований на визначення порядку встановлення й особливостей регулювання курсу 
національної валюти стосовно інших валют» [7, с.197]. З цією думкою важко не погодитися, 
оскільки валютна політика спрямовується не лише на забезпечення стабільності курсу 
національної грошової одинці, але і сприяння розвитку валютних відносин між країнами, 
регулювання платіжного балансу, управління золотовалютними резервами тощо. З цієї 
позиції валютно-курсове регулювання повинно розглядатися як один з напрямів валютної 
політики центрального банку. 

В даному контексті слід звернути увагу на визначення поняття «валютна політика», 
яке пропонує Ф. О. Журавка. На його думку, валютна політика – «це комплекс економічних, 
організаційних, правових, адміністративних та інших заходів, методів, форм, інструментів і 
механізмів, які здійснюються державою у сфері валютно-фінансових і кредитних відносин 
відповідно до поточних та стратегічних цілей загальної економічної політики держави, 
передусім з метою забезпечення стабільності обмінного курсу національної валюти та 
збалансованості платіжного балансу країни» [8, c. 19]. Вважаємо, що це найбільш повне 
трактування, яке включає різні аспекти валютного регулювання з позиції системного підходу 
та передбачає цілеспрямований різносторонній комплексний вплив на валютний ринок та 
валютні відносини. Даний вплив можливий за рахунок функціонування сформованого 
механізму, який направлений на стабільний розвиток економіки.    

Наведені вище трактування дають підставу стверджувати про єдність та тотожність 
поглядів науковців щодо визначення та характеристики поняття валютна політика. 
Узагальнюючи наукові напрацювання, можна виокремити певні спільні риси, які наведені у 
представлених визначеннях. Зокрема, це наявність уповноважених державою компетентних 
органів, відповідальних за проведення валютної політики, формування та застосування 
сукупності заходів валютного регулювання, а також спрямованість на досягнення 
визначених цілей (результату).   

Проведення зваженої та обґрунтованої курсової політики є головною метою 
валютного регулювання НБУ [9].  

Перед оцінкою безпосереднього стану, визначенням проблем і шляхів вдосконалення 
валютного регулювання НБУ розглянемо валютно-курсову політику НБУ та зміну курсу 
національної грошової одиниці під впливом зовнішніх і внутрішніх факторів. Після значної 
девальвації гривні  відносно основної курсоутворюючої валюти – долара США у 1998-1999 
рр. її обмінний курс із початку 2000 року утримувався у вузьких межах, без стрімких змін, у 
межах встановлених на перспективу орієнтирів. Завдяки такій політиці Національний банк 
мав змогу контролювати ситуацію і в разі необхідності нівелювати значні коливання курсу, 



Науковий вісник Мукачівського державного університету 
Економічні науки 

 

Журнал наукових праць №21(16)’2016 

 

128 

насичуючи економіку грошима без інфляційних ризиків [10]. Проте світова фінансова криза 
внесла свої корективи у режим курсоутворення, що призвело до суттєвої девальвації 
національної валюти та її падіння до рівня 7,7-8,01 грн. за долар США (див. рис.1).  

З початком розгортання світової фінансової кризи Україна була абсолютно не 
підготовленою до глибоких впливів зовнішніх кризових явищ у сукупності з внутрішніми 
економічними і політичними кризовими явищами. З метою мінімізації дефіциту іноземної 
валюти та зниження девальваційного тиску на гривню НБУ проводив валютні інтервенції 
шляхом продажу доларів США. Тому у 2010 р. спостерігалася стабілізація функціонування 
валютного ринку, у результаті чого обмінний курс гривні до долара США на 
міжбанківському валютному ринку зріс на 0,38 %, тобто до 7,9617 грн/дол. США [10]. 
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Рис. 1. Динаміка офіційного курсу гривні по відношенню до основних валют (на кінець року) (долар та 
євро - ліва шкала, російський рубль – права шкала) (побудовано за даними [11-13]) 

 

На початку 2011 р. в результаті відповідної кон’юнктури на світових фінансових і 
товарних ринках підвищилася пропозиція іноземної валюти і НБУ мав змогу формувати 
міжнародні резерви, обсяг яких на початок 2012 р. становив 31,8 млрд дол. США. Обмінний 
курс гривні відносно долара США в 2011 р. на міжбанківському валютному ринку знизився 
на 0,84 % – до 8,0284 грн за 1 дол. Офіційний курс гривні до долара США знизився на 0,35 % 
– до 7,9898 грн за 1 дол. США [10]. 

У 2012 р. за умов обмеженого доступу до зовнішнього фінансування Національному 
банку України вдалося мінімізувати зменшення валютних резервів. Офіційний курс гривні до 
долара США в 2012 р. знизився на 0,04 % – до 7,9930 грн за 1 дол. США.  

Реалізація валютно-курсової політики НБУ в 2013 р. врахувала стан платіжного 
балансу, характер коливань попиту і пропозиції іноземної валюти на міжбанківському 
валютному ринку України, а також підтримку зовнішніх платежів Уряду та НАК “Нафтогаз 
України”. На кінець 2013 р. міжнародні валютні резерви становили 20 416 млрд дол. США, а 
обмінний курс гривні до долара США на міжбанку – 811,89 грн за 100 дол. США [12]. 

Наступним шоковим і переломним моментом для економіки України стали 2013-2014 
рр. У 2014 році Україна пережила безпрецедентне поєднання політичної, фінансово-
економічної та банківської криз. Конфлікт на сході України разом із накопиченими у 
попередні роки макроекономічними дисбалансами зруйнували економічну стабільність 
держави. Дії Національного банку у цей складний період були радикальними і системними, 
цілком відповідали викликам глибокої кризи [11]. 
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У 2014 році Україна відмовилася від багаторічної прив’язки курсу гривні до долара 
США. Відбувся болісний, але необхідний перехід від штучно стабільного до гнучкого 
обмінного курсу гривні. Серед іншого, 2014-2015 роки відзначилися вагомою девальвацією 
гривні по відношенню до більшості іноземних валют. Протягом 2014-2015 років національна 
валюта втратила значну частину своєї вартості. Причин для такої тенденції декілька, зокрема 
негативні ділові очікування, скорочення обсягу експорту, зменшення притоку прямих 
іноземних інвестицій та значні витрати на обслуговування державного боргу, підтримка НБУ 
платежів НАК «Нафтогаз Україна» за імпортований природний газ.  

Дефіцит готівкової іноземної валюти за одночасно високого рівня попиту з боку 
населення обумовив виникнення незадоволеного валютного попиту та появу «чорного 
валютного ринку». Несприятливе зовнішнє середовище, загострення соціально-політичного 
напруження в суспільстві та панічні настрої серед населення призвели до стрімкого 
зниження протягом 2014-2015 років офіційного курсу української гривні по відношенню до 
іноземних валют, а також валютного курсу на міжбанківському ринку та готівковому ринку. 

Незважаючи на посилення у 2013-2015 рр. турбулентності на валютному ринку, 
Національний банк дотримувався режиму гнучкого курсоутворення, а його дії були 
спрямовані на згладжування надмірних коливань валютного курсу. У результаті 
Національний банк як купував, так і продавав валюту залежно від кон’юнктури ринку (див. 
рис.2).  
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Рис. 2. Сальдо валютних інтервенцій Національного банку України 

(побудовано за даними [14]) 
 

На відміну від 2014 року, коли валютні інтервенції здійснювались НБУ переважно у 
формі продажу валюти з метою згладжування курсових коливань та задоволення попиту на 
іноземну валюту в умовах недостатньої пропозиції, в 2015 році НБУ значно збільшив обсяги 
придбання валюти для поповнення власних резервів (див. рис.3). 

Валютно-курсова політика НБУ здійснювалася у складних умовах політичної, 
економічної та банківської кризи і спрямовувалася на якнайшвидше подолання її наслідків. 
Значне зниження зовнішнього попиту на вітчизняну продукцію, згортання іноземних 
інвестицій, суттєве ускладнення доступу до зовнішніх фінансових ресурсів, необхідних для 
реформування економіки, викликало падіння виробництва, експорту, зменшення всіх видів 
доходів, особливо валютних, обумовило труднощі з наповненням бюджету, перевищення 
попиту на іноземну валюту над її пропозицією. Це спровокувало девальваційні процеси, 
ажіотажні настрої у населення щодо купівлі валюти та вилучення коштів з банківської 
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системи, що відобразилося на її ослабленні, зменшенні кредитування економіки, скороченні 
золотовалютних резервів Національного банку. 
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Рис. 3. Обсяг операцій з безготівковою іноземною валютою на міжбанківському валютному ринку 

України (побудовано за даними [14]) 
 

Зменшення валютних резервів, збільшення кредитної заборгованості, девальвація 
гривні, велика інфляція – усі ці показники можуть у разі не прийняття дієвих стабілізаційних 
заходів призвести до дефолту національної валюти, а отже і всієї економіки України. Тому 
надзвичайно важливо валютне регулювання підкріпити іншими заходами 
загальноекономічної політики держави, які є вагомим стимулюючим чинником економічного 
розвитку будь-якої держави. 

Висновки. З огляду на зазначене, на сучасному етапі найважливішим питанням для 
України є вдосконалення і розвиток існуючих засобів і методів валютного регулювання для 
забезпечення самостійності і стабільності національної валюти, для зменшення ризику 
девальвації української гривні внаслідок валютної інтервенції з боку іноземних валют. 
Центральною задачею валютного контролю має бути не стільки захист адміністративними 
засобами національної валюти, скільки забезпечення економічної незалежності України.  

Формування оптимального режиму курсоутворення гривні має здійснюватися у 
відповідності до обраної стратегії валютно-курсової політики – орієнтації на девальвацію чи 
ревальвацію гривні. Запровадження у вітчизняну практику таргетування валютного курсу, 
спрямованого на помірну ревальвацію гривні, виступає найбільш ефективною стратегією 
валютно-курсової політики, здатною позитивно вплинути на економічний розвиток країни та 
забезпечити ефективність функціонування валютного ринку України. 

У зв’язку з цим, перспективами подальших досліджень у даному напрямку є наукове 
обґрунтування та розробка принципів реалізації валютної політики із врахуванням сучасного 
стану валютних відносин, а також формування стратегії валютної політики НБУ у контексті 
загальноекономічної політики держави. 
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АННОТАЦИЯ 
 

ВАЛЮТНО-КУРСОВАЯ ПОЛИТИКА НБУ КАК ИНСТРУМЕНТ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ 
В условиях нестабильной экономики вопросы формирования и эффективной реализации валютно-

курсовой политики приобретают особое значение. Научно обоснованная организация процесса валютного 
регулирования, формирование и выбор оптимального режима валютного курса и реализация эффективной 
валютной политики являются основой финансовой стабильности национальной экономики. Однако, 
современные реалии вносят свои коррективы в функционирование всей кредитно-банковской системы страны 
в целом и валютно-курсовой политики в частности. Поэтому данный вопрос является чрезвычайно 
актуальным. 

Цель заключается в оценке валютно-курсовой политики НБУ, как мощного инструмента 
регулирования национальной экономики. 

Методы исследования. Для решения поставленных задач в процессе исследования использованы 
методы теоретического обобщения и системного анализа, что позволило исследовать сущность понятия 
«валютно-курсовая политика». С использованием экономико-математических методов, в частности 
структурного анализа и анализа рядов динамики, осуществлена оценка валютно-курсовой политики. Это 
позволило исследовать существующие тенденции на валютном рынке страны и обосновать приоритеты при 
формировании валютно-курсовой политики НБУ как инструмента регулирования экономики. 

Результаты исследования. Анализируя, систематизируя и обобщая научные труды ученых, были 
рассмотрены существующие взгляды относительно определения понятия «валютно-курсовая политика». В 
статье проанализированы отдельные аспекты реализации валютно-курсовой политики НБУ как инструмента 
регулирования экономики, определены основные принципы осуществления валютного регулирования, проведен 
анализ динамики валютного курса основных валют по отношению к украинской гривне. Установлено, что 
валютно-курсовая политика НБУ в последние годы осуществлялась в сложных условиях политического, 
экономического и банковского кризиса и направлена на скорейшее преодоление ее последствий. Определены 
основные пути достижения экономической стабилизации через эффективное управление валютно-курсовой 
политикой НБУ. Отмечено, что введение в отечественную практику таргетирования валютного курса, 
направленного на умеренную ревальвации гривны, выступает наиболее эффективной стратегией валютно-
курсовой политики, способной положительно повлиять на экономическое развитие страны и обеспечить 
эффективность функционирования валютного рынка Украины. 

Научная новизна исследования определяется обоснованными предложениями по обеспечению 
экономической стабильности путем эффективного валютно-курсового регулирования. 

Практическая значимость результатов исследования. Предложенные меры позволят 
минимизировать валютные риски и обеспечить эффективность реализации валютно-курсовой политики НБУ. 

Ключевые слова: валюта, валютный курс, валютный риск, валютно-курсовая политика НБУ, 
валютное регулирование, валютный рынок. 
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SUMMARY 
 

THE NATIONAL BANK EXCHANGE RATE POLICY AS AN INSTRUMENT OF ECONOMIC 
REGULATION 

The formation and effective implementation of exchange rate policy is particularly important in a volatile 
economy. Scientifically grounded organization process of currency regulation, development and selection of the optimal 
exchange rate regime and implement effective monetary policy are the basis of national economy financial stability. 
However, the current reality brings its changes into the functioning of the credit and banking system in general and 
exchange rate policy in particular. Therefore, this issue is extremely important. 

The aim is to assess the exchange rate policy of the NBU, as a powerful tool for regulating the national 
economy. 

Research methods. There have been used the methods of theoretical generalization and system analysis for the 
task solution, which made it possible to explore the essence of the "exchange rate policy" concept. Assessment of 
exchange rate policy has been carried out using economic and mathematical methods, including structural analysis and 
analysis of time series. Current trends in the foreign exchange market allowed to explore an justify the priorities during 
the exchange rate policy regulation fulfilled by the National Bank as an instrument of economic balance. 

Research results. Having examined, systematised, summarised the existing views by scientists there has been 
defied the notion of "exchange rate policy". Some aspects of the National Bank exchange rate policy as an instrument of 
economic regulation have been analyzed. The basic principles of currency regulation have been developed. Analysis of 
the dynamics of the exchange rate of major currencies against the Ukrainian hryvnia has taken place. It has been found 
that the NBU exchange rate policy in recent years has been carried out under  difficult conditions of political, economic 
and banking crisis and aimed at overcoming its consequences. The main ways of achieving economic stability through 
effective management of the NBU exchange rate policy have been outlined. It has been emphasized that the introduction 
into national practice of the exchange rate targeting, aimed at hryvnia moderate revaluation, appears to be the most 
effective strategy for monetary and exchange rate policy. This may positively influence the economic development and 
ensure the efficiency of the Ukraine foreign exchange market. 

Scientific novelty of research results is determined by the reasonable proposals for economic stability through 
imposing the effective monetary and exchange rate management. 

Practical value of the study.  The proposed measures would minimize currency risks and ensure the efficiency 
of the NBU exchange rate policy. 

Keywords: currency, exchange rate risk, currency risk, NBU exchange rate policy, currency regulation, 
currency market. 
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ПОДАТКОВИЙ ОБЛІК ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
 

ГОЛОВАЧКО В.М., ВІЩАК А. В. 
Мукачівський державний університет 

 
В статті розкрито поняття зовнішньоекономічної діяльності, розглянуто механізм оподаткування 

зовнішньоекономічних операцій та особливості податку на додану вартість при експорті-імпорті товарів 
згідно з нововведеннями, які вступили в дію з 1 січня 2016 р. Розглянуто зміни, які внесені до порядку 
оподаткування зовнішньоекономічної діяльності, а також окремі аспекти податкового обліку, що 
стосуються документального оформлення та термінів сплати податку на додану вартість при експорті-
імпорті товарів. 

Ключові слова: зовнішньоекономічна діяльність, податок на додану вартість при експорті-імпорті 
товарів, митна декларація. 

 

Постановка проблеми. Під впливом глобалізаційних і інтеграційних процесів 
міжнародні зв’язки України, з кожним роком, розширюються і поглиблюються. 
Зовнішньоекономічні операції як один із основних джерел іноземних інвестицій в 
підприємства і  в державу  взагалі, досліджуються і аналізуються  за допомогою організації 
бухгалтерського та податкового обліку зовнішньоекономічної діяльності підприємства. 
Здійснення зовнішньоекономічних операцій вітчизняними підприємствами є однією з умов 
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підвищення їх ефективного функціонування, зростання прибутковості та 
конкурентоспроможності не лише на міжнародному рівні, а й на національному. 

Усі країни світу, які беруть участь у світогосподарських процесах, здійснюють 
регулювання зовнішньоекономічних операцій, у тому числі й фінансове, постійно його 
вдосконалюючи. Фінансові методи регулювання базуються на використанні таких 
інструментів, як податки на експортно- імпортні операції, зокрема мита, податку на додану 
вартість, на операції з продажу та акцизний збір з імпортних товарів. Ефективне 
функціонування економіки країни, що орієнтується на інтеграційні процеси, потребує 
вдосконалення відповідного системи оподаткування зовнішньоекономічних операцій, яка 
була б адаптована до вимог інтеграції. 

Аналіз останніх досліджень. Теоретичне підґрунтя до розуміння проблем 
оподаткування зовнішньоекономічних операцій закладене у працях відомих зарубіжних 
економістів: П. Кругмана, С. Ліндера, Дж. Міля, Д. Рікардо, А. Сміта, Д. Кейнса, А. Маршала 
та інших дослідників. Механізм та аспекти функціонування оподаткування 
зовнішньоекономічних операцій, розкриваються у працях вітчизняних вчених: В. 
Андрущенко, І. Бураковського, Н. Бодряги, О. Гребельника, В. Коротун, О. Кірєєва, А. 
Кредісова, П. Лайка, С. Осики, П. Саблука, А. Соколовської, В. Сіденка, В. Федосова, С. 
Юрія та інших науковців. 

Незважаючи на значні напрацювання щодо удосконалення податкового кредиту, 
податкового зобов’язання з ПДВ, нормативно-законодавчого забезпечення справляння ПДВ, 
залишається низка недосліджених питань у взаємозв’язку системи державного регулювання 
зовнішньоекономічної діяльності й системи оподаткування експортно-імпортних операцій. 
Потребують подальшого дослідження податкове регулювання експортно-імпортних операцій 
для залучення потоків  іноземного капіталу. 

Методологія досліджень. Методологічною інформаційною основою роботи є наукові 
праці, матеріали відкритих періодичних видань, ресурси Internet, законодавчі та нормативно-
правові акти. 

Мета статті. Вивчення діючого порядку оподаткування операцій із 
зовнішньоекономічної діяльності, виявлення його недоліків, проведення аналізу, розгляд 
можливих шляхів оптимізації справляння даного податку. Цілі даної статті передбачають 
виконання таких завдань: розглянути механізм оподаткування зовнішньоекономічних 
операцій; розглянути особливості податку на додану вартість при імпорті; ознайомитись з 
особливостями  податку на додану вартість при експорті. 

Виклад основного матеріалу. За економічним змістом оподаткування 
зовнішньоекономічних операцій – це сукупність встановлених у країні податків та 
обов’язкових платежів, які надходять до бюджетів різних рівнів бюджетної системи.  

Основним завданням оподаткування зовнішньоекономічних операцій є посилення 
впливу на соціально-економічний розвиток країни і забезпечення на цій основі стабільного 
зростання національного валового продукту й національного доходу. За допомогою 
оподаткування держава може активно впливати на формування структури і напрямів 
розвитку зовнішньоекономічних операцій. Експорт-імпорт як невід’ємна частина 
зовнішньоекономічних операцій здійснюється під час зовнішньоекономічної діяльності та 
супроводжується суперечностями між державою, яка прагне підвищити обсяги податкових 
надходжень до Держбюджету, і суб’єктом податку, який прагне мінімізації податкового 
тиску. Регулювання процесу оподаткування здійснюється шляхом використання набору 
інструментів, які формують певний механізм. Основою податкового механізму є загальні 
вимоги, які конкретно проявляються у важелях податку.  

Так операції з вивезення товарів (експорт) за межі митної території України є  
об’єктом обкладання ПДВ згідно з п.п. “г” п.185.1 ПКУ. 
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Звільнення від “експортного” ПДВ передбачене тільки для операцій з вивезення 
відходів і брухту чорних і кольорових металів, а також паперу і картону для утилізації 
товарної позиції 4707 згідно з УКТ ЗЕД. А ось звільнення операцій з постачання товарів, 
передбачене ст..197 ПКУ, на експортне постачання цих товарів не поширюється. Операції з 
вивезення таких товарів є об’єктом обкладання ПДВ нарівні з операціями з вивезення будь-
яких інших товарів(п. 195.2 ПКУ). До експортних операцій застосовується ставка 0% (п.п. 
“а” п.п. 195.1.1 ПКУ). 

При цьому експортованими вважаються товари, вивезення яких підтверджене в 
порядку, визначеному Кабміном, митною декларацією, оформленою відповідно до вимог 
МКУ. Слід зазначити, що датою виникнення податкових зобов'язань з ПДВ при експорті 
товарів є дата оформлення ВМД, згідно з пп. “б” п. 187.1 ПКУ передбачено, що попередня 
оплата (авансування) товарів, які згідно з договорами підлягають вивезенню за межі митних 
кордонів України, не є підставою для виникнення податкових зобов'язань з ПДВ. При 
експорті ж робіт та послуг податкові зобов'язання виникають згідно з пп. “б” п. 187.1 ПКУ за 
першою подією: 

 або за датою зарахування коштів від покупця (замовника) на банківський рахунок 
платника податків як оплата за роботи, послуги, що підлягають продажу. 

 або за датою надання результатів робіт (послуг) - датою оформлення документів, що 
засвідчують факт виконання робіт платника податків. 

Порядок  оформлення митної декларації встановлений Положенням №450, згідно з п. 
16. Декларування товарів, які вивозяться за межі митної території України, залежно від 
певних умов здійснюється як у митниці на кордоні, так і у внутрішній митниці - митниці 
відправлення. У випадку якщо ВМД на вантаж подана у внутрішню митницю, вантаж 
направляється у митницю на кордоні для випуску за межі митної території України з листом 
неоформленої експортної ВМД. Закінчення оформлення ВМД здійснюється після огляду 
багажу у пункті пропуску через митний кордон. Товари та інші предмети, переміщувані 
через митний кордон України, знаходяться під митним контролем з моменту пред'явлення 
вантажу і подання необхідних для митного контролю документів на такі товари і предмети і 
до моменту фактичного вивезення їх за межі митної території України. 

Митниця на кордоні при надходженні вантажу з внутрішньої митниці перевіряє 
наявність і цілість митних та інших забезпечень, транспортних засобів, контейнерів або 
упаковки окремих місць і в разі їх цілості пропускає вантаж за межі митної території 
України. При цьому додатковий екземпляр ВМД вилучається і залишається у справах 
митниці. Митниця на кордоні інформує митницю відправлення про фактичне вивезення за 
межі митної території України вантажів, оформлених нею. При отриманні цієї інформації 
митниця, що здійснила митне оформлення вантажу (митниця відправлення - внутрішня 
митниця), знімає зазначену операцію з контролю. 

Таким чином, відповідно до вищезгаданих листів застосування нульової ставки ПДВ 
для операцій з продажу товарів, вивезених (експортованих) за межі митної території  
України, але декларування яких було здійснене на внутрішній митниці, можливе тільки за 
умови підтвердження фактичного вивезення цих товарів за межі митної території України. 
При визначені бази оподаткування за експортною операцією слід урахувати вимоги п.188.1 
ПКУ, згідно з яким база оподаткування операцій з постачання товарів не може бути нижча за 
ціну придбання; для самостійно виготовлених товарів нижчою за звичайну ціну(визначена 
сторонами договору); для необоротних активів не може бути нижчою за залишкову вартість 
на початок періоду операції. При цьому підприємствам, які експортують товари за меншою 
ціною, ніж ціна їх придбання важливо знати, що при донарахуванні податкових зобов’язань 
на різницю між договірною ціною експортованого товару мінбазою до донарахованої суми 
має бути застосована ставка в розмірі 20%. Вразі перерахування бази оподаткування за 
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експортною операцією, вираженою в іноземній валюті слід перераховувати за курсом, що діє 
на дату оформлення митної декларації. 

Операції з вивезення товарів (імпорт) за межі митної території України є  об’єктом 
обкладання ПДВ згідно з п.п. “г” п.185.1 ПКУ. 

Звільнення від “експортного” ПДВ передбачене тільки для операцій з вивезення 
відходів і брухту чорних і кольорових металів, а також паперу і картону для утилізації 
товарної позиції 4707 згідно з УКТ ЗЕД. А ось звільнення операцій з постачання товарів, 
передбачене ст..197 ПКУ, на експортне постачання цих товарів не поширюється. Операції з 
вивезення таких товарів є об’єктом обкладання ПДВ нарівні з операціями з вивезення будь-
яких інших товарів(п. 195.2 ПКУ). До експортних операцій застосовується ставка 0% (п.п. 
“а” п.п. 195.1.1 ПКУ). 

При цьому експортованими вважаються товари, вивезення яких підтверджене в 
порядку, визначеному Кабміном, митною декларацією, оформленою відповідно до вимог 
МКУ. Слід зазначити, що датою виникнення податкових зобов'язань з ПДВ при експорті 
товарів є дата оформлення ВМД, згідно з пп. “б” п. 187.1 ПКУ передбачено, що попередня 
оплата (авансування) товарів, які згідно з договорами підлягають вивезенню за межі митних 
кордонів України, не є підставою для виникнення податкових зобов'язань з ПДВ. При 
експорті ж робіт та послуг податкові зобов'язання виникають згідно з пп. “б” п. 187.1 ПКУ за 
першою подією: 

 або за датою зарахування коштів від покупця (замовника) на банківський рахунок 
платника податків як оплата за роботи, послуги, що підлягають продажу. 

 або за датою надання результатів робіт (послуг) - датою оформлення документів, 
що засвідчують факт виконання робіт платника податків. 

Порядок  оформлення митної декларації встановлений Положенням №450, згідно з п. 
16. Декларування товарів, які вивозяться за межі митної території України, залежно від 
певних умов здійснюється як у митниці на кордоні, так і у внутрішній митниці - митниці 
відправлення. У випадку якщо ВМД на вантаж подана у внутрішню митницю, вантаж 
направляється у митницю на кордоні для випуску за межі митної території України з листом 
неоформленої експортної ВМД. Закінчення оформлення ВМД здійснюється після огляду 
багажу у пункті пропуску через митний кордон. Товари та інші предмети, переміщувані 
через митний кордон України, знаходяться під митним контролем з моменту пред'явлення 
вантажу і подання необхідних для митного контролю документів на такі товари і предмети і 
до моменту фактичного вивезення їх за межі митної території України. 

Митниця на кордоні при надходженні вантажу з внутрішньої митниці перевіряє 
наявність і цілість митних та інших забезпечень, транспортних засобів, контейнерів або 
упаковки окремих місць і в разі їх цілості пропускає вантаж за межі митної території 
України. При цьому додатковий екземпляр ВМД вилучається і залишається у справах 
митниці. Митниця на кордоні інформує митницю відправлення про фактичне вивезення за 
межі митної території України вантажів, оформлених нею. При отриманні цієї інформації 
митниця, що здійснила митне оформлення вантажу (митниця відправлення - внутрішня 
митниця), знімає зазначену операцію з контролю. 

Таким чином, відповідно до вищезгаданих листів застосування нульової ставки ПДВ 
для операцій з продажу товарів, вивезених (експортованих) за межі митної території  
України, але декларування яких було здійснене на внутрішній митниці, можливе тільки за 
умови підтвердження фактичного вивезення цих товарів за межі митної території України. 
При визначені бази оподаткування за експортною операцією слід урахувати вимоги п.188.1 
ПКУ, згідно з яким база оподаткування операцій з постачання товарів не може бути нижча за 
ціну придбання; для самостійно виготовлених товарів нижчою за звичайну ціну (визначена 
сторонами договору); для необоротних активів не може бути нижчою за залишкову вартість 
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на початок періоду операції. При цьому підприємствам, які експортують товари за меншою 
ціною, ніж ціна їх придбання важливо знати, що при донарахуванні податкових зобов’язань 
на різницю між договірною ціною експортованого товару мінбазою до донарахованої суми 
має бути застосована ставка в розмірі 20%. Вразі перерахування бази оподаткування за 
експортною операцією, вираженою в іноземній валюті слід перераховувати за курсом, що діє 
на дату оформлення митної декларації. 

Операції зі ввезення товарів на митну територію України, у тому числі в митному 
режимі імпорту, є об’єктом обкладання ПДВ ( згідно з п. п. “в” п. 185.1 ПКУ).  При цьому 
будь-яка особа, яка ввозить товари на митну територію України в обсягах, що підлягають 
оподаткуванню, на яку згідно з МКУ покладається відповідальність за сплату податків, є 
платником ПДВ з імпортної операції (п.п. 3 п. 180.1 ПКУ). 

Потрібно враховувати, що обсяг оподаткування імпортних операції досягнутий, якщо 
митна вартість перевищує 150 євро (п.п.196.1.16 ПКУ). А особою, відповідальною за сплату 
митних платежів згідно з МКУ особа , яка самостійно здійснює декларування або від імені 
якої здійснюється декларування (п. 1 ст. 293 МКУ). У свою чергу, декларантом при імпорті 
товарів на підставі зовнішньоекономічного договору виступає резидент, яким або від імені 
якого такий договір укладено (п. п. 1 п. 1 ст. 265 МКУ). Тому при визначенні дати 
виникнення податкових зобов’язань за імпортною операцією правило першої події не 
застосовують (п. 187.11 ПКУ). Датою їх виникнення завжди буде дата подання митної 
декларації для митного оформлення( п. 187.8 ПКУ). А ось сплатити імпортний ПДВ слід ще 
до дня або в день її подання (п. 206.1 ПКУ). 

Товари, що ввозяться на митну територію України, обкладаються ПДВ за ставкою 
20% / 7% (п. 206.2 ПКУ). Базою оподаткування для них є договірна (контрактна вартість), 
але не нижче митної вартості цих товарів, визначеної з розд. 3 ПКУ, з урахуванням мита та 
акцизного податку, які підлягають сплаті і включаються до ціни товарів (п. 190.1 ПКУ). 

При цьому перерахунок іноземної валюти у валюту України для визначення бази 
оподаткування за імпортною операцією здійснюється за курсом НБУ на дату подання митної 
декларації.  

Податковий кредит - це сума на яку платник має право зменшити податкове 
зобов’язання звітного періоду. Незареєстрованні платники ПДВ, які сплачують його при 
імпорті товарів, не мають права на податковий кредит. Вони включають таку сплачену ними 
суму податкових зобов’язань до первісної вартості імпортного товару. 

А ось зареєстровані платники ПДВ на суму імпортних ПДВ-зобов’язань збільшують 
свій податковий кредит. При цьому право на імпортний податковий кредит виникає на дату 
сплати імпортних податкових зобов’язань (абз. 4 п. 198.2 ПКУ). А підставою для його 
відображення є митна декларація, що підтверджує факт сплати податку ( п. 201.12 ПКУ). 

Тому відобразити імпортний податковий кредит зареєстрований платник ПДВ має 
право в періоді, в якому виконані обидві умови: 

1) сплачено імпортні ПДВ-зобов’язання; 
2) оформлено митну декларацію, що підтверджує таку сплату. 
При цьому оформленою вважається (згідно з п. 16 Положення №450): 
 митна декларація на паперовому носії- за наявності на всіх її аркушах відбитка 

особистої номерної печатки посадової особи митного органу, що завершила митне 
оформлення. 

 електрона  митна декларація- за наявності в ній відмітки про завершення митного 
оформлення та посвідчення такої декларації електронним цифровим підписом посадової 
особи митного органу, що завершила оформлення. 

А ось однозначної відповіді на запитання щодо відображення податкового кредиту на 
підставі митної декларації досі немає.  З одного боку, БЗ у категорії 101.16 і зараз  містить 
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консультацію, в якій податківці стверджують, що тимчасова митна декларація є підставою 
для відображення імпортного податкового кредиту. Такий самий висновок містить чинний на 
сьогодні лист ДПСУ від 29.01.2013 р. № 1387/6/15-3115. 

З іншого боку, ВСУ не визначаю права на податковий кредит на підставі тимчасової 
митної декларації ( див. постанову ВСУ від 23.06.2015 р. у справі № К/9991/67637/12). Крім 
того слід урахувати: імпортний податковий кредит, суму якого підтверджено митною 
декларацією, має бути відображений у звітності з ПДВ “період у період”. Тобто правило “365 
днів” на нього поширюється. На цьому наполягають податківці та й норми ПКУ не 
дозволяють  вважати інакше. Адже абз. 4 п. 198.6 ПКУ продовжує період відображення 
податкового кредиту, сформованого на підставі податкових накладних. А ось аналогічної 
норми щодо податкового кредиту, підтвердженого митною декларацією, ПКУ не містить. 
Тому, якщо імпортер помилково не включив сплачену ним суми імпортних ПДВ-зобов’язань 
до податкового кредиту, відобразити його надалі він  зможе тільки шляхом подання 
уточнити помилкові дані зберігається за ним протягом 1095 днів. 

У декларації з ПДВ імпортний податковий кредит відображається в рядках 11.1, 11.2.  
Митна вартість імпортованого товару після закінчення процедури митного 

декларування може змінитися. Наприклад, якщо імпортер оскаржив її розмір у судовому 
порядку, або з нерезидентом досягнуто домовленість про надання знижки. При змінні митної 
вартості після закінчення митного декларування митний орган  оформляє аркуш коригування 
(п. 37 Положення № 450), який є невід’ємною  частиною митної декларації (абз. 5 п. 37 
Положення № 450) і підтверджує факт внесення до неї змін. Такий аркуш коригування 
складається у строк, що не перевищує 10 робочих днів з дня надходження до митного органу 
інформації про доплату (повернення) сум митних платежів або реєстрації заяви декларанта в 
митному органі (п. З Порядку № 1145). Відкоригувати податковий кредит імпортер має 
право в періоді, в якому оформлено такий аркуш коригування (лист ДФСУ від 27.03.2015 р. 
№ 6423/6/99-99-19-03-02-15). А відобразити коригування слід у рядках 11.1, 11.2 поточної 
декларації з ПДВ зі знаком “-” - якщо митна вартість зменшилася, або зі знаком “+” – якщо 
вона збільшилася (див. листи ДФСУ від 28.12.2015 р. № 27875/6/99-19-13-02-15). Хоча деякі 
податківці при зміні митної вартості рекомендують у періоді отримання аркуша коригування 
подати уточнюючий розрахунок до податкової декларації того періоду, в якому було 
відображено податковий кредит за митною декларацією. 

Висновки: 
1. Податок на додану вартість при експорті та імпорті товарів та послуг є 

загальнодержавним податком, який стягується з суб’єктів господарювання, які  здійснюють 
зовнішньоекономічну діяльність за встановленими відповідно до Податкового кодексу 
України ставками. 

2. Кожен податок, який існує в певній державі повинен найкращим чином виконувати 
функції призначенні для задоволення потреб інституту держави і суспільства в цілому та 
створювати рівномірний податковий тиск за рахунок прямого визначення бази 
оподаткування. 

3. Податкове законодавство України та підприємства, які займаються 
зовнішньоекономічною діяльністю повинні слідкувати та вести контроль за оформленням 
первинних документів, забезпечити правдивість і достовірність інформації у податковій 
звітності з ПДВ. 

4. Успішність застосування податкових норм у великій мірі залежить від економічної  
структури країни, від організації та ефективності її державного апарату 
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АННОТАЦИЯ 

 
НАЛОГОВЫЙ УЧЕТ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В статье раскрыто понятие внешнеэкономической деятельности, рассмотрен механизм 
налогообложения внешнеэкономических операций и особенности налога на добавленную стоимость при 
экспорте-импорте товаров согласно нововведениям, которые вступили в действие с1 января в 2016 г. 
Рассмотрены изменения, которые внесенные к порядку налогообложения внешнеэкономической деятельности, 
а также отдельные аспекты налогового учета, которые касаются документального оформления и сроков 
уплаты налога на добавленную стоимость при экспорте-импорте товаров. 

Ключевые слова: внешнеэкономическая деятельность, налог на добавленную стоимость при 
экспорте-импорте товаров, таможенная декларация. 

 
SUMMARY 

 
FISCAL ACCOUNTING OF EXTERNAL ECONOMIC ACTIVITY. 

The concept of external economic activity has been exposed in the article, the mechanism of taxation of 
external economic operations and the peculiarities of value added tax at the export and import of commodities 
according to  the innovations, that have been entered into action from January 1, 2016 has been considered in the 
article. The changes, that have been enlisted to the taxations order of  external economic activity, and also separate 
aspects of the fiscal accounting, that touch upon the documentary registration and the terms of value added tax payment 
at the export and import of commodities, have been enclosed in the article. 

Key words: external economic activity, value added tax at the export and import of commodities, customs 
declaration. 
 
 
 
 
УДК 657 

ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ПОДАТКУ НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ 
 

ГОЛОВАЧКО В.М., КІШ Б. К. 
Мукачівський державний університет 

 
У сучасних умовах розвитку зростає роль та значення створення ефективних систем оподаткування 

податку з доходів фізичних осіб. Важливе значення вона має, як для підприємств, так і для всіх членів 
суспільства. Податок з доходів фізичних осіб є однією з найважливіших складових податкової системи 
держави. 

У статті розглянуто особливості обліку податку на доходи фізичних осіб, метод його обчислення, 
недоліки, платники цього податку і шляхи удосконалення, згідно змін, які вступили в дію з 01 січня 2016 р. 
Сформовані напрями вдосконалення системи оподаткування доходів фізичних осіб в Україні.  

Ключові слова: податок з доходів фізичних осіб, соціальна пільга, платники податку. 
 
Постановка проблеми. Оподаткування доходів населення є найважливішим 

елементом податкової політики будь-якої держави. Чинним законодавством України 
затверджено обов’язок сплати фізичними особами податку на одержані ними доходи. У 
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сфері обчислення податку на доходи фізичних осіб дуже часто фіксуються фінансові 
порушення, що тягнуть за собою негативні наслідки, як для окремих підприємств і громадян, 
так і для всієї держави в цілому. Тому, виникає необхідність детального перегляду усіх 
термінів, понять, законодавчих актів, які безпосередньо стосуються оподаткування з метою 
узагальнення одержаної інформації, виявлення негативних сторін та неточностей з боку 
практичного застосування. 

Важлива роль у формуванні ефективної податкової політики належить обґрунтуванню 
оптимальних принципів оподаткування. Вся історія податкової політики зводиться до 
пошуків ідеалів оптимального оподаткування. При цьому держава не може задовольнятися 
лише загальними пропорціями розподілу ВВП. Вона повинна враховувати інтереси кожного 
підприємства, кожного члена суспільства. Іншими словами, податкова політика повинна 
влаштовувати і державу, і платників податків. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. На думку багатьох науковців, які 
досліджують проблеми процесу справляння податку на доходи фізичних осіб, зміни в 
законодавстві обумовлюють в першу чергу фіскальну залежність з боку держави, а лише 
потім регулюючі властивості податку. Зокрема, за твердженням В.М. Суторміної, податок на 
доходи громадян виконує у фінансовій системі роль макроекономічного стабілізатора та 
мікроекономічного регулятора, що впливає на прибутковість господарювання та реальні 
доходи населення. 

Теоретико-методологічні засади оподаткування доходів фізичних осіб розроблені в 
працях таких видатних вчених як А. Вагнер, Д. Кейнс, А. Лаффер, Д. Міль, Ф. Нітті, Д. 
Рікардо, А. Сміт, які відповідали фінансовим системам держав середньовіччя та відображали 
особливості їх державного устрою. 

Дослідженню проблем сучасної податкової системи в цілому, а також податкової 
політики в сфері оподаткування доходів фізичних осіб присвячені роботи вітчизняних 
вчених: О. Василика, В. Вишневського, М. Дем’яненка, С. Каламбет, П. Лайка, В. 
Мартиненка, А. Поддерьогіна, В. Синчака, А.Соколовської, Л. Шаблистої, І. Чугунова, С. 
Юрія та інших. 

Метою статті є вивчення діючого порядку обчислення податку на доходи фізичних 
осіб, виявлення його недоліків, проведення аналізу та здійснення обліку, розгляд можливих 
шляхів оптимізації справляння даного податку. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Податок на доходи фізичних осіб (далі по 
тексту ПДФО) є однією з найважливіших складових податкової системи держави, оскільки 
відіграє важливу роль у формуванні державного бюджету та безпосередньо стосується 
кожного члена суспільства. Він є загальнодержавним, встановлюється Верховною Радою 
України та справляється на всій території країни [1, с. 134]. 

Основним джерелом оподаткування доходів населення виступає заробітна плата. 
Тому на фоні загальнонаукового інтересу до вищевказаних нововведень дуже важливо 
проаналізувати, які все ж таки зміни відбулися у порядку утримання ПДФО з доходів у 
формі заробітної плати. 

Податковим кодексом України (далі – ПКУ) [4] встановлені три категорії платників 
ПДФО: 

1) Фізичні особи – резиденти України, які отримують доходи з джерелом їх 
походження в Україні, а також іноземні доходи. 

2) Фізичні особи – нерезиденти, які отримують доходи з джерелом їх походження в 
Україні. 

3) Податкові агенти. 
Для перших двох категорій важливо визначити свій резидентський статус, який 

впливає на об'єкт оподаткування: 
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– до резидентів належать фізичні особи, які мають місце проживання в Україні; 
–нерезиденти – це фізичні особи, які не є резидентами.  
Не є платником податків нерезидент, який отримує доходи безпосередньо від 

здійснення дипломатичної або прирівняної до неї чинним міжнародним договором України 
діяльності з джерелом їх походження в Україні і має дипломатичні привілеї та імунітет, які 
встановлені таким договором. 

До третьої категорії платників податків (тобто до податкових агентів) належать 
юридичні особи, самозайняті особи, представництва нерезидента-юридичної особи, які 
зобов'язані: нараховувати, утримувати та сплачувати до бюджету ПДФО з доходу, 
виплачуваного фізичній особі від імені і за рахунок такої фізичної особи; вести облік з метою 
оподаткування і подавати звітність до контролюючих, органів.  

Залежно від статусу платника податків існують різні об'єкти оподаткування. Для 
резидента об'єктом обкладення ПДФО є: загальний місячний (річний) оподатковуваний 
дохід; доходи з джерелом їх походження в Україні, остаточно оподатковувані ПДФО при їх 
нарахуванні (виплаті, наданні); доходи (прибуток), отримані з джерел за межами України. 

Місячний оподатковуваний дохід складається із суми оподатковуваних доходів, 
нарахованих (виплачених, наданих) протягом такого звітного податкового місяця. 

Загальний річний оподатковуваний дохід дорівнює сумі загальних місячних 
оподатковуваних доходів, іноземних доходів, отриманих протягом такого звітного 
податкового року, доходів, отриманих підприємцем від підприємницької діяльності, і 
доходів фізичної особи, яка здійснює незалежну професійну діяльність. 

Для нерезидента об'єктом оподаткування ПДФО є: загальний місячний (річний) 
оподатковуваний дохід із джерелом його походження в Україні; доходи з джерелом їх 
походження в Україні, що підлягають остаточному обкладенню ПДФО при їх нарахуванні 
(виплаті, наданні). [2, с. 89-92] 

З 01 січня 2016 року діє одна ставка податку для доходів у вигляді заробітної плати, 
доходів за договорами цивільно-правового характеру (далі – ЦПД) і деяких пасивних доходів 
(це стосується дивідендів по акціях і / або інвестиційним сертифікатам, роялті, інвестиційний 
прибуток від операцій з цінними паперами, деривативами та корпоративними правами, 
відсотки, виграші, призи, подарунки) – 18 %. [4] 

Особою, відповідальною за нарахування, утримання і сплату (перерахування) до 
бюджету ПДФО, є платник податку, у тому числі податковий агент, який виплачує доходи 
фізичним особам. Податок, утриманий із доходів фізичних осіб (як резидентів, так і 
нерезидентів), зараховується до бюджету. 

ПДФО, який сплачується податковим агентом – юридичною особою (його філією, 
відділенням, іншим відокремленим підрозділом) або представництвом нерезидента – 
юридичної особи, зараховується до відповідного місцевого бюджету за місцезнаходженням 
(розташуванням) цього податкового агента в обсягах податку, нарахованого на виплачені 
фізичній особі доходи. [5, с. 165-167] 

ПКУ передбачено, що всі платники податків повинні бути зареєстровані або взяті на 
облік в територіальних органах Державної фіскальної служби (ДФС) України за місцем: 

– знаходження юридичних осіб та їх відокремлених підрозділів; 
– розташування (реєстрації) їх підрозділів, рухомого і нерухомого майна, об'єктів 

оподаткування або об'єктів, які пов'язані з оподаткуванням або через які здійснюється 
діяльність.  

Юридична особа, яка має неуповноважені відокремлені підрозділи, що знаходяться в 
іншій, ніж така юридична особа, місцевості, повинні стати на не основний податковий облік 
як платник окремих видів податків, зокрема ПДФО, за місцем знаходження кожного свого 
підрозділу. Таким чином, із вищевикладеного виходить, що: 
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– головне підприємство повинне перебувати на обліку в територіальному органі ДФС 
України за своїм місцезнаходженням (реєстрацією); 

– філії, представництва та інші відокремлені підрозділи, наділені повноваженнями 
нарахування і сплати ПДФО, повинні бути взяті на облік в органі ДФС за своїм 
місцезнаходженням; 

– головне підприємство, що має не уповноважені підрозділи, повинне встати на облік 
в органі ДФС за місцезнаходженням таких підрозділів як платник окремого виду податку 
(для нього це буде неосновне місце обліку). 

Утримано ПДФО із зарплати: 
Д-т 661 «Розрахунки зa заробітною платою» 
К-т 641 «Розрахунки зa податками». 
Кореспонденція рахунків з нарахування та виплати заробітної плати: 
1. Нараховано заробітну плату керівникові підприємства:  
Дт 92 - Кт 661. 
2. Утримано із заробітної плати ЄСВ:  
Дт 661 - Кт 651. 
3. Утримано із заробітної плати ПДФО:  
Дт 661 - Кт 641. 
4.Виплачено заробітну плату із каси підприємства: 
Дт 661 - Кт 301. 
5. Перераховано ПДФО до бюджету:  
Дт 641 - Кт 311. 
ПДФО сплачується (перераховується) до бюджету при виплаті оподатковуваного 

доходу. Банки прийматимуть платіжні документи на виплату доходу лише за умови 
одночасного подання розрахункового документа на перерахування податку на доходи [6, с. 
45-48]. 

За ставкою 18 відсотків оподатковуються більшість видів доходів, визначених 
розділом IV Податкового кодексу України (далі – ПКУ), у тому числі, але не виключно: 

- доходи, одержані, у формі заробітної плати, інших заохочувальних та 
компенсаційних виплат або інших виплат і винагород, які виплачуються (надаються) 
платнику у зв'язку з трудовими відносинами та за цивільно-правовими договорами; 

- доходи, отримані від надання майна в лізинг, оренду або суборенду (строкове 
володіння та/або користування), визначений у порядку, встановленому у  п. 170.1 ст. 170 
ПКУ; 

 - частина доходів отриманих платником податку - нерезидентом від операцій з 
нерухомим (рухомим) майном, розмір якої визначається відповідно до ст. 172-173 ПКУ; 

- доходи у вигляді спадщини (подарунку), що успадковуються (приймаються у 
дарунок) спадкоємцем (обдарованим) від спадкодавця (дарувальника)-нерезидента, або 
успадковуються (приймаються у дарунок) спадкоємцем (обдарованим)-нерезидентом від 
спадкодавця (дарувальника)-резидента; 

- іноземні доходи, отримані платником податку - резидентом; 
- оподатковуваний дохід (прибуток), не включений до розрахунку загальних 

оподатковуваних доходів минулих податкових періодів та самостійно виявлений у звітному 
періоді платником податку або нарахований контролюючим органом згідно із ПКУ; 

- сума заборгованості платника податку за укладеним ним цивільно-правовим 
договором, за якою минув строк позовної давності та яка перевищує суму, що становить 50 
відсотків місячного прожиткового мінімуму, діючого для працездатної особи на 1 січня 
звітного податкового року (у 2016 році – 689 грн.), крім сум податкової заборгованості, за 
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якими минув строк позовної давності згідно з розділом II ПКУ, що встановлює порядок 
стягнення заборгованості з податків, зборів і погашення податкового боргу; 

- сума надміру витрачених коштів, отриманих платником податку на відрядження або 
під звіт та не повернутих у встановлені законодавством строки, розмір якої обчислюється 
відповідно до п. 170.9 ст. 170 ПКУ; 

- кошти або майно (нематеріальні активи), отримані платником податку як хабар, 
викрадені чи знайдені як скарб, не зданий державі згідно із законом, у сумах, які визначені 
обвинувальним вироком суду незалежно від призначеної ним міри покарання; 

- доходи, що становлять позитивну різницю між: 
сумою коштів, отриманих платником податку внаслідок його відмови від участі в 

фонді фінансування будівництва, та сумою коштів, внесених платником податку до такого 
фонду, крім випадків, коли платник податку одночасно передає кошти, отримані з фонду 
фінансування будівництва, в управління тому самому управителю у той самий або інший 
фонд фінансування будівництва; 

сумою коштів, отриманих платником податку від інших осіб внаслідок відступлення 
на їх користь права вимоги за договором про участь у фонді фінансування будівництва (у 
тому числі, якщо таке відступлення здійснено на підставі договору купівлі-продажу), та 
сумою коштів, внесених платником податку до такого фонду за цим договором; 

- дохід у вигляді неустойки (штрафів, пені), відшкодування матеріальної або 
немайнової (моральної) шкоди, крім доходів визначених абзацами «а» - «ґ»  п.п. 164.2.14 п. 
164.2 ст. 164 ПКУ. Дія п.п. 164.2.14 п. 164.2 ст. 164 ПКУ не поширюється на оподаткування 
сум страхових виплат, страхових відшкодувань і викупних сум за договорами страхування; 

- сума страхових виплат, страхових відшкодувань, викупних сум або пенсійних 
виплат, що сплачуються платнику податку за договорами довгострокового страхування 
життя (у тому числі за договорами страхування довічних пенсій) та недержавного пенсійного 
забезпечення, за договорами пенсійного вкладу, договорами довірчого управління, 
укладеними з учасниками фондів банківського управління, у випадках та розмірах, 
визначених п.п. 170.8.2 п. 170.8 ст. 170 ПКУ. 

- доходи, отримані платником податку як додаткове благо (крім випадків 
передбачених ст. 165 ПКУ) у вигляді доходів, встановлених абзацами «а» - «е»; 

- дохід, отриманий платником податку за зданий (проданий) ним брухт дорогоцінних 
металів, крім доходу, отриманого за брухт дорогоцінних металів, проданий Національному 
банку України; 

- сума перевищення граничного розміру нецільової благодійної допомоги, отриманої 
платником податку протягом звітного податкового року (у 2016 році – 1 930 грн.); 

- інші доходи, крім зазначених у ст. 165 ПКУ. [4] 
Висновки. В результаті дослідження зазначеної теми було з'ясовано, що податок з 

доходів фізичних осіб можна визначити як прямий, загальнодержавний податок, який 
стягується з доходів (заробітку) громадян за встановленими ставками.  

Кожен податок, який існує в певній державі повинен найкращим чином виконувати 
функції призначенні для задоволення потреб інституту держави і суспільства в цілому та 
створювати рівномірний податковий тиск за рахунок прямого визначення бази 
оподаткування. Успішність застосування податкових норм у великій мірі залежить від 
особливостей економічної структури країни, від організації та ефективності її державного 
апарату. 

Податок на доходи фізичних осіб безпосередньо пов'язаний із споживанням, і він 
може або стимулювати, або скорочувати його. Тому необхідні такі ставки податку, які 
забезпечували б максимально справедливий перерозподіл доходів при мінімальному 
нанесенню збитку інтересам платників податків від прибуткового оподаткування.  
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АННОТАЦИЯ 

 
ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА НАЛОГА НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

В современных условиях развития возрастает роль и значение создания эффективных систем 
налогообложения налога с доходов физических лиц. Важное значение она имеет как для предприятий, так и 
для всех членов общества. Налог с доходов физических лиц является одной из важнейших составляющих 
налоговой системы государства. 

В статье рассмотрены особенности учета налога на доходы физических лиц, метод его исчисления, 
недостатки, плательщики этого налога и пути совершенствования, согласно изменений, которые вступили в 
действие с 1 января 2016 г. Сформированные направления совершенствования системы налогообложения 
доходов физических лиц в Украине. 

Ключевые слова: налог с доходов физических лиц, социальная льгота, налогоплательщики. 
 

SUMMARY 
 

FEATURES OF PERSONAL INCOME TAX (PIT) ACCOUNTING 
In modern conditions of development the role and importance of establishing effective systems of taxation of 

the tax on income of PIT grows. The importance of it is, both for enterprises and for all members of society. Tax on 
income of individuals is one of the most important components of the tax system of the state. 

The article describes the features of the account of the tax on personal income, the method of its calculation, 
the disadvantages, the payers of this tax and the way of perfection, according to the changes, which came into effect on 
January 1, 2016. The ways of improving the system of personal income taxation in Ukraine were formed. 

Keywords: personal income tax, social benefits, taxpayers. 
 
 
 
 

УДК 657 
ГЕНЕЗИС РОЗВИТКУ ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК 

ГОЛОВАЧКО В.М., ШУШКЕВИЧ В. В. 
Мукачівський державний університет 

 
Стаття присвячена огляду наукової літератури з питань, що стосуються історичних аспектів 

виникнення та формування податку на прибуток підприємств.  
Податок на прибуток підприємств є одним з основних інструментів державного регулювання 

економіки, тому теоретична і практична значущість питань виникнення та розвитку податку на прибуток є 
актуальною. Метою наукової статті є висвітлення історичних аспектів формування податку на прибуток 
шляхом аналізу наукової літератури стосовно цього питання.  

У статті розглянуто особливості історичних аспектів виникнення та формування податку на 
прибуток підприємств та аналізується історичний розвиток об’єкта оподаткування, поняття «прибуток» і 
його сучасне закріплення в нормах чинного Податкового кодексу України (далі ПКУ).  

Ключові слова: податок, прибуток, платник податку на прибуток. 
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Постановка проблеми. Історія цивілізації свідчить, що в різні періоди розвитку 
суспільства в окремих країнах вводились різноманітні податки. Перші податки стягувались у 
натуральній формі. Суспільство прийшло до розуміння того, що податки є основою 
існування та функціонування напрямів діяльності держави і економічним інструментом 
реалізації пріоритетних завдань. Податки виконують дві основні функції: фіскальну і 
регулюючу, що є взаємопов’язаними і взаємозалежними. Податок на прибуток завжди 
вважався головним фіскальним податком будь-якої країни. 

Ефективність діяльності кожної держави обумовлює рівень виробництва, якість 
продукції, робіт, послуг, їх відповідність міжнародним еталонам, що забезпечують 
підприємства - виробники цієї продукції. Тому важливим є дослідження особливостей 
оподаткування прибутку підприємств не лише як потужного фіскального інструменту, а і з 
точки зору його регулятивних функцій. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Методологічною базою дослідження стали 
наукові праці вітчизняних та зарубіжних вчених з питань виникнення податку на прибуток. 
Податок на прибуток перебуває в центрі уваги вчених як минулих часів, так і сучасності. 
Слід зазначити, що питанняю дослідження податку на прибуток, розуміння сутності та 
змісту податкових платежів і у вітчизняній, і у зарубіжній літературі, присвятили свої роботи 
такі відомі науковці, як І. Х. Озеров, М. П. Кучерявенко, О. Д. Данілов, В. М. Пушкарьова, І. 
В. Плішко, А. М. Поддєрьогін. 

Метою статті є висвітлення історичних аспектів формування податку на прибуток 
підприємств шляхом аналізу наукової літератури стосовно цього питання. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Податкова система будь-якої країни має 
на меті акумулювання фінансових ресурсів, для того щоб виконувати обов’язки перед 
суспільством щодо забезпечення соціальних умов життя населення; для утримання органів 
державного управління; для стимулювання та розвитку економіки держави за рахунок 
розширеного відтворення. Така мета досягається тоді, коли суб’єкти підприємницької 
діяльності здійснюють податкові відрахування і платежі до бюджетів усіх рівнів у 
потрібному обсязі, а частина нерозподіленого прибутку залишається у їх розпорядженні [5, 
с.113]. 

Використання податку на прибуток як регулятора економічних процесів здійснюється 
шляхом дотримання чи порушення критерію його нейтральності відносно прийняття 
конкретних фінансово-господарських рішень на мікро- та макрорівні. 

За допомогою податку на прибуток підприємств можна регулювати: 
- вибір правової форми організації діяльності; 
- напрями розподілу прибутку (накопичення чи споживання); 
- вибір джерел фінансування інвестицій (самофінансування, залучені та позичкові 

кошти); 
- розподіл матеріальних та трудових ресурсів між окремими галузями економіки; 
- розподіл та перерозподіл валового внутрішнього продукту; 
- темпи економічного зростання на макрорівні [4]. 
Система оподаткування з'явилася з виникненням найпростішої державної моделі. 
Витоки оподаткування дехто вбачає в стародавніх жертвопринесеннях, що 

практикувалися як майже добровільна данина вищим силам ще до виникнення християнства. 
Першими джерелами податків були оподатковувані базові цінності: земля, худоба, 

раби. І самі податки були «прямими», справлялися безпосередньо з громадян, що одержують 
прибуток від майна. 

Приклад для організованої податкової системи була і податкова система Римської 
імперії. Такі поняття, як «ценз», «акциз», «фіскал», «відкупник» сформувалися ще в її часи. 
Доки Рим залишався містом-державою, його податкова система була не дуже складною. У 
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мирний час податки не справлялися зовсім, а витрати покривалися шляхом надавання в 
оренду громадських земель. Державний же апарат фактично утримував себе сам. Більше 
того, обрані магістрати не тільки виконували державні обов'язки безоплатно, а ще й вносили 
на громадські потреби власні кошти, вважаючи це почесною справою. А от у воєнний час 
(який практично тривав постійно) громадяни Риму обкладалися податками відповідно до їх 
статку, для чого раз у п'ять років подавали обраним чиновникам-цензорам звіти про свій 
майновий і родинний стан (ці документи цілком можна розглядати як найпростіші зразки 
сучасних податкових декларацій). 

З перетворенням Римської держави на імперію ускладнювалася й податкова система. 
На завойованих землях запроваджувалися комунальні (місцеві) податки й повинності, 
причому що запекліший опір чинили римським легіонерам жителі скорених земель, то 
більшим податком їх обкладали. Римські громадяни, які жили поза Римом, сплачували як 
державні, так і місцеві податки.   

У Візантійській імперії справляли вже 21 різновид тільки прямих податків, а також 
усілякі непрямі й зовсім дивні. І цей податковий тягар призвів, як відомо, не до процвітання, 
а до ослаблення держави [1, с.12]. 

Отже, основні принципи оподаткування (зі своїми мінусами й плюсами) 
сформувалися ще за стародавніх часів.  

З розвитком поділу праці і розвитком міст податкова система істотно «збагатилася» 
порівняно зі зразково-показовою податковою системою Римської імперії. Держави на-
ближалися до рубежу середньовіччя. На цьому етапі виникли податки на виробництво (або 
промислові податки), на всі види діяльності, крім сільськогосподарської (земельний податок 
справлявся окремо). У торгівлі поширилися митні збори й непрямі податки. Причому до по-
даткової бази потрапив абсурдно широкий спектр об'єктів, аж до безглуздих: від штрафу за 
перевищення будинком установлених розмірів (знаменитий «податок на повітря») — до так 
званого «подимного податку». 

Одним з тих, хто спробував створити першу наукову теорію оподаткування, став 
видатний шотландський економіст і вчений XVIII ст. Адам Сміт. Він стверджував, що по-
датки для платника — ознака не рабства, а волі. Праця «Дослідження про природу і причину 
багатства народів», нарешті, визначила основні принципи оподаткування, які актуальні й 
дотепер: 

-    принцип справедливості («піддані держави повинні в міру можливості... брати 
участь в утриманні уряду, тобто відповідно до прибутків, якими вони користуються під за-
ступництвом і захистом держави»); 

-    принцип визначеності («податок, що його зобов'язується сплачувати кожна окрема 
особа, має бути точно визначеним, а не довільним.») Термін сплати, спосіб платежу, сума 
платежу - усе це має бути ясним і зрозумілим для платника. 

-    принцип зручності («кожен податок має стягуватися в той час або в такий спосіб, у 
який чи який платникові мають бути зручніші для сплати його»); 

-    принцип економії («кожен податок має бути так задумано й розроблено, щоб він 
брав і утримував з кишень народу якомога менше понад те, що він приносить державному 
казначейству... Нерозумний податок створює велику спокусу для контрабанди»).  

Отже, у XVIII ст. Європа вже могла пишатися раціональною системою справляння 
податків, як прямих, так і непрямих. З останніх особливу роль відігравав акциз. Процедура 
його сплати була простою й прозорою — зазвичай він стягувався безпосередньо біля міських 
воріт з усіх товарів, що ввозилися й вивозилися. Іноді податком обкладалося тільки те, що 
ввозилося в країну, тобто звільнялися від справляння акцизу товари, що йшли на експорт. 
Розміри акцизу коливалися зазвичай від 5 до 25%. Якогось наукового обґрунтування розмірів 
цієї ставки не було, і подібні «перегини на місцях» неабияк стримували розвиток торгівлі. 
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З прямих податків основна маса припадала на подушне й прибутковий (від них 
звільнялися дворянство й духівництво). Буржуазія й селянство віддавали державі у вигляді 
прямих податків 10—15% усіх своїх доходів [2, с.7]. 

Наступний етап у розвитку податків припав у Європі на XIX ст. і був пов'язаний з 
піднесенням виробництва й економіки. Держава змінила пріоритети: головним об'єктом 
оподаткування став оборот — перехід цінностей від одного суб'єкта до іншого. Відчутним 
виявився для громадян також податок на спадщину. Поширилися податки на операції та 
капітал — в основному на його приріст у вигляді відсотків за цінними паперами або 
вкладами, дивідендів за акціями, зростання вартості активів. 

На наступному етапі ХХ ст.. світової історії оподаткування ознаменувався 
народженням ПДВ. Поширилися й цільові податки, збирання яких має на меті виробництво 
конкретних суспільних благ, таких як соціальне страхування, державне медичне обслуго-
вування і пенсійне забезпечення, будівництво доріг тощо. 

Економістів хвилювали не стільки питання збирання податків, скільки питання 
виробництва: що громадяни одержували в обмін на податки, яким чином найбільш 
ефективно організувати виробництво суспільних благ в обмін на податки. Ця теорія так 
званого суспільного сектора збагатила принципи оподаткування, сформульовані А. Смітом у 
частині ефективного використання податків при виробництві суспільних благ і 
неспотворювальної дії на економіку. [1, с.37] 

Вітчизняні реалії цього податку мають свої особливості і свою історію. Аналіз 
історичних передумов оподаткування прибутку дає можливість виділити шість етапів 
становлення та розвитку податку на прибуток підприємств в Україні. 

Перший етап (1991-1992 рр.) - період становлення оподаткування прибутку 
підприємств в рамках податкової системи, яка переживала початковий етап свого розвитку з 
прийняттям Закону України "Про систему оподаткування" від 25.06.1991 р. №1251-ХІІ. В 
законі закладені основні принципи побудови системи оподаткування, які значною мірою 
визначали податкову політику держави в умовах перманентного зростання безробіття, 
гіперінфляції, недосконалості державної структури управління, відсутності власної 
нормативно-правової бази з питань оподаткування, орієнтації економіки країни на ринкові 
методи господарювання при адміністративному способі управління економікою, 
невідповідності податкових механізмів новим методам господарських відносин, що 
базувалися на приватній власності. Все це спричинило недієздатність як принципів системи 
оподаткування взагалі, так і принципів оподаткування прибутку зокрема. 

Другий етап оподаткування прибутку (1992-1997 рр.) вимагав нового механізму 
справляння податку та контролю за його сплатою. Це було пов'язано, з одного боку, з 
широкомасштабними процесами роздержавлення і приватизації, появою значної кількості 
підприємств, заснованих на приватній власності, спробою узгодити власну податкову 
систему з податковими системами розвинених країн; з іншого - відсутністю власного досвіду 
в побудові системи оподаткування, механічному запозиченні її у країн з розвинутою 
ринковою економікою, наявністю кризових явищ в економіці. Ці фактори негативно 
вплинули як на розвиток податкової системи в цілому, так і на оподаткування прибутку 
зокрема. В податковій політиці переважали жорсткі адміністративні прийоми щодо 
оподаткування, наприклад, значні обмеження витрат при визначенні бази оподаткування. В 
цей період оподаткування прибутку характеризується частою зміною об'єкта оподаткування. 
Так, у 1992 р. податок справлявся з доходу; в І кварталі 1993 р. - з прибутку; починаючи з ІІ 
кварталу 1993 р. та у 1994 р. - з доходу; у 1995 - 1997 рр. - з прибутку. 

Результатом такої політики стало значне зростання заборгованості з податку на 
прибуток і створення тіньового сектора економіки, що, в свою чергу, збільшило податкове 
навантаження на ефективні підприємства. 
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В цей період була створена Державна податкова служба України, яка прийняла 
активну участь у трактуванні законодавчих документів з оподаткування прибутку 
підприємств шляхом видання підзаконних нормативних актів: інструкцій, положень, листів, 
що призвело до ще більш незрозумілого, двозначного трактування законодавчої бази. 

Податковий тиск на підприємства став одним з чинників подальшого загострення 
економічної кризи. Поспішні спроби виправити ситуацію коригуванням чинного 
законодавства з оподаткування прибутку спричинили не тільки втрату довіри платників 
податку до уряду, а і масове ухилення від його сплати та, як наслідок, подальше зниження 
фіскального ефекту податкової системи. 

Більшість законодавчих документів з оподаткування прибутку (доходів) змінювалась 
саме в цей період.  

Третій етап оподаткування прибутку підприємств (1997-2000рр.) відзначається 
необхідністю зміни державних підходів у податковій політиці і формуванні нової системи 
оподаткування. Головною подією цього етапу стало впровадження Закону України "Про 
оподаткування прибутку підприємств" від 22.05.1997 р. № 283/97-ВР. З набуттям чинності 
цього закону, а також Закону "Про податок на додану вартість" від 03.04.1997 р. № 168/97-
ВР з'явилось поняття "податковий облік". Цими законодавчими документами впроваджені 
первинні документи, аналітичні регістри та форми звітності, які використовуються тільки в 
податковому обліку. Правила його ведення жорстко регламентували не тільки механізм 
утворення валових доходів та валових витрат, але й їх економічну сутність. Впроваджені 
закони ще більше поглибили прірву між реальним ринковим середовищем та державним 
регулюванням ринкових відносин. Залишався невирішеним ряд питань, що потребував 
негайного врегулювання. Зокрема, це питання адміністрування податку на прибуток; 
наявності норм, що перешкоджали залученню внутрішніх та зовнішніх інвестицій в Україну, 
та норм, які призводили до неоднозначного тлумачення або до ухилення від сплати податку. 

Починаючи з 1997 р., в Україні змінена методологія обліку основних засобів та 
нематеріальних активів, їх класифікація; запроваджена нова методика нарахування 
амортизації; змінені норми амортизації, які не обґрунтовані жодною методикою, а 
встановлені адміністративним шляхом. 

Нові норми амортизації використовувалися у 1997 р. з коефіцієнтом 0,7; у 1998 р. - 0,6 
з метою спрямування зазначених сум до Державного бюджету України. Проте вже з І 
кварталу 2000 р. нарахування амортизаційних відрахувань на основні фонди провадилось без 
застосування понижуючих коефіцієнтів. 

Четвертий етап (кінець 2000 - 2004 рр.) розпочався з прийняттям Закону України 
"Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними 
цільовими фондами" від 21.12.2000 р. № 2181 -III. Цим законом вперше була узаконена 
можливість "конфлікту інтересів" контролюючого органу і платника податків. Це означало, 
що рішення з неурегульованих питань повинні прийматися на користь платника Законом 
введено цілком новий тип документів - податкові роз'яснення; подовжено строки подання 
податкових декларацій, які залежать тепер від тривалості базового звітного податкового 
періоду; встановлено, що податкові органи зобов'язані прийняти податкову декларацію без 
попередньої перевірки, тобто їм заборонено відмовляти у прийманні декларації, яка містить 
від'ємне значення об'єкта оподаткування [4]. 

Значною подією цього етапу стало прийняття Закону України "Про внесення змін до 
Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" від 24.12.2002 р. № 349-ІУ, 
спрямованого на вдосконалення оподаткування прибутку в контексті світової практики 
оподаткування, в якому було змінено більшість правил податкового обліку: щодо питань 
оперативного та фінансового лізингу, оподаткування операцій з цінними паперами та 
деривативами, врегулювання безнадійних (сумнівних) боргів, курсових різниць, обліку 
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запасів з використанням методів оцінки ФІФО та ідентифікованої вартості, купівлі-продажу 
землі, оподаткування страхової діяльності, визначення звичайної ціни, виникнення доходів і 
витрат у межах бартерних операцій тощо. 

Разом з тим, у 2003 р. значно ускладнено облік витрат за операціями з нерезидентами, 
платниками єдиного та фіксованого податку, підприємствами та організаціями, які 
сплачують податок на прибуток за ставками, що нижчі від передбачених ст. 10 Закону "Про 
оподаткування прибутку підприємств". Відтепер валові витрати за операціями з такими 
особами виникали тільки за датою оприбуткування товарів, а для робіт та послуг - за датою 
їх одержання незалежно від наявності оплати. 

Довгоочікуваними змінами стало зменшення ставки податку на прибуток з 30% до 
25% та збільшення норм амортизаційних відрахувань з 1 січня 2004 р. 

Крім того, затверджено нову форму декларації з податку на прибуток підприємств, 
яка складалася із заголовної та двох основних частин і одинадцяти додатків, з яких сім (К1-
К7) подавалися щокварталу, у тому числі за рік, а чотири (Р1-Р4) - виключно за рік. 

П'ятий етап (кінець 2004 - 2010 рр.) починається з набранням чинності Закону 
України "Про внесення змін до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" 
від 01.07.2004 р. № 1957-ІУ. Суттєвою особливістю зазначеного етапу є щорічна зміна 
законодавчих норм щодо оподаткування прибутку Законами України "Про Державний 
бюджет України на 2005 рік" та "Про Державний бюджет України на 2006 рік". Унікальність 
цих законів полягає в тому, що ними визначалися річні фінансові показники країни та 
одночасно вносилися зміни та доповнення до податкових законів, у тому числі і до Закону 
України "Про оподаткування прибутку підприємств". 

Більшість змін, внесених у 2005 р., направлені на зменшення пільг (суб'єктам 
спеціальних та експериментальних економічних зон; підприємствам-виробникам автомобілів 
тощо). 

Впродовж 2005-2006 рр. існував додатковий звітний період - одинадцять місяців 
звітного року. За результатами такого нестандартного періоду платники податків повинні 
були подавати декларацію і сплачувати податок на прибуток. При цьому, податок 
сплачувався в строки, передбачені для місячного періоду, тобто протягом 30 календарних 
днів, наступних за звітним періодом. 

Форма декларації з податку на прибуток підприємств знову була оновлена у 
відповідності з чинним законодавством [6]. 

Шостий етап (з 2011 р.). Особливістю цього етапу є прийняття економічної 
конституції України - Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-УІ.  

Основна мета реформування системи оподаткування прибутку підприємств полягає у: 
- забезпеченні умов для структурної перебудови національної економіки, збільшення 

частки високотехнологічних підприємств; 
- стимулюванні ділової та інвестиційної активності; 
- стимулюванні оновлення основних засобів; 
- підвищенні міжнародного рейтингу податкової системи України; 
- скороченні витрат коштів та часу на ведення податкового обліку; 
- гармонізації податкового та бухгалтерського обліку. Зокрема, Податковим кодексом 

України: 
- запроваджено (до 2016 р.) "податкові канікули" для новоутворених суб'єктів 

господарювання-юридичних осіб, а також підприємств з оборотом до 3 млн. грн., які 
відповідають визначеним критеріям; 

- запроваджено на 10 років звільнення від оподаткування прибутку підприємств легкої 
промисловості (крім підприємств, які виробляють продукцію на давальницькій сировині); 
надання готельних послуг; підприємств суднобудівної та літакобудівної промисловості; 
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підприємств галузі електроенергетики від продажу електричної енергії, виробленої з 
відновлювальних джерел енергії; 

- запроваджено 5 методів нарахування амортизації, у тому числі прискореної, по 16 
групам основних засобів, передбачених бухгалтерським обліком; 

- подовжено дії норм, спрямованих на стимулювання підприємств до здійснення 
енергозберігаючих заходів та реалізації енергоефективних проектів; 

- запроваджено визначення податкових зобов'язань на підставі даних бухгалтерського 
обліку із розрахунком податкових різниць: 

а) доходи і витрати нараховуються з моменту їх виникнення, незалежно від дати 
надходження або сплати коштів; 

б) скасовано сплату авансових внесків при виплаті дивідендів для окремих суб'єктів, 
зокрема фізичних осіб; 

в) переведено страховиків на загальні правила оподаткування прибутком; 
г) удосконалено оподаткування операцій з цінними паперами, що унеможливлює 

використання "технічних" акцій; 
д) встановлено річний період для поворотної фінансової допомоги, отриманої від 

засновників, протягом якого така допомога не оподатковується. 
Отже, на сучасному етапі відбувається розвиток системи оподаткування прибутку 

підприємств та подальша його адаптація до світових тенденцій та умов ведення вітчизняного 
господарства [4]. 

Висновки. Як бачимо, у своєму історичному розвитку податок на прибуток пройшов 
багатоетапний шлях розвитку. Спершу виникли прямі податки, у формі данини. Поступово 
виникли господарські, із розвитком міст виникли податки на виробництво та на всі види 
діяльності.  

Отже, податкова система складається з різних видів податків. Різні форми податків 
пов’язані з бажанням зробити оподаткування більш простим, ураховуючи різноманітність 
форм доходів. Утім, серед прямих податків основним для підприємств є податок на 
прибуток, що склалося історично. Значний розвиток прямого оподаткування припав на 
період перебування України в складі СРСР, утім цей податок не мав такого вигляду як зараз, 
але це були перші кроки в його розвитку і становленні. 

Отже, процес формування податкової системи є безперервним. Тому виникає 
необхідність внесення змін до правової бази податкової системи з метою приведення її у 
відповідність тим соціально-економічним умовам які виникають у державі. 
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АННОТАЦИЯ 

 
ГЕНЕЗИС РАЗВИТИЯ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ 

Статья посвящена обзору научной литературы по вопросам, касающимся исторических аспектов 
возникновения и формирования налога на прибыль предприятий. 
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Налог на прибыль предприятий является одним из основных инструментов государственного 
регулирования экономики, поэтому теоретическая и практическая значимость вопросов появления и развития 
налога на прибыль является актуальной. Целью научной статьи является освещение исторических аспектов 
формирования налога на прибыль путем анализа научной литературы по этому вопросу. 

В статье рассмотрены особенности исторических аспектов возникновения и формирования налога на 
прибыль предприятий и анализируется историческое развитие объекта налогообложения, понятие «прибыль» 
и его современное закрепление в нормах действующего Налогового кодекса Украины (далее НКУ). 

Ключевые слова: налог, прибыль, плательщик налога на прибыль. 
 

SUMMARY 
 

GENESIS OF INCOME TAX DEVELOPMENT 
The article is devoted to an overview of the scientific literature on the issues related to historical aspects of the 

emergence and formation of corporate income tax. 
Corporate income tax is one of the main tools of state regulation of the economy, that is why the theoretical 

and practical significance of emergence and development of income tax is urgent. The aim of the article is the 
elucidation, on the basis of the scientific literature analysis on the issue, the historical aspects of the formation of 
income tax. 

The historical aspects of the emergence and formation of the CIT have been scrutinized, as well as the 
historical development of the object of taxation, the concept of "profit" and its current consolidation in the current 
norms of the Tax Code of Ukraine nave been analysed. 

Keywords: tax, profit, corporate tax payer. 
 
 
 
 
УДК 657 
 

ПОНЯТТЯ ТА ОЦІНКА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ НЕРУХОМОСТІ 
 

ГОЛОВАЧКО В.М., САВЧИН І.І. 
Мукачівський державний університет 

 
В статті розкрито поняття інвестиційної нерухомості, розглянуто її облік, визнання та оцінка. 

Здійснено порівняльний аналіз ПСБО 32 «Інвестиційна нерухомість» з МСФЗ 40 «Інвестиційна нерухомість», 
щодо обліку інвестиційної нерухомості, що призведе до необхідності зміни фінансової звітності. Виявлено 
проблеми проведення оцінки інвестиційної нерухомості у податковому законодавстві. 

Проблема обліку інвестиційної нерухомості належить до кола актуальних та перспективних питань, 
які активно почали досліджувати вітчизняні вчені, але ще до цих пір залишились не вирішенні питання та не 
відповідність міжнародним стандартам. 

Вирішення цих проблем дасть можливість у подальшому точніше відображати такі активи у 
фінансовій звітності, сформувати доцільні методичні рекомендації щодо їх обліку та підвищити 
ефективність управління ними. 

Ключові слова: інвестиційна нерухомість, операційна нерухомість, оцінка, визнання інвестиційної 
нерухомості, первісна вартість. 

 
Постановка проблеми. Побудова фінансового обліку в Україні шляхом поступового 

впровадження міжнародних стандартів фінансової звітності вимагає якісної підготовчої 
роботи щодо формування теоретичної, організаційної та методичної бази таких реформ. 
Прикладом такого впровадження є прийняття у 2008 р. П(С)БО 32 “Інвестиційна 
нерухомість”, що в свою чергу призвело до суттєвих змін в обліку нерухомості, що 
призначена для здавання в оренду і введено нове поняття – інвестиційна нерухомість. Тому 
питання обліку інвестиційної нерухомості потребує більшої уваги адже ця категорія 
з’явилась відносно нещодавно і чимала сукупність проблем залишилась без уваги. 

Аналіз останніх досліджень, публікацій. Значний внесок у дослідження даного 
поняття та порядку його обліку зробили такі вчені, як М.І. Бондар, Т.А. Бондар, Л.Т. 
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Богуцька, Т.В. Давидюк, О.В. Єфременко, І.В. Супрунова, В.В. Чудовець, О.І. Міронова та 
інші. Враховуючи вагомий внесок зазначених дослідників, потрібно відзначити, що 
залишилися ряд невирішених питань, які потребують детального дослідження і надання 
пропозицій щодо їх вирішення для застосування в практичній діяльності вітчизняних 
підприємств.  

Метою статті є аналіз теоретичних основ визнання інвестиційної нерухомості, оцінка 
діючої практики обліку інвестиційної нерухомості і їх порівняння відповідно до П(С)БО та 
МСФЗ, та відображення у податковому обліку.  

Виклад основного матеріалу дослідження. З 1 січня 2008 р. набрав чинності новий 
стандарт бухгалтерського обліку П(С)БО 32 "Інвестиційна нерухомість", який визначає 
методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про інвестиційну 
нерухомість та її розкриття у фінансовій звітності. 

Відповідно до п. 4 цього положення, інвестиційна нерухомість – це власні або 
орендовані на умовах фінансової оренди земельні ділянки, будівлі, споруди, які 
розташовуються на землі, утримувані з метою отримання орендних платежів та/або 
збільшення власного капіталу, а не для виробництва та постачання товарів, надання послуг, 
адміністративної мети або продажу в процесі звичайної діяльності. [7]    

Відповідно до П(С)БО 32 основні засоби, які обліковуються у власника, залежно від 
мети використання поділяють на інвестиційну та операційну нерухомість. 

Операційна нерухомість - власні або орендовані на умовах фінансової оренди 
земельні ділянки, будівлі, споруди, які розташовуються на землі, утримувані з метою 
використання для виробництва, або постачання товарів чи надання послуг, або ж в 
адміністративних цілях. [7] 

З метою бухгалтерського обліку не вважається інвестиційною нерухомістю:  
1. Операційна нерухомість, а також нерухомість, що утримується для використання у 

майбутньому як операційна нерухомість.  
2. Нерухомість, що утримується з метою продажу за умов звичайної господарської 

діяльності.  
3. Нерухомість, що будується або поліпшується за дорученням третіх сторін.  
4. Нерухомість, що перебуває в процесі будівництва або поліпшення з метою 

використання у майбутньому як інвестиційна нерухомість.  
5. Нерухомість, що надана в оренду іншому суб'єкту господарювання на умовах 

фінансової оренди. [7] 
При наявності ознак, за яких об'єкт основних засобів може бути віднесеним і до 

операційної нерухомості, і до інвестиційної нерухомості, підприємство розробляє критерії 
щодо їх розмежування. 

У якості основних критеріїв для ідентифікації об’єктів інвестиційної нерухомості 
можна використовувати: 

- визнання лише земельних ділянок та будівель інвестиційної нерухомості; 
- чіткість визначення форми оренди (операційна або фінансова): здачі землі або 

будівлі в операційну оренду іншій компанії може бути визнана інвестиційною нерухомістю, 
а у випадку фінансової оренди - нi (регулюється П(С)БО 14 "Оренда"; 

- визнання земельних ділянок та (або) будівель, що отримані орендатором та здаються 
ним в суборенду, як інвестиційної нерухомості; 

- закріплення відсотка частки інвестиційної нерухомості в загальній площі об’єкта. [2 
c. 20] 

Як й інші складові необоротних активів, інвестиційна нерухомість визнається 
активом, якщо існує ймовірність того, що підприємство отримає в майбутньому від її 
використання економічні вигоди у вигляді орендних платежів та / або збільшення власного 
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капіталу, та її первісна вартість може бути достовірно визначена. Особливістю інвестиційної 
нерухомості є те, що вона генерує грошові потоки в значній мірі незалежно від інших активів 
підприємства. [8 c. 274] 

Придбана (створена) інвестиційна нерухомість зараховується на баланс підприємства 
за первісною вартістю, яка складається з таких витрат: 

-суми, що сплачують постачальникам (продавцям) та підрядникам за виконання 
будівельно-монтажних робіт (без непрямих податків);  

-реєстраційні збори, державне мито та аналогічні платежі, що здійснюються у зв'язку з 
придбанням (отриманням) прав на інвестиційну нерухомість;  

-суми непрямих податків у зв'язку з придбанням (створенням) інвестиційної 
нерухомості (якщо вони не відшкодовуються підприємству);  

-юридичні послуги, комісійні винагороди, пов'язані з придбанням інвестиційної 
нерухомості;  

-інші витрати, безпосередньо пов'язані з придбанням та доведенням об'єктів 
інвестиційної нерухомості до стану, у якому вони придатні для використання із 
запланованою метою. [7] 

 Одиницею обліку інвестиційної нерухомості є земельна ділянка, будівля (частина 
будівлі) або їх поєднання, а також активи, які утворюють з інвестиційною нерухомістю 
цілісний комплекс і в сукупності генерують грошові потоки. [7] 

Особливості оцінки інвестиційної нерухомості виникатимуть при первісній оцінці та 
відображенні на дату балансу. Інвестиційна нерухомість зараховується на баланс 
підприємства за первісною вартістю, яка визначається залежно від шляхів надходження 
нерухомості (див. табл. 1.). [8 c. 274] 

Відповідно до п.16 П(С)БО 32 підприємство на дату балансу відображає у фінансовій 
звітності інвестиційну нерухомість за справедливою вартістю, якщо її можна достовірно 
визначити, або за первісною вартістю, зменшеною на суму нарахованої амортизації з 
урахуванням втрат від зменшення корисності та вигод від її відновлення. [7] 

В пунктах 19–21 П(С)БО 32 містяться загальні вимоги щодо визначення справедливої 
вартості інвестиційної нерухомості. Так, оцінка інвестиційної нерухомості за справедливою 
вартістю ґрунтується на цінах активного ринку в тій самій місцевості в подібному стані за 
подібних умов договорів оренди або інших контрактів на дату балансу та не враховує 
майбутніх витрат на поліпшення нерухомості і відповідні майбутні вигоди у зв’язку з 
майбутніми витратами на поліпшення об’єктів інвестиційної нерухомості. [9 c. 309] 

 
Таблиця 1 

Первісна вартість інвестиційної нерухомості 
Придбаної за звичайних умов •суми, що сплачуються постачальникам і підрядникам за виконання 

будівельно-монтажних робіт (без непрямих податків); 
• реєстраційні збори, державне мито, що здійснюються у зв’язку з 
придбанням(отриманням) прав на інвестиційну нерухомість; 
• сума непрямих податків у зв’язку з придбанням (якщо їх не 
відшкодовують); 
юридичні послуги, комісійні винагороди, пов’язані з придбанням; 
• інші витрати, пов’язані з придбанням і доведенням об’єктів 
інвестиційної нерухомості до стану, у якому вони придатні до 
використання 

Придбаної за умови відстрочки 
платежу 

ціна відповідно до договору 

Одержаної у фінансову оренду нижча з двох оцінок: справедлива вартість активу або теперішня 
вартість мінімальних орендних платежів 

Створеної (збудованої) 
підприємством 

вартість, визначена на дату початку використання інвестиційної 
нерухомості, виходячи із загальної суми витрат на її створення 
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В Україні на велику кількість об’єктів нерухомості є неможливим достовірне 
визначення поточних ринкових цін, оскільки відсутній активний ринок або його 
функціонування є обмеженим. [8 c.277]  

 За відсутності активного ринку визначення справедливої вартості інвестиційної 
нерухомості здійснюється за:  

1. Останньою ринковою ціною операції з такими активами (за умови відсутності 
суттєвих змін у технологічному, ринковому, економічному або правовому середовищі, у 
якому діє підприємство).  

2. Поточними ринковими цінами на нерухомість, що може перебувати в різних стані, 
місцевості, орендних та інших контрактних умовах, скоригованими з урахуванням 
індивідуальних характеристик, особливостей тощо інвестиційної нерухомості, для якої 
визначається справедлива вартість.  

3. Додатковими показниками, які характеризують рівень цін на інвестиційну 
нерухомість. [9 c. 309] 

Незважаючи на достатньо широкий перелік наведених способів визначення 
справедливої вартості, всі вони мають певні недоліки:  

- необхідність існування активного ринку в тій самій місцевості і за тих самих умов;  
- складність отримання достовірної інформації з активного ринку;  
- остання ринкова ціна не може характеризувати рівень цін на звітну дату;  
- неможливість чіткої ідентифікації суттєвих змін;  
- відсутність механізмів коригування відомих ринкових цін на нерухомість з 

урахуванням індивідуальних особливостей об’єкта інвестиційної нерухомості та ін. [9 c. 310] 
Відповідно до п.21 П(С)БО 32 у разі відсутності інформації про ринкові ціни на 

інвестиційну нерухомість її справедлива вартість визначається за теперішньою вартістю 
майбутніх чистих грошових надходжень від активу, обчисленою відповідно до пунктів 11 - 
14 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 28 "Зменшення корисності активів". [7] 

Порядок визнання та оцінки інвестиційної нерухомості опосередковано впливає на 
оподаткування даного виду активів. Враховуючи відсутність в Податковому кодексі України 
(далі – ПКУ) поняття «інвестиційна нерухомість», частина платників податків дотримується 
фіскальної точки зору та не амортизує об’єкти інвестиційної нерухомості у випадку методу 
обліку таких активів за справедливою вартістю.  

Однак на нашу думку, використання інвестиційної нерухомості для здавання в оренду 
та збільшення власного капіталу підприємства повністю відповідає господарській діяльності 
підприємства, спрямоване на отримання доходу та обумовлює визнання відповідних витрат 
через нарахування амортизації.[9 c. 311] 

Згідно з п.145.1 ПКУ будівлі відносяться до 3-ї групи основних засобів в податковому 
обліку. Пункт 144.3 ПКУ, що містить перелік витрат, які не підлягають амортизації в 
податковому обліку не включає витрати на придбання, спорудження об’єктів інвестиційної 
нерухомості. [6] 

У п. 144.1 ПКУ перелічені витрати, які підлягають амортизації – витрати на 
придбання, самостійне виготовлення, поліпшення об’єктів основних засобів, які 
використовуються підприємством у господарській діяльності з метою отримання доходу. 
Причому в цьому переліку не зроблено виняток для витрат з інвестиційної нерухомості, 
тобто з тих об’єктів основних засобів, балансова вартість яких в бухгалтерському обліку 
визначається за П(С)БО 32.[6].  

Відсутність чітких правил у ПКУ щодо оподаткування інвестиційної нерухомості 
дозволяє у випадку виникнення спірних ситуацій з податковими органами посилатися на 
норми п.56.21 ПКУ згідно якого «у разі коли норма цього Кодексу чи іншого нормативно-
правового акта, виданого на підставі цього Кодексу, або коли норми різних законів чи різних 
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нормативно-правових актів, або коли норми одного і того ж нормативно-правового акта 
суперечать між собою та припускають неоднозначне (множинне) трактування прав та 
обов’язків платників податків або контролюючих органів, внаслідок чого є можливість 
прийняти рішення на користь як платника податків, так і контролюючого органу, рішення 
приймається на користь платника податків». [9 c. 312] 

Також є досить актуальне питання щодо правомірності нарахування амортизації за 
об'єктами інвестиційної нерухомості в податковому обліку підприємства. 

Норми ПК не містять безпосередньої заборони або обмежень на право амортизувати 
об'єкти інвестиційної нерухомості в податковому обліку. Проте відсутність прямих норм 
може призвести до неоднозначного трактування вимог ПК.  

Згідно з пп. 145.1.9 ПК амортизація в цілях оподаткування нараховується 
підприємством за методом, визначеним наказом про облікову політику з метою складання 
фінансової звітності та може переглядатися у разі зміни очікуваного способу отримання 
економічних вигід від його застосування.[6] 

Це означає, що в податковому обліку підприємству слід керуватися нормами і 
правилами Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) або національних 
положень (стандартів) бухгалтерського обліку (П(С)БО), згідно з якими складається 
фінансова звітність підприємства. 

Незважаючи на те, що Національний стандарт «Інвестиційна нерухомість» 
розроблено, ґрунтуючись на положеннях МСФЗ 40 «Інвестиції в нерухомість», існує низка 
неврегульованих питань. На сьогодні можна виділити дві основні групи проблем. По-перше, 
це недосконалість нормативно-правової бази, а по-друге – вкрай низькій рівень 
методологічного забезпечення питань з обліку інвестиційної нерухомості.[5 с.180] 

Таким чином, інформація про інвестиційну нерухомість в фінансової звітності, яка 
складена за П(С)БО та МСФЗ, надається по-різному. Ці відмінності суттєві та впливають на 
фінансову звітність господарюючого суб’єкта (див. табл. 2). 

Таблиця 2 
Головні відмінності між П(С)БО 32 та МСБО 40 

П(С)БО МСБО 
1. Інвестиційна нерухомість розглядається як 
особливій вид основних засобів. 

1. Інвестиційна нерухомість – це взагалі окремий 
елемент необоротних активів. 

2. Орендар не має можливості відобразити 
інвестиційну нерухомість у складі активів свого 
балансу, не розкриває інформацію про неї.  

2. Це можливо, такій підхід має назву 
альтернативного, при якому вся інвестиційна 
нерухомість повинна обліковуватись за 
справедливою вартістю. 

3. Об’єкти що будуються для подальшого 
використання як інвестиційна нерухомість не 
можуть розглядатися як інвестиційна нерухомість.  

3. Ці об’єкти одразу відображаються саме як 
інвестиційна нерухомість. 

4. Земля в складі інвестиційної нерухомості не 
класифікується. 

4. Землю класифікують: земля, що утримується 
задля довгострокового збереження капіталу, земля з 
невизначеною метою використання. 

5. Відносно даного питання ніякого застереження 
немає. 

5. У випадках, коли клієнтам надаються додаткові 
послуги, нерухомість визнається тоді, коли 
компонент додаткових послуг є незначним в 
загальної угоді.  

6. Таких спеціальних правил немає. 6. Прописані спеціальні правила оцінки об’єктів 
інвестиційної нерухомості, які придбані в операціях 
обміну.  
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Продовження Таблиці 2 
7. Відсутня вимога того, щоб єдина облікова 
політика застосовувалась до усіх об’єктів 
інвестиційної нерухомості.  

7. Така вимога є, крім виняткових випадків. 

8. Оцінка готової інвестиційної нерухомості за 
моделлю собівартості застосовується тоді, коли 
неможливо достовірно визначити ії справедливу 
вартість.  

8. Модель собівартості використовується лише тоді, 
коли справедливу вартість не можна визначити на 
постійної основі. 

9. Оцінка за справедливою вартістю застосовується 
доти, поки стає неможливим її визначати.  

9. Визначено малоймовірним, що заміна моделі 
справедливої вартості може привести до більш 
достовірної оцінки.  

10. Залучення незалежного оцінювача не 
обумовлено.  

10. Заохочується. 

11. Зміна справедливої вартості – інші операційні 
доходи або витрати.  

11. Це прибутки або збитки, стаття доходів та витрат 
не обмовляється. 

12.Є вимога відносно забалансового обліку ліфтів, 
кондиціонерів тощо.  

12. Вимоги про забалансовий облік немає. 

13. Активи, які використовуються з інвестиційною 
нерухомістю відображаються як окремі об’єкти 
основних засобів.  

13. Якщо обирається модель оцінки за справедливою 
вартістю, включається у вартість інвестиційної 
нерухомості. 

14. Якщо відбувається переведення об’єкту з запасів 
до інвестиційної нерухомості, вартісні різниці 
повинні визнаватися іншими доходами та витратами. 

14. Це прибутки або збитки, стаття доходів та витрат 
не обмовляється. 

15. Не передбачено розкриття інформації про: 
інвестиційну нерухомість, що класифікована як 
призначена для продажу або включена до 
ліквідаційної групи; про зміни вартості 
інвестиційної нерухомості за підсумками чистих 
курсових різниць; можливі відхилення між 
отриманої та скоригованою оцінкою; про діапазон 
оцінок справедливої вартості та дані про вибуття 
нерухомості, яка в якості винятку обліковується за 
собівартістю.  

15. Розкриття такої інформації передбачено. 

Джерело: удосконалено тексту Давидюка Т. В. [1]. 
 
Таким чином, МСБО 40 “Інвестиційна нерухомість” є достатньо складним 

нормативним документом, проте його необхідно розуміти підприємствам для можливості 
застосування на практиці при складанні фінансової звітності за міжнародними стандартами. 
Адже це може забезпечити полегшення застосування положень цих документів на практиці 
саме тепер, коли застосування МСФЗ стає в Україні більш широким та для окремих 
підприємств – необхідним та обов’язковим.  

Висновки. В результаті дослідження були з'ясовані відмінності інвестиційної 
нерухомості від інших активів (основних засобів та запасів) в тому, що вона: є активом 
(лише земля, будівлі та споруду) утримувані виключно з метою отримання орендних 
платежів та (або) збільшення власного капіталу; обліковується згідно П(С)БО 32; генерує 
кошти не в сукупності з іншими активами; можливість обліку за справедливою вартістю 
говорить про можливу ліквідність такої нерухомості, й відповідно наявність на неї 
доступних ринкових цін; неможливість її використання у звичайній виробничій діяльності, в 
адміністративних цілях, в разі передачі по договору фінансової оренди, в разі будівництва 
або реконструкції. 

Питання порядку відображення в обліку та оподаткуванні інвестиційної нерухомості 
виявило проблеми проведення оцінки і визнання цих об’єктів в бухгалтерському обліку та 
необхідність конкретизації норм податкового законодавства. Вирішення цих проблем 
призведе до достовірності відображення таких активів у фінансовій звітності та 
сформулювати однозначні вимоги щодо їх оподаткування. 
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Загалом для вдосконалення обліку інвестиційної нерухомості необхідно в першу 
чергу, вдосконалити нормативно-правове забезпечення з даного питання, але не за рахунок 
західних аналогів, а в першу чергу, використання набутого досвіду, специфіки економіки, 
менталітету та особливостей інвестиційної діяльності нашої країни. 
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АННОТАЦИЯ 
 

ПОНЯТИЕ И ОЦЕНКА ИНВЕСТИЦИОННОЙ НЕДВИЖИМОСТИ 
В статье раскрыто понятие инвестиционной недвижимости, рассмотрены ее учет, признание и 

оценка. Осуществлен сравнительный анализ БУ 32 «Инвестиционная недвижимость» по МСФО 40 
«Инвестиционная недвижимость», по учету инвестиционной недвижимости, что приведет к необходимости 
изменения финансовой отчетности. Выявлены проблемы проведения оценки инвестиционной недвижимости в 
налоговом законодательстве. 

Проблема учета инвестиционной недвижимости относится к числу актуальных и перспективных 
вопросов, которые активно начали исследовать отечественные ученые, но еще до сих пор остались не решены  
вопросы и не соответствие международным стандартам.  

Решение этих проблем позволит в дальнейшем более точно отражать такие активы в финансовой 
отчетности, сформировать целесообразные методические рекомендации по их учету и повысить 
эффективность управления ими. 

Ключевые слова: инвестиционная недвижимость, операционная недвижимость, оценка, признание 
инвестиционной недвижимости, первоначальная стоимость. 

 
SUMMARY 

 
CONCEPT AND ASSESSMENT OF INVESTMENT PROPERTY 

In the article the concept of investment property is considered its accounting, recognition and measurement. 
The comparative analysis of NAS 32 "Investment Property" IFRS 40 "Investment Property", on account of investment 
property, which will need to change the financial statements. The problems assessment of investment property tax law. 

The problem of keeping the investment property belongs to the circle of current and future issues that began to 
actively explore our scientists, but still remained and deciding not match international standards. 

Solving these problems will make it possible in future to reflect more accurately such assets in the financial 
statements to form appropriate guidelines for their accounting and improve management. 

Keywords: investment property, operating property valuation, recognition of investment property cost. 
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УДК 336.14:332.146 
 

МІЖБЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ ЯК ІНСТРУМЕНТ ВИРІВНЮВАННЯ 
 БЮДЖЕТІВ УКРАЇНИ 

 
ІГНАТИШИН М.В. ВАСИЛЕНКО В.М. 

Мукачівський державний університет 
 

Стаття присвячена актуальній проблемі з питань міжбюджетних відносин які є основною складовою 
взаємовідносин різних рівнів влади в галузі державних фінансів. Головну роль у формуванні міжбюджетних 
відносин відіграють як державний устрій, так і ступінь централізації управління.  

Метою статті є вивчення сучасного стану, організації та складових механізму міжбюджетних 
трансфертів та обґрунтування підходів щодо вдосконалення системи міжбюджетних відносин в Україні, а 
також виявлення причин низької ефективності та постійного збільшення трансфертів у процесі 
реформування існуючих відносин між бюджетами, що сприятиме побудові нової сучасної моделі 
міжбюджетних відносин. 

У статті проаналізовано існуючі (закріплені законодавством) види трансфертів, їх структури з 
урахуванням змін у Бюджетному кодексі України, зокрема аналіз видатків, що враховуються при визначенні 
обсягу міжбюджетних трансфертів. Обґрунтовано розподіл у регіональному розрізі розміру додаткової 
дотації на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів. Проаналізовано субвенції, які 
спрямовані на забезпечення соціального захисту населення. Розглянуто виконання обсягів субвенції з 
державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і 
доріг комунальної власності. У статті обґрунтовано,  що політика надання соціальних трансфертів є 
недосконалою. 

Елементом наукової новизни виступили результати аналізу на основі якого виділено основні недоліки 
міжбюджетних відносин, які виникають з причин низької ефективності та постійного збільшення 
трансфертів що у подальшому буде сприяти вдосконаленню трансфертного механізму. 

Дана тематика має перспективу дослідження яке буде базуватись на вивченні оптимізації 
міжбюджетних відносин у контексті підвищення самостійності місцевих бюджетів.  

Ключові слова: міжбюджетні трансферти, дотації, субвенції, дотації вирівнювання, бюджет. 
 
Міжбюджетні відносини є основною складовою взаємин різних рівнів влади в галузі 

державних фінансів. Головну роль у формуванні міжбюджетних відносин відіграють як 
державний устрій, так і ступінь централізації управління. В Україні, яка є унітарною 
державою, існує необхідність забезпечення самодостатності бюджетів різних рівнів та 
поліпшення правових відносин в умовах бюджетного унітаризму. 

В даний час відбуваються процеси децентралізації державної влади, які змінюють 
взаємини органів управління у бюджетній сфері. У зв'язку з цим існує необхідність розробки 
нових підходів до визначення організації та вдосконалення системи міжбюджетних відносин. 
Вимагають наукового обґрунтування положення про економічні основи застосування різних 
методів і інструментів міжбюджетних відносин, їх вплив на рівень економічного розвитку 
регіонів. 

Об'єкти  та методи дослідження. За останні роки помітно збільшилася кількісь 
поблікацій стосовно даної проблеми.  Проблеми місцевих бюджетів і міжбюджетних 
відносин, основи їх організації, регулювання та фінансове вирівнювання, питання зміцнення 
фінансової незалежності місцевих органів влади та розвитку системи міжбюджетних 
трансфертів в Україні та інших країнах займають щільне місце у працях В.Базилевича, 
Н.Балдич, В.Бодрова, І.Бурковського, О.Василика, В.Опаріна, О.Кілієвича, Н.Малиша, 
І.Розпутенка, Л.Ільченко-Сюйви. У дослідженнях Дж.Стігліця, В.Тарангул, П.Самуельсона 
висвітлюються різні аспекти організації міжбюджетних відносин, забезпечення дієвості та 
ефективності бюджетного перерозподілу коштів. 

Віддаючи належне досягненням науковців щодо опрацювання зазначеної 
проблематики, слід наголосити на необхідності подальшого поглибленого вивчення 
міжбюджетних відносин в системі державного регулювання економіки України на 
сучасному етапі розвитку, що передбачає наявність відповідних теоретичних обґрунтувань, 
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оцінки реальної ситуації та наслідків реалізації відповідних стратегій. При цьому слід 
зауважити, що пряме запозичення зарубіжного досвіду недоцільне, адже вітчизняна практика 
здійснення реформи міжбюджетних відносин не відповідає зарубіжній теорії. 

Постановка завдання. Метою статті є вивчення сучасного стану, організації та 
складових механізму міжбюджетних трансфертів та його вирівнювання і обґрунтування 
підходів щодо вдосконалення системи міжбюджетних відносин в Україні, а також виявлення 
причин низької ефективності та постійного збільшення трансфертів у процесі реформування 
існуючих відносин між бюджетами, що сприятиме побудові нової сучасної моделі 
міжбюджетних відносин. 

Результати та їх обговорення. Міжбюджетні трансферти, у рамках реалізації 
Програми економічних реформ на 2010–2014 роки «Заможне суспільство, 
конкурентоспроможна економіка, ефективна держава» [1], слід розглядати як важливу 
складову міжбюджетних відносин, розвиток яких є базовим елементом стабілізації 
економіки регіонів України. Реалізація цієї Програми безпосередньо впливає на 
забезпеченість громадян суспільними послугами, підвищення рівня бюджетної 
забезпеченості, виконання важливих економічних і соціальних програм тощо. Крім того, 
трансфертний механізм,виступаючи інструментом бюджетного збалансування, забезпечує 
органи місцевого самоврядування додатковими ресурсами, необхідними для виконання ними 
як власних, так і делегованих повноважень та є вагомим джерелом їх доходів. Серед 
напрямів реформування економіки України виділяється необхідність реформування 
міжбюджетних відносин, що обумовлена такими основними проблемами як низька якість 
послуг, що надаються на місцях; незадовільна інфраструктура[2]. 

Висвітлені проблеми підтверджуються даними, наведеними в табл. 1, де наочно 
представлена частка Державного та місцевих бюджетів у доходах Зведеного бюджету 
України. Як видно з табл. 1, частки доходів місцевих бюджетів (без урахування 
міжбюджетних трансфертів) у загальній сумі надходжень до Зведеного бюджету країни 
складають майже четверту частину. Поряд з цим, значно збільшились надходження до 
місцевих бюджетів, обсяги фінансової допомоги у вигляді міжбюджетних трансфертів, що в 
більшій мірі залежать від рішень на державному рівні. Динаміка доходів до місцевих 
бюджетів протягом 2008–2014 рр. наведена в табл. 1. 

Таблиця 1 
Динаміка доходів Зведеного, Державного та місцевих бюджетів України 

 в 2008–2014 рр.  
   Показники                             Роки 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Зведений бюджет, млрд. грн, у т. ч.: 171,8 213,9 297,9 288,6 314,4 398,3 445,5 
Державний бюджет (без урахування 
міжбюджетних трансфертів), млрд. грн. 

131,9 161,6 224,0 217,6 233,9 311,8 346,1 

частка у доходах зведеного бюджету, % 76,8 73,5 75,2 75,4 74,4 78,3 77,69 

Місцеві бюджети (без урахування 
міжбюджетних трансфертів), млрд.грн. 

39,9 58,3 73,9 71,0 80,5 86,5 100,81 

частка у доходах зведеного 
бюджету, % 

23,2 26,5 24,8 24,6 25,6 27,7 22,63 

Джерело: побудовано на основі [3]  
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Таблиця 2 
Динаміка доходів місцевих бюджетів у 2008 – 2014 рр. 

 
Показники 

 

                                               Роки 

2008    2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Доходи в місцеві бюджети (без урахування
міжбюджетних трансфертів), млрд. грн. 

 
39,9 

 
58,3 

 
73,9 

 
71,0

 
80,5 

 
86,5 

 
100,81

Трансферти до місцевих 
бюджетів, млрд. грн. 

 
34,15 

 
44,6 

 
59,20 

 
59,47

 
78,18 

 
95,27 

 
125,83

Джерело: побудовано на основі [3] 
Таким чином, як видно з табл. 2, розмір трансфертів з кожним роком збільшується, що 

показує залежність місцевих бюджетів від додаткових коштів, що надходять з державного 
бюджету країни. 

Для вирішення поставленої мети пропонується зробити аналіз існуючих (закріплених 
законодавством) видів трансфертів та розглянути їх структуру з урахуванням змін у 
Бюджетному кодексі України (БКУ). 

Міжбюджетні трансферти закріплені ст. 96  Бюджетного кодексу України [4]. У 
структурі Державного бюджету України можуть передбачатися трансферти місцевим 
бюджетам. Бюджетним кодексом України [4] також встановлено, якщо є підстави для 
надання та отримання відповідних міжбюджетних трансфертів, то в Державному бюджеті 
України затверджується обсяг дотації вирівнювання, субвенцій, а також коштів, що 
передаються до державного бюджету з місцевих бюджетів, окремо для кожного з 
відповідних місцевих бюджетів. 

Розвиток та вдосконалення системи міжбюджетних трансфертів вимагають, з одного 
боку, її наближення до головних принципів і засад функціонування систем міжбюджетних 
відносин в економічно розвинутих країнах, з іншого – врахування регіональних, 
національних особливостей та умов формування місцевих бюджетів. 

Трансферти є однією з форм фінансування соціально – економічного розвитку та 
механізмом його регулювання. За Бюджетним  кодексом  України  [4],  міжбюджетні 
трансферти – це «кошти, які безоплатно і безповоротно передаються з одного бюджету до 
іншого». Вони поділяються на чотири види: дотації вирівнювання; субвенції; кошти, що 
передаються до Державного бюджету України та місцевих бюджетів з інших місцевих 
бюджетів; інші дотації. 

Кошти з державного бюджету, які не матимуть цільового використання, повинні 
надаватися тільки у вигляді дотації вирівнювання. Метою надання дотації вирівнювання та 
коштів, що підлягають передачі в державний бюджет, є пом’якшення територіальних 
відмінностей  у  рівні  бюджетної  забезпеченості,  стимулювання  діяльності місцевих  
органів влади та реалізація державної бюджетної політики через передачу коштів у вигляді 
цільових трансфертів [4]. 

Згідно з даними Державної казначейської служби України [5], сума переданих коштів 
з місцевих бюджетів до Державного бюджету України протягом 2012-2015 рр. зменшилася з 
6,6 млрд. грн. міжбюджетних трансфертів до 1,3 млрд. грн., або на 80,3%; у 2015 році сума 
перерахованих міжбюджетних трансфертів до Державного бюджету України, навпаки, 
збільшилася з 1,3 до   1,6 млрд. грн., або на 18,8%. У цілому загальний обсяг трансфертів до 
Державного бюджету України за 2012–2015 рр. зменшився на 5,0 млрд. грн. (рис. 1). Такі 
зміни пов’язані перш за все  зі зменшенням запланованого обсягу перерахування 
міжбюджетних трансфертів із бюджету внаслідок зарахування 50% податку з доходів 
фізичних осіб до державного бюджету. 
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Рис.1.Обсяг міжбюджетних трансфертів з місцевих бюджетів до державного та їх роль у доходах 

Державного бюджету України за 2012-2015 рр. 
 

Згідно з Бюджетним кодексом України, субвенції – міжбюджетні трансферти які 
призначено для використання на певну. Вони виділяються з бюджету вищого рівня для 
бюджету нижчого рівня і мають виключно цільове призначення для здійснення фінансування 
певного заходу та підлягають поверненню у випадку порушення цільового використання. 

Розподіл обсягу міжбюджетних трансфертів згідно з Бюджетним кодексом та Законом 
України «Про Державний бюджет України на відповідний рік» між бюджетами міст 
обласного значення і районними бюджетами визначається на основі формули, яка 
затверджується Кабінетом Міністрів України. 

Сучасна ситуація у сфері фінансового забезпечення регіонального розвитку доводить,  
що, незважаючи на дієві кроки, здійснені впродовж реформування бюджетної сфери, 
фінансова міцність органів місцевого самоврядування значною мірою залишається 
декларативною. 

Однією з вагомих проблем фінансового забезпечення регіонів є залежність місцевих 
бюджетів від загальнодержавних трансфертів. 

Порядок та умови надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 
затверджуються Кабінетом Міністрів України не пізніше 30 днів з дня набрання чинності 
Закону про Державний бюджет України. Також, на підставі критеріїв, визначених Кабінетом 
Міністрів України, здійснюється розподіл додаткових дотацій між місцевими бюджетами. 

Розглянемо детальніше основні ознаки встановлених законодавством трансфертів, але 
при цьому треба відмітити, що Бюджетним кодексом передбачено дві складові бюджету – 
загальний та спеціальний фонди. До спеціального фонду бюджету включаються: бюджетні 
призначення на видатки за рахунок конкретно визначених джерел надходжень; гранти та 
дарунки, одержані розпорядниками бюджетних коштів на конкретну мету; різниця між 
доходами й видатками спеціального фонду. Джерела формування спеціального фонду 
визначаються виключно законами. 

Як один із видів міжбюджетних трансфертів – дотація вирівнювання спрямована на 
вирівнювання дохідної спроможності бюджету, який його отримує (ст. 2, п. 22 БКУ). Дотація 
вирівнювання бюджетам міст Києва та Севастополя, міст республіканського Автономної 
Республіки Крим та обласного значення і районним бюджетам, іншим бюджетам місцевого 
самоврядування, для яких у державному бюджеті визначаються міжбюджетні трансферти, 
визначається як перевищення розрахункового обсягу видатків (що наведені в табл. 3): 
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Таблиця 3 
Видатки, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів  

Бюджети, з яких здійснюються 
видатки 

Спрямування видатків на: 

 
з бюджетів сіл, їх об’єднань, 
селищ, міст районного значення 

1) органи місцевого самоврядування сіл, селищ, міст районного значення; 
2) освіту (дошкільну, загальну середню); 
3) сільські, селищні та міські палаци і будинки культури, клуби, центри
дозвілля, інші клубні заклади та бібліотеки 

з районних бюджетів та 
бюджетів міст Автономної 
Республіки Крим і обласного 
значення 

1) державне управління (органи місцевого самоврядування міст
республіканського Автономної Республіки Крим і обласного, районного
значення); 
2) освіту (дошкільну, загальну середню, вищу освіту, школи-інтернати,
спеціалізовані школи, загальноосвітні навчальні заклади для дітей-сиріт і
дітей, позбавлених батьківського піклування, дитячі будинки, навчально-
реабілітаційні центри,позашкільну освіту тощо); 
3) охорону здоров’я; 
4) соціальний захист та соціальне забезпечення; 
5)державні культурно-освітні та театрально-видовищні програми; 
6) державні програми розвитку фізичної культури і спорту 

з бюджету Автономної 
Республіки Крим і обласних 
бюджетів 

1) державне управління (представницьку і виконавчу владу Автономної
Республіки Крим, обласні ради); 
2) освіту (загальну середню освіту для будь-яких громадян, професійно-
технічну освіту, вищу освіту, післядипломну освіту, позашкільну освіту, інші
державні освітні програми); 
3) охорону здоров’я: 
4) соціальний захист та соціальне забезпечення; 
5) культуру і мистецтво; 
6) фізичну культуру і спорт 

Джерело: побудовано на основі [4] 
1. Над розрахунковим обсягом кошика доходів місцевих бюджетів – для бюджетів 

міст Києва та Севастополя, міст республіканського Автономної Республіки Крим та 
обласного значення, інших бюджетів місцевого самоврядування, для яких у Державному 
бюджеті визначаються міжбюджетні трансферти. 

2. Над розрахунковим обсягом доходів, що виділені для забезпечення реалізації 
спільних соціально-економічних й культурних програм територіальних громад і включають 
50 % податку на доходи фізичних осіб, що сплачується (перераховується) згідно з 
Податковим кодексом України на території сіл, їх об’єднань, селищ, міст районного значення 
та реєстраційний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-
підприємців – для районних бюджетів. 

Причому такі видатки обраховуються із застосуванням фінансових нормативів 
бюджетної забезпеченості та коригуючих коефіцієнтів. 

Величина дотації вирівнювання розраховується на основі Порядку [6], який щорічно 
приймається постановою Кабінету Міністрів України. Кошти, отримані бюджетами від 
дотації вирівнювання, не мають цільового призначення, тобто можуть використовуватися 
відповідними територіальними органами влади для фінансування делегованих державою 
видатків відповідно до специфіки окремої територіальної одиниці. 

Розподіл обсягу дотації вирівнювання та кошти, що передаються до державного 
бюджету та місцевих бюджетів з інших місцевих бюджетів, визначається на основі Формули 
розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів [7], яка затверджується Кабінетом Міністрів 
України, і в якій враховуються такі параметри: 

1)фінансові нормативи бюджетної забезпеченості та коригуючі коефіцієнти до них; 
2) кількість населення та кількість споживачів гарантованих послуг; 
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3) індекс відносної податкоспроможності відповідного бюджету; 
4) розрахунковий обсяг кошика доходів місцевих бюджетів; 
5) коефіцієнт вирівнювання; 
6) норматив кількості працівників органів місцевого самоврядування в розрахунку до 

кількості населення. 
У разі внесення змін до Формули розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів на 

плановий бюджетний період, то вони подаються разом з проектом закону про Державний 
бюджет України, схваленим Кабінетом Міністрів України. Причому проект таких змін 
подається разом з аналітичними розрахунками й порівняльними таблицями, в яких 
обґрунтована необхідність запропонованих змін. 

Додаткова дотація на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів 
розподіляється між бюджетом Автономної Республіки Крим, обласним бюджетом, 
бюджетами міст республіканського Автономної Республіки Крим і обласного значення та 
бюджетами районів відповідно у таких пропорціях [4]: 

 для бюджету АРК, обласного бюджету – не більш 25 відсотків; 
 для бюджетів міст республіканського АРК і обласного значення та бюджетів 

районів – не менш 75 відсотків. 
Розмір додаткової дотації на вирiвнювання фінансової забезпеченостi мiсцевих 

бюджетiв наведено в табл. 4. 
Таблиця 4 

Додаткова дотація з державного бюджету на вирiвнювання фiнансової забезпеченостi мiсцевих 
бюджетiв  

 
Назва місцевого бюджету в 

регіональному розрізі 
 

Додаткова дотація на вирiвнювання фiнансової забезпеченостi 
місцевих бюджетiв, млн. грн. 

2013 р. 2014 р. Заплановано на  2014 р 

Автономна Республiка Крим     77,5332 47,1150         47,115 

Вiнницька область 63,8525 75,3231    40,253 

Волинська область 37,8718 29,4338      26,9478 

Днiпропетровська область 123,7654 28,38357    72,827 

Донецька область 146,3768 319,6927      92,8913 

Житомирська область 55,0280 143,3663         32,6709 

Закарпатська область 43,8493 51,6524         32,5254 

Запорiзька область 65,4602 96,1835         40,9008 

Iвано-Франкiвська область 108,9048 265,4091         34,4495 

Київська область 110,1151 174,3770      41,424 

Кiровоградська область 55,5976 86,4935 25,2039 

Луганська область 73,4213 164,9089 47,6865 

Львiвська область 119,5817 182,6424 62,2781 
 

Миколаївська область 41,4669 42,6339 28,3811 
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Продовження Таблиці 4 
Одеська область 79,1889 161,4856 53,5551 

Полтавська область 52,0682 60,2841 35,8901 

Рiвненська область 43,0294 73,3088 29,5959 

Сумська область 79,1560 120,7560 27,0639 

Тернопiльська область 49,3910 115,8210 26,7978 

Харкiвська область        136,9898 247,9903 60,3875 

Херсонська область 38,8946 63,9783 26,5754 

Хмельницька область 52,2434 82,6273 34,0446 

Черкаська область 59,6554 94,1101 31,8876 

Чернiвецька область 30,9858 27,9837 22,3283 

Чернiгiвська область 162,9812 355,3880 27,0105 

Мiсто Київ 475,0000 1178,8905 - 

Мiсто Севастополь - 6,5393 - 

Джерело: побудовано на основі [8] 
 
Розподіл додаткової дотації на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих 

бюджетів, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні державні адміністрації 
здійснюють з урахуванням особливостей депресивних та 
гірських територій і тих, що мають низький показник чисельності населення і розгалужену 
мережу бюджетних установ. 

У 2014 році забезпечувалось щомісячне дострокове перерахування дотації 
вирівнювання. За 2014 рік вона була профінансована у сумі 51649,9 млн грн, або 100 
відсотків річного розпису. Проти 2013 року її обсяг було збільшено на 8020,0 млн грн, або на 
18,4 відсотка. 

У повному обсязі відповідно до розпису асигнувань на 2014 рік профінансовані 
додаткові дотації в загальній сумі 8976,3 млн грн, з яких дотація на вирівнювання фінансової 
забезпеченості дорівнювала 4545,7 млн грн, що у 1,9 рази більше ніж у 2013 році [8]. 

Міжбюджетними трансфертами також є субвенції, що застосовуються для 
використання на певну мету в порядку, визначеному органом, який прийняв рішення про 
надання такої субвенції (ст. 2, п. 48 БКУ). Субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам на здійснення державних програм соціального захисту надаються у порядку, 
визначеному Кабінетом Міністрів України. 

Серед субвенцій, встановлених Бюджетним кодексом України, є такі, що пов’язані з 
наданням пільг та житлових субсидій населенню (перелік осіб, закріплений Бюджетним 
кодексом України) [4]: 

1. На придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу. 
Причому надаються ці пільги, виходячи із розрахунку вартості однієї тонни твердого палива 
та одного балона скрапленого газу на домогосподарство на рік; 

2. На оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і 
водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових 
територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот; 



Науковий вісник Мукачівського державного університету 
Економічні науки 

 

Журнал наукових праць №21(16)’2016 

 

164 

3. На надання пільг з послуг зв’язку, інших передбачених законодавством пільг (крім 
пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого 
газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, 
водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких 
нечистот) на компенсацію втрати частини доходів у зв’язку з відміною податку з власників 
транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів та відповідним збільшенням 
ставок акцизного податку з пального і на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій 
громадян тощо. 

Так, субвенції на забезпечення соціального захисту населення у 2014 році були 
перераховані в межах зареєстрованих зобов’язань у сумі 43092,1 млн. грн., що на 6783,6 млн 
грн більше ніж у 2013 році, зокрема [8]: 

 субвенція на виплату допомоги сім’ям з дітьми – у сумі 33332,1 млн. грн., що на 
5681,5 млн. грн. більше ніж у 2013 році; 

 субвенція на оплату енергоносіїв та житлово-комунальних послуг – у сумі 6718,2 
млн. грн., що на 649,4 млн. грн. більше ніж у 2013 році; 

 субвенція на надання пільг з оплати послуг зв’язку та компенсацію за пільговий 
проїзд – у сумі 1931,0 млн. грн., що на 182,8 млн. грн. більше ніж у 2013 році; 

 субвенція на придбання скрапленого газу та твердого палива – у сумі 738,0 млн. 
грн., що на 180,3 млн. грн. більше ніж у 2013 році; 

 субвенція на утримання дітей – сиріт – у сумі 372,8 млн. грн., що на 89,6 млн. грн. 
більше ніж у 2013 році. 

Кабінет Міністрів України може здійснювати перерозподіл обсягів субвенцій з 
державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення державних програм соціального 
захисту між їх видами та між місцевими бюджетами, виходячи з фактично нарахованих 
обсягів відповідних пільг, субсидій і допомоги населенню в межах загального обсягу таких 
субвенцій. Для вирішення питань соціально-економічного розвитку у 2014 році з 
Державного бюджету України було профінансовано субвенцію на здійснення заходів щодо 
соціально-економічного розвитку окремих територій у сумі 2556,6 млн. грн. 

Крім того, на виконання Національного плану дій на 2014 рік щодо впровадження 
Програми економічних реформ на 2010–2014 роки «Заможне суспільство, 
конкурентоспроможна економіка, ефективна держава» з метою впровадження нової 
регіональної політики, яка б усувала диспропорції та сприяла формуванню бази для 
динамічного розвитку всіх регіонів, у 2014 році вперше було передбачено створення 
державного фонду регіонального розвитку, кошти якого в обсязі 1004,7 млн. грн. були 
спрямовані на реалізацію програм і заходів соціально-економічного розвитку регіонів. 

Що стосується субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, 
реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених 
пунктах, то вона надається в межах обсягу, затвердженого законом про Державний бюджет 
України, за рахунок 15 відсотків таких доходів спеціального фонду державного бюджету [4]: 
акцизного податку з підакцизних товарів (продукції) в частині нафтопродуктів і 
транспортних засобів, ввізного мита на нафтопродукти і транспортні засоби та шини до них, 
плати за проїзд автомобільними дорогами транспортних засобів та інших самохідних машин 
і механізмів, вагові або габаритні параметри яких перевищують нормативні. Причому обсяги 
зазначеної субвенції, відповідно до Державного бюджету України, затверджуються окремо 
для кожного місцевого бюджету й розподіляється на основі формул, що затверджуються 
Кабінетом Міністрів України і мають враховувати такі параметри: 1) кількість населення; 2) 
обсяги доходів відповідних місцевих бюджетів за 2013 рік від податку з власників 
транспортних засобів та відрахувань збору за першу реєстрацію транспортного засобу до 
відповідних місцевих бюджетів. 
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Перераховуються такі субвенції за рахунок фактичних доходів спеціального фонду 
Державного бюджету, які є джерелом надання зазначеної субвенції, і не може перевищувати 
обсягу, затвердженого законом про Державний бюджет України. Розрахунковий обсяг 
субвенції з Державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, 
ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності за 2014 рік наведено в табл. 5. 

 
Таблиця 5 

Виконання обсягів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, 
ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності  

Назва бюджету адміністративно- 
територіальної одиниці в 
регіональному розрізі 

Розрахунковий 
обсяг субвенції за 
2014 р., млн. грн. 

Назва бюджету 
адміністративно- 

територіальної одиниці 
в регіональному розрізі 

Розрахунковий 
обсяг субвенції за

2014 р., млн. 
грн. 

Автономна Республiка Крим 28,905 Одеська область 38,6581 

Вiнницька область 24,5081 Полтавська область 22,5161 

Волинська область 31,1921 Рiвненська область 36,4449 

Днiпропетровська область 53,9295 Сумська область 12,8811 

Донецька область 41,5796 Тернопiльська область 15,9354 

Житомирська область 18,8126 Харкiвська область 17,6912 

Закарпатська область 22,1177 Херсонська область 14,4304 

Запорiзька область 23,4900 Хмельницька область 21,3062 

Iвано-Франкiвська область 28,9346 Черкаська область 17,5142 

Київська область 132,1005 Чернiвецька область 17,0125 

Кiровоградська область     11,9220 Чернiгiвська область 12,7778 

Луганська область 21,6899 Мiсто Київ 139,1684 

Львiвська область 37,6990 Мiсто Севастополь 18,7684 

Миколаївська область 14,5927 Усього 2213,25 

Джерело: побудовано на основі [8] 
Як видно з табл. 5, найбільший розмір субвенції з Державного бюджету місцевим 

бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної 
власності був спрямований до Київської області та м. Київ, а найменшій розмір такої 
субвенції в 2014 році отримала Кiровоградська область. 

Усунути значні порушення щодо утворення окремими відомствами власних цільових 
фондів і несанкціонованого визначення джерел їх утворення держава намагається за 
допомогою формування спеціального фонду. Особливістю цього фонду є те, що 
фінансування конкретних заходів може здійснюватися виключно в межах коштів, що 
надійшли до фонду на відповідну мету. 

Так, для компенсації відповідних видатків щодо утримання об’єктів спільного 
користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об’єктів спільного користування 
з одного місцевого бюджету іншому надається субвенція, яка діє на договірних засадах між 
надавачем субвенції та її отримувачем. 
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Розподіл субвенції на виконання інвестиційних програм (проектів) здійснюється у 
порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, з урахуванням завдань і заходів 
державної стратегії регіонального розвитку, регіональних стратегій розвитку на підставі 
формалізованих параметрів, що базуються на фактичних та прогнозних показниках 
економічного та соціального розвитку відповідної території (основними з яких є показники 
обсягу промислового виробництва, обсягу валової продукції сільського господарства, обсягу 
інвестицій в основний капітал, рівня щільності населення, рівня безробіття населення, 
доходів населення у розрахунках на одну особу, середньомісячної заробітної плати 
працівників). 

Бюджетним кодексом України (ст. 103 БКУ) [4] закріплена додаткова дотація на 
компенсацію втрат доходів місцевих бюджетів, що не враховуються при визначенні обсягу 
міжбюджетних трансфертів, внаслідок наданих державою податкових пільг. Надання 
державою таких податкових пільг, які зменшують доходи місцевих бюджетів, має 
супроводжуватися наданням додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам 
на компенсацію відповідних втрат доходів місцевих бюджетів. 

Таким чином, законодавством закріплена достатньо велика кількість різних 
трансфертів, без яких місцеві бюджети не зможуть мати достатній розмір доходів, для 
надання громадянам суспільних благ. Динаміка міжбюджетних трансфертів за 2011–2015 
роки наведена в табл. 6. 

Таблиця 6  
Міжбюджетні трансферти за 2011–2015 рр., млн. грн.  

Назва трансферту Передбачено розписом  

2011 рік 2012 рік 2013 рік 2014 рік 2015 рік 

Дотація вирівнювання 28810,45 3356,35 43640,46 3629,95 51649,95 

Всього по субвенціях соціального 
захисту населення 

19404,27 20124,07 26772,44 36508,86 43731,88 

Додаткові дотації 1628,81 2702,14 582,84 4483,62 8976,33 

Всього по трансфертам 
загальногофонду 

56352,01 57280,46 73243933,7 90639034,0 17653,11 

Всього по трансфертам спеціального 
фонду 

7168921,0 6273107,1 8080,96 5877,24 10772,23 

Всього по загальному та спеціальному 
фондах 

63520,93 63553,57 81324,89 96516,27 128425,34 

Кошти, що надходять з місцевих 
бюджетів до Державного бюджету 

7423,19 8741,22 7089,89 2507,12 1137,23 

Джерело: побудовано на основі [8] 
Як видно з табл. 6, майже всі різновиди трансфертів з кожним роком збільшуються. 

Для наявності зміни міжбюджетних трансфертів, що передбачені розписом на 2011–2015 
роки, представимо на рис. 2. 
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          Джерело: побудовано на основі [9] 
Рис. 2. Динаміка розміру трансфертів по загальному та спеціальному фондах бюджету 

 
Як доводять дослідження Інституту демографії та соціальних досліджень НАНУ [9], 

механічне збільшення не має пропорційної залежності зі ступенем нерівності у суспільстві. 
Недосконала політика надання соціальних трансфертів призвела до того, що соціальні 
виплати не зменшують, а навпаки, збільшують нерівність у розподілі доходів. Незважаючи 
на те, що Програмою економічних реформ на 2011–2015 роки «Заможне суспільство, 
конкурентоспроможна економіка, ефективна держава» передбачено низку заходів щодо 
реформування соціальної підтримки регіонів, запропоновані заходи є недостатніми для 
докорінного реформування існуючої системи трансфертів. 

Висновок. Таким чином, основними недоліками міжбюджетних відносин 
залишаються такі: 

 трансферти з державного бюджету мають більшу частку відповідно до податкових 
надходжень до місцевих бюджетів; 

 розподіл дотацій та субвенцій мають непередбачуваний і нечіткий характер; 
 обмеженість повноважень у місцевих органів влади щодо наповнення й незалежності 

місцевих бюджетів тощо. 
Серед причин низької ефективності та постійного збільшення трансфертів слід 

назвати наступні: 
 неефективність державного фінансування сфери соціального захисту та соціального 

забезпечення, що пов’язано з необґрунтованим планування видатків; 
 при прийнятті законів про Державний бюджет України систематично зупиняється 

дія інших законів щодо надання пільг і гарантій, які є складовою конституційного права 
громадян на соціальний захист і достатній рівень життя; 

 застаріла та недосконала система пільг, а також відсутність норм споживання або 
завищені норми споживання при наданні пільг. 
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Таким чином, необхідним кроком у напрямку вирішення регіональних проблем 
залишається реформування існуючої та побудова нової сучасної моделі міжбюджетних 
відносин, шляхом вирішення окреслених проблем. Нова модель сприятиме гармонізації 
інтересів економічних суб’єктів, які користуються суспільними благами, з тими, хто приймає 
рішення про їх надання.  

Дана тематика має перспективу дослідження яке буде базуватись на вивченні 
оптимізації міжбюджетних відносин у контексті підвищення самостійності місцевих 
бюджетів.  
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АННОТАЦИЯ 
 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ КАК ИНСТРУМЕНТ  
ВЫРАВНИВАНИЯ БЮДЖЕТА УКРАИНЫ 

Статья посвящена актуальной проблеме по вопросам межбюджетных отношений, которые  
являются основной составляющей взаимоотношений разных уровней, свойственных отрасли  государственных 
финансов. Главную роль в формировании межбюджетных отношений играют как государственный строй, 
так и степень централизации управления. 

Целью статьи является изучение современного состояния, организации и составляющих механизма 
межбюджетных трансфертов и обоснования подходов относительно совершенствования системы 
межбюджетных отношений в Украине, а также выявление причин низкой эффективности и постоянного 
увеличения трансфертов в процессе реформирования существующих отношений между бюджетами, что 
будет способствовать построению новой современной модели межбюджетных отношений. 

В статье проанализированы существующие (закрепленные законодательством) виды  трансфертов, 
их структуры с учетом изменений в Бюджетном кодексе Украины, в частности анализ расходов, которые 
учитываются при определении объема межбюджетных трансфертов. 

Обосновано распределение в региональном разрезе размера дополнительной дотации на выравнивание 
финансовой обеспеченности местных бюджетов. 

Проанализированы субвенции, которые направлены на обеспечение социальной защиты населения. 
Рассмотрены выполнения объемов субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на 

строительство, реконструкцию, ремонт и содержание улиц и дорог коммунальной собственности. В cтатье 
обоснованно, что политика предоставления социальных трансфертов является несовершенной. В качестве 
элемента научной новизны выступили результаты анализа на основе которого выделены основные 
недостатки межбюджетных отношений, которые возникают по причинам низкой  эффективности и 
постоянного увеличения трансфертов что в дальнейшем будет способствовать  совершенствованию 
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трансфертного механизма. Данная тематика имеет перспективу исследования, которая  будет базироваться 
на изучении оптимизации межбюджетных отношений в контексте  повышения самостоятельности местных 
бюджетов. 

Ключевые слова: межбюджетные трансферты, дотации, субвенции, дотации выравнивания. 
 

SUMMARY 
 

INTERGOVERNMENTAL TRANSFERS AS AN INSTRUMENT OF EQUALIZATION  
THE BUDGETS OF UKRAINE 

Abstract: This article is devoted to the actual problem on intergovernmental relations that are the main 
component of relations between different levels of government in the area of public finances. in the formation of 
intergovernmental relations, the main role is played by both the state structureand the degree of centralization of 
management. 

The article aims to clarify the current state, the organization and the components of the mechanism of 
intergovernmental transfers and justification of approaches to improvement the system of intergovernmental relations 
in Ukraine, as well as identify the causes of low efficiency and constant increasingof transfers in the process 
ofreforming the existing relations between the budgets, that will promote the construction of a new modern model of 
intergovernmental relations. 

The article analyzes the existing (fixed by law) types of transfers, their structurestaking into account changes 
in the Budget Code of Ukraine, including the analysis of expendituresconsidered in determining the amount of 
intergovernmental transfers.The distribution in the regions, of the additional subsidy size to equalize the financial 
security of local budgets has been substantiated. 

Grantsaimed to ensure social protection were analyzed. The performance of subvention from the state budget 
to local budgets for construction, reconstruction, repair and maintenance of streets and communal roads was 
considered.The article substantiates that the policy of social transfers is imperfect. 

The element of scientific novelty is the result of the analysis upon which the major shortcomings of 
intergovernmentalrelations were highlighted, arising from reasons of low efficiency and permanent increasing of 
transfers that will further contribute to improving the transfer mechanism. 

This theme is the prospect of the research that will be based on a study of optimization of intergovernmental 
relations in the context of increasing autonomy of local budgets. 

Keywords: intergovernmental transfers, grants, equalization grants budget. 
 
 
 
 

УДК 336.221 
 

ТРАНСФОРМАЦІЯ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ 
РЕАЛІЗАЦІЇ ПОДАТКОВИХ РЕФОРМ 

 
ІГНАТИШИН М. В., ЛУНИК В. Р. 

Мукачівський державний університет 
 

Однією із найактуальніших проблем розбудови вітчизняної системи економічних відносин є створення 
ефективної системи оподаткування та реалізація на практиці дієвої податкової політики, направленої на 
спрощення взаємовідносин платників податків та держави. Вагоме місце у цьому процесі займає проблема 
забезпечення оптимальної величини та рівномірності розподілу податкового тягаря як необхідної передумови 
розвитку суб’єктів господарювання.  

В статті проведено аналіз трансформації податкової системи України в контексті реалізації 
податкових реформ. 

Фіскальний вплив податкової системи на економіку країни можна оцінити за допомогою показника 
податкового навантаження. Аналіз цього показника дасть змогу провести податкові реформи, виявити сфери 
надлишкового податкового тиску та знайти оптимальний рівень податкового навантаження, який дасть 
змогу задовольнити потреби соціально- економічного розвитку. 

Надмірне податкове навантаження сприятиме зростанню тінізації економіки, зниженню економічної 
активності, відтоку капіталу за кордон, уповільненню зростання валового внутрішнього продукту. За 
недостатнього рівня податкового навантаження Державний бюджет недоотримає кошти, уряд не зможе 
виконувати свої функції. 
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Мета дослідження полягає в аналізі тенденції розвитку податкової системи України та 
обґрунтуванні її недоліків та оцінці ефективності реформаторських ініціатив.  

Науковий підхід дослідження підтверджує те, авторами виокремлено основні елементи податкової 
реформи та вказано напрями її реалізації а також розроблено загальні критерії податкової реформи, які 
можуть бути взаємно альтернативними і повинні застосовуватись з урахуванням конкретних ситуацій. 

Практичне значення отриманих результатів полягає в розрахунку непрямого та прямого податкового 
навантаження та навантаження  ЄСВ на суб’єктів господарювання,  що дає можливість здійснювати  
прогнозування податкового навантаження та корегувати зниження податкового тиску.  

Подальше дослідження буде базуватись на аналізі законопроектів які на сьогодні ухвалені Кабінетом 
міністрів України, в основу яких покладено чергові революційні зміни до Податкового кодексу та проведення 
кардинальної реформи податкової служби Україні. 

Ключові слова: фіскальна політика, податкова система, податкова реформа, податкове 
навантаження. 

 
Проблеми фіскальної політики постійно знаходяться у центрі уваги українських 

науковців та фахівців. І кожне нове дослідження є суттєвим внеском у розуміння такого 
складного та важливого явища як податкова система України. 

Об'єкти  та методи дослідження. Проблемам адмініструванням податків 
присвячено праці таких відомих вчених, як А.І. Крисоватий, М. Кучерявенко, І.О. Луніна, 
В.М. Мельник, О.Р. Романенко, В.М. Федосов та інші.  

Проте проблеми реформи податкової системи як наслідок прогалин діючого 
податкового законодавства є необхідним і своєчасним на певному етапі розвитку країни.  

Постановка завдання. Мета статті – полягає в аналізі тенденції розвитку податкової 
системи України та обґрунтуванні її недоліків та оцінці ефективності реформаторських 
ініціатив.  

Результати та їх обговорення. На початку 90-х років в Україні була втілена в життя 
класична податкова система із сукупності податків, характерних для розвинутої ринкової 
економіки. Застосування такої податкової системи в економіці неринкового типу призвело до 
виникнення значних проблем, які поглибили економічну кризу. Як зазначив академік 
П.Гайдуцький: ”Сьогодні ми відчуваємо втрати, пов’язані із функціонуванням цієї 
податкової системи, яку запозичили з інших країн і механічно переклали на ніким ще не 
описану форму економіки, на економіку перехідного дифузійного типу, яка вже відійшла від 
застосування планово-адміністративних важелів регулювання економічних процесів, але в 
якій ще не створено умов для розвитку ринкових відносин” [1,с.9].  

Професор О. Д. Василик зауважує: ”Нинішня податкова система виявилася 
неадекватною до умов перехідної економіки, створила значні податкові навантаження на 
суб’єктів господарювання, призвела до невиправданого вилучення обігових коштів 
підприємств, виникнення додаткової потреби в кредитних ресурсах. Все це призвело до 
утворення значного неофіційного сектора економіки, ухилень від оподаткування, затримки 
податкових надходжень” [2, с.32]. 

Методом проб і помилок податкова система України постійно трансформувалась. 
Проте, жодна влада за роки незалежності нашої держави, так і не змогла побудувати 
ефективної податкової системи. Така ситуація погіршує позиції нашої держави на 
економічному ринку і в глобальних економічних рейтингах та негативно впливає на 
розвиток бізнесу в Україні. 

На сьогодні, все частіше зазначається, що податкова реформа для України – це вже не 
процес, який має окреслені часові рамки, а перманентний стан, в якому вона перебуває  25 
років.  

На початку 2010 р. черговий раз влада декларує мету – вивести Україну через десять 
років у двадцятку найрозвиненіших країн світу. Можливо, тому вона, прийнявши 
Податковий кодекс (ПК), одразу гучно задекларувала про перший і радикальний крок 
економічних реформ. 
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З прийняттям Податкового кодексу з’ясувалося, що підвищити ефективність 
податкової системи так і невдалося не дивлячись що в ПК було немало позитивних моментів.  

Для покращення ситуації яка склалася в економіці необхідно було швидко реагувати  і 
вже в середині 2013 Міністерством доходів і зборів України було задекларовано для 
обговорення резонансні зміни до ПК. Зокрема: 

 зниження ПДВ з 20 до 9%;  
 запровадження податку з обороту (чи з реалізації) на рівні 2%;  
 апровадження чотирирівневої шкали податку з доходів фізичних осіб з 

мінімальною та максимальною межами застосування нижніх і верхніх ставок оподаткування.  
За рекомендаціями МВФ акценти на так званні наміри влади було  зміщено в бік 

непрямих податків ПДВ та акцизного податку. МВФ наполегливо рекомендував не 
знижувати ставки податків, а навпаки.  

Зрештою, проект бюджету на 2014 та проект бюджету на 2015 роки було розроблено 
на старій податковій базі, якщо не враховувати зниження на один відсоток (з 19 до 18%) 
ставки податку на прибуток. Таким чином це ще раз підтвердило стагнацію податкової 
реформи. Така ситуація потребує ґрунтовного аналізу стану справ у податковій системі 
України та оцінки її реформаторських ініціатив. В грудні 2014 року черговий раз Верховна 
Рада України прийняла пакет законів щодо податкової реформи в Україні, яка принесла 
кардинальні зміни в оподаткуванні юридичних осіб. Дана реформа передбачає спростити і 
здешевити систему адміністрування податків. З цією метою з 2015 року в Україні 
зменшується кількість податків з 22 до 9. Деякі податки не скасовано повністю, а лише 
трансформовані за принципом «два в одному» [6]. Податковими змінами ліквідували чотири 
податки та збори: паркувальний збір, туристичний збір, збір на розвиток виноградарства і 
хмелярства, збір за ведення деяких видів підприємницької діяльності, решту – об’єднали, і 
отримали таким чином формальні дев'ять податків. Разом з тим, впровадили військовий збір, 
податок на нерухомість, транспортний збір, що формально об'єднані в один податок тощо.  

Характеризуючи податки та в цілому податкове навантаження, можна констатувати, 
що податковий тиск є одним із ключових чинників, що впливає на мотивацію суб’єктів 
господарювання з ведення бізнесу і виконання податкових зобов’язань, отже і на можливості 
держави щодо формування ресурсів для фінансового забезпечення конституційно 
закріплених за нею функцій. Податкове навантаження можна розрахувати в цілому по 
Україні, в розрізі по підприємству, в розрізі по кожному виду податку. 

 В результаті надмірного податкового тиску багато суб’єктів господарювання йдуть в 
тінь. За оцінками економістів тіньовий сектор економіки України складає 50% ВВП і більше 
[3, с. 214]. 

Для оцінки рівня оподаткування використовується показник податкового 
навантаження, який виступає як фінансовий індикатор, що характеризує обсяги податкових 
вилучень. Для визначення податкового тиску та макро та  мікро рівнях застосовуються два 
підходи до його визначення – абсолютний і відносний підходи[1, с.80].  

Абсолютний - відображає сумарну величина усіх видів обов’язкових платежів 
податків і зборів, які було сплачено платниками протягом певного періоду часу[3]: 

                            ОПіАПТі  , де                                       (1) 
де АПТ – абсолютна величина податкового тягаря; 
ОП – вартісна величина обов’язкових платежів;  
і – рік. 
Відносний підхід – відношення загальної суми сплачуваних обов’язкових платежів в 

державі до величини створюваного в суспільстві за аналогічний період суспільного продукту 
(макрорівень):   

                                              100 
ВВПі
ОПіВПТі                                       ( 2 ) 
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де ВПТ – відносна величина податкового тягаря;  
ВВП – вартісна величина ВВП;  
і – рік. 
На мікорорівні податковий тягар визначається через відношення обсягів нарахованих 

та сплачених податків до обсягу реалізованої продукції: 
                       ( 3 ) 

де ВПТ – відносна величина податкового тягаря; 
ВВП – вартісна величина ВВП; 
В – виручка (обсяг) від реалізації продукції;  
і – рік. 
Розрахунок за наведеним формулам не враховує величини обов’язкових соціальних 

відрахувань до позабюджетних соціальних фондів, які за економічною суттю належать до 
податкових платежів, оскільки мають примусовий характер. Тому  наше дослідження 
базується на методиці, які включать в розрахунок даний показник[11, с.243]. 

В таблиці 1 наведено розрахунок з непрямого та прямого податкового навантаження 
та навантаження з ЄСВ за період 2011-2014 рр.  

Таблиця 1 
 

Розрахунок непрямого та прямого податкового навантаження та навантаження  ЄСВ на суб’єктів 
господарювання  за 2011-2014 рр. 

№п/п           Показники Роки 

2011 2012 2013 2014 Відхиле

ння 2014 

/2011,% 

1.  Податкові надходження, млн. грн. у т.ч.: 334692 360567 353968 З37512 9,81 

2.  податок на прибуток 55096 55793 54993 39941 -27,51 

3.  екологічний податок 2275 2816 3899 3614 58,86 

4.  збір за використання природних ресурсів 14826 17537 28862 19036 28,40 

5.  податок на додану вартість 130093 138826 128269 139024 6,87 

6.  акцизний податок 26097 28660 27721 28244 8,23 

7.  мито 11774 13186 13342 12608 7,08 

8.  Фінансові результати суб’єктів   

господарювання до оподаткування млн. грн. 

272726 277938 234512 334517 22,66 

9.  Податковий тиск на основі показників 

прямих податків % 

26,47 27,40 37,42 18,71 -29,32 

10.  Податковий тиск на основі показників 

непрямих податків % 

86,68 92,02 101,7 56,60 -34,70 

11.  Єдиний соціальний внесок 139056 157980 166864 165923 19,32 

12.  Податковий тиск на основі показника ЄСВ % 50,99 56,84 71,15 49,60 -2,72 

100 
Ві
ОПіВПТі
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Рис.2. Податкове навантаження  на суб’єктів господарювання в динаміці за 2011-2014 рр. 
 
Рис.2 показує про зменшення рівня податкового навантаження з прямого 

оподаткування. Зниження показників з прямого оподаткування у 2014 році до рівня 49,6% 
відбулося шляхом скорочення надходжень податку на прибуток протягом періоду який 
аналізується, що дає зробити висновок про збільшення збиткових підприємств. 

Непряме оподаткування (ПДВ, акцизи, мито), має найбільший тиск на діяльність 
суб’єктів господарювання. За результатами аналізу 2013 рік характеризується найвищим 
показником податкового навантаження який складає 101,7%. 

Щодо ЄСВ, то тут не залежить від того як працює підприємство прибутково чи 
збитково його нарахування і перерахування до Пенсійного фонду здійснюється в будь-якому 
випадку. Податкове тиск з ЄСВ у 2014 році становив майже 50%. Наведена його величина є 
індикатором щодо платежів ЄСВ який свідчить про гальмування розвитку бізнесу в Україні.  

 Високі ставки ЄСВ стримують розширення тіньового сектору економіки та змушує 
бізнес приховувати свій реальний стан. 

На думку міжнародних експертів, Україна посідає одне з найгірших місць за 
простотою сплати податків, а саме 181- ше місце серед 183 країн світу [5, с.270]. 

Не дивлячись на проведені реформи спостерігається ряд недоліків у функціонуванні 
податкової системи, а саме: 

 
Рис. 2. Недоліки податкової системи та їх вплив на економічну ситуацію в Україні 
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Далеко не всі недоліки податкової політики, наведено на рис. 2 які  суттєво впливають 
на економічну ситуацію країни.  

Як показує практика, на сьогодні податкова реформа є однією з найбільш очікуваних 
реформ для бізнесу та інвесторів в Україні.  

З цією метою починачи з 1 січня 2016 року парламент України знову обґрунтував нові 
зміни до Податкового кодексу, огляд яких наведено в таблиці 2. 

Таблиця 2 
Огляд змін основних ставок оподаткування 

До 01.01.2016 р. Податок З 01.01.2016 р. 

(чинні ставки) 

49,7 % - 36,76 % Єдиний соціальний внесок, що сплачується 

роботодавцем 

22 % 

3,6 % Єдиний соціальний внесок сплачується 

працівником 

0 

23 426 грн. Максимальна сума для ЄСВ 34 450 грн. 

15 % (з/п до 12 180 грн.); 

20 % 

Податок на доходи фізичних осіб 18 % 

1 705 Рівень доходу для отримання податкової 

соціальної пільги 

1 930 

1,5 % Військовий збір 1,5 % 

Спрощена система оподаткування 

20 млн. грн. Рівень доходу для 3 групи  5 млн. грн. 

2 % Ставка ПДВ для платники ПДВ 3 групи  3 % 

4 % Ставка ПДВ для неплатників ПДВ 3 групи  5 % 

Спецрежим оподаткування та акумуляція ПДВ 

Вид виробленої продукції % від ПДВ, який зараховується на 

спецрахунок підприємства 

% від ПДВ, який 

перераховується до 

Держбюджету 

зернові і технічні культури 15 % 85 % 

вирощування великої рогатої 

худоби та виробництво молока 

80 % 20 % 

вся інша продукція 50 % 50 % 

[7] 
На наш погляд недостатньо провести реформу в напрямку об’єднання податків чи змін ставок по них. 

Необхідно також забезпечити виконання хоча б  основних елементів податкової реформи які наведено на рис.3. 
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Рис.3.Елементи податкової реформи та напрямки її реалізації 

 
На основі проведено аналізу  нами пропонуються загальні критерії податкової 

реформи, які можуть бути взаємно альтернативними і повинні застосовуватись з 
урахуванням конкретних ситуацій. 

До таких критеріїв податкової реформи можна віднести:  
 наповнення доходної частини бюджету; 
 стимулювання підприємницької діяльності (виробничого і комерційного бізнесу);  
 справедливість оподаткування;  
 чіткість і ясність розрахунків зі сплати податків.  
 поліпшення адміністрування податків та податкової дисципліни; 
 проведення реформи податкової служби; 
  формування нового інституційного середовища оподаткування, сприятливого для 

реалізації принципу рівності усіх платників перед законом, недопущення будь-яких проявів 
податкової дискримінації, формування відповідального ставлення платників до виконання 
своїх податкових зобов’язань;  

 підвищення фіскальної ефективності податків за рахунок розширення податкової 
бази, покращення адміністрування, зменшення масштабів ухиляння від сплати податків; 

 забезпечення рівномірного розподілу податкового тягаря між платниками податків;  
  зміна ідеології  функціонування Податкової служби України на основі 

кардинального її реформування; 
 викорінити наявність надлишкової кількості паперових документів та контрольних 

завдань, які дублюються шляхом введення електронного документообороту. 
Наведені елементи податкової реформи та загальні критерії сприятимуть 

вдосконаленню податкової реформи яку потрібно проводити синхронно з упорядкуванням та 
оптимізацією системи державних видатків.  

Висновки. На основі проведеного дослідження можна зробити висновки, що 
еволюційний шлях податкової системи України розпочався у 1991 р., коли відбулося її 
формальне затвердження із наступними змінами, корективами та реформуваннями, 
кодифікацією податкового законодавства у 2010 р. тощо. Сьогодні відбувається подальший 

Основні елементи податкової     
реформи та напрямки її реалізації 

зробити правила гри у 
сфері оподаткування 
рівними, прозорими, 
незалежними від 
сваволі чиновників

зменшити сукупні (держави та 
підприємств) витрати на 
адміністрування та інші 
суспільні втрати 

знизити навантаження 
на сумлінних платників 
за рахунок більш 
рівномірного розподілу 
податкового тягаря

радикально зменшити корупцію 
у податковій сфері 

поліпшення адміністрування 
податків та податкової 
дисципліни. 

Паралельно з реформою податкової системи  необхідно провести реформу 
податкової служби 

скасувати 
практику 

встановлення 
планів на 
штрафні 
санкції
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процес модернізації податкової системи, адже перед нею постали численні завдання, зокрема 
стати дієвим інструментом децентралізації та подолання кризових явищ в економіці України, 
а також сприяти встановленню оптимальних податків, які дадуть можливість суб’єктам 
підприємництва розвиватись і наповняти грошовими коштами державну казну.  

Дана тематика має перспективу дослідження, яке буде базуватись на аналізі 
законопроектів, які на сьогодні ухвалені Кабінетом міністрів України, в основу яких 
покладено чергові революційні зміни до Податкового кодексу та проведення кардинальної 
реформи податкової служби Україні. 
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АННОТАЦИЯ 
АННОТАЦИЯ 

 
ТРАНСФОРМАЦИЯ НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ УКРАИНЫ В  КОНТЕКСТЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

НАЛОГОВИХ РЕФОРМ 
Одной из актуальных проблем построения отечественной системы экономических отношений 

необходимо создание эффективной системы налогообложения и реализация на практике действенной 
налоговой политики, направленной на упрощение взаимоотношений плательщиков налогов и государства. 

Значительное место в данном процессе занимает проблема обеспечения оптимальной величины и 
равномерности распределения налогового груза как необходимой предпосылки развития субъектов ведения 
хозяйства. 

В статье проведен анализ трансформации налоговой системы Украины в контексте реализации 
налоговых реформ. Фискальное влияние налоговой системы на экономику страны можно оценить с помощью 
показателя налоговой нагрузки.  

Анализ этого показателя даст возможность провести налоговые реформы, выявить сферы избыточного 
налогового давления и найти оптимальный уровень налоговой нагрузки, который даст возможность 
удовлетворить потребности социального  экономического развития. 

Чрезмерная налоговая нагрузка будет способствовать росту тенизации экономики, снижению 
экономической активности, оттока капитала за границу, замедлению роста валового внутреннего  продукта. 
При недостаточном уровне налоговой нагрузки государственный бюджет недополучит  средства, правительство 
не сможет выполнять свои функции. 

Цель исследования заключается в анализе тенденции развития налоговой системы Украины и 
обосновании ее недостатков и оценке эффективности реформаторских инициатив.  
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Научный подход исследования подтверждает, что авторами выделены основные элементы  налоговой 
реформы и указаны направления ее реализации, а также разработаны общие критерии налоговой реформы, 
которые могут быть взаимно альтернативными и должны применяться с учетом конкретных ситуаций. 

Практическое значение полученных результатов заключается в расчете непрямой и прямой налоговой 
нагрузке и нагрузке ЕСВ на субъектах ведения хозяйства, что дает возможность осуществлять прогнозирование 
налоговой нагрузки и корректировать снижение налогового давления. 

Дальнейшее исследование будет базироваться на анализе законопроектов, которые на сегодня приняты 
Кабинетом министров Украины, целью которых являются революционные изменения в Налоговом кодексе и 
проведение кардинальной реформы налоговой службы Украины. 

Ключевые слова: фискальная политика, налоговая система, налоговая реформа, налоговая нагрузка. 
 

SUMMARY 
 

TRANSFORMATION OF TAX  SYSTEM OF UKRAINE IN THE CONTEXT OF TAX REFORM 
One of the most urgent problems of development of national system of economic relations is an effective 

system of taxation and implementation in practice of effective tax policy aimed at simplifying relations taxpayers and 
the state. The problem of optimal size and uniform distribution of the tax burden as a prerequisite of economic entities 
takes an important place in this process. 

The transformation of the tax system of Ukraine in the context of tax reform has been analyzed  in the article. 
The fiscal impact of the tax system on the economy can be measured by index of tax burden. The analysis of 

this index will enable to carry out tax reforms, identify areas of excessive tax burden and find the optimal level of tax 
burden, which will help meet the needs of social and economic development. 

The excessive tax burden will contribute to the growth of the shadow economy, reducing the economic 
activity, capital flight abroad, slowing GDP growth. The low tax burden will lead to the shortfall of State Budget funds, 
the government’s malfunction. 

The research is aimed to analyze the tendencies of the tax system of Ukraine, substantiate its disadvantages, 
estimate the effectiveness of reform initiatives. 

The scientific approach to the research proves the that the main elements of tax reform have been singled out 
by the authors and the directions for its implementation have been indicated, the common criteria of tax reform that can 
be mutually alternative and should apply to the specific situations have been proposed. 

The practical significance of the results is to calculate the direct and indirect tax burden and load Single 
Contribution to undertakings which allows to forecast the tax burden and reduce tax pressure adjust. 

The further research will be based upon the analysis of legislation bills which are recently approved by the 
Cabinet of Ministers of Ukraine, with the  resulting revolutionary changes to the Tax Code and implementation of total 
reforming of Tax Service of Ukraine. 

Key words: fiscal policy, tax system, tax reform,  tax burden. 
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ПРИБУТОК - ГОЛОВНИЙ СТИМУЛ ПІДПРИЄМСТВА ТА УЗАГАЛЬНЮЮЧИЙ 
ПОКАЗНИК ФІНАНСОВОГО РЕЗУЛЬТАТУ 

 
ІГНАТИШИН М.В., КУЛІШОВ К. В. 

Мукачівський державний університет 
 

В умовах стрімкого розвитку ринкової економіки місце і роль прибутку у господарському процесі 
безперервно зростає. Саме він є головним стимулом ведення господарської діяльності підприємствами і 
забезпечує інтереси всіх суб’єктів причетних до цієї діяльності. 

Виробництво конкурентоспроможної продукції, підвищення рентабельності виробничих підприємств 
та забезпечення їх стабільного розвитку  можливі, насамперед, за умови ефективного формування та 
використання прибутку підприємства.  

Прибуток підприємства є джерелом власних фінансових ресурсів, необхідних для забезпечення 
фінансово-господарської діяльності. Їх нестача спричиняє виникнення боргів, що у кінцевому підсумку може 
призвести до фінансової кризи і банкрутства. Зростання прибутку значною мірою визначає темпи 
економічного розвитку країни, окремих регіонів, збільшення суспільного багатства і підвищення життєвого 
рівня населення.  
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Мета дослідження полягає в аналізі формування та використання прибутку на підприємстві та 
виявлення резервів і шляхів його зростання. 

Автори доводять, що величина прибутку, як цільової функції діяльності підприємства залежить від 
обраної стратегії. Стратегія підприємства повинна бути розроблена так щоб плани були гнучкими, щоб при 
необхідності можна було здійснювати модифікацію та переорієнтацію.  

Елементом наукової новизни є авторське визначення економічної категорії «прибуток» та 
запропонований перелік додаткових резервів щодо поліпшення фінансових показників різних видів діяльності на 
основі яких формується загальний прибуток. 

 Практичне значення отриманих результатів полягає у рекомендаціях фахівцям підприємства 
підвищити роль планування та прогнозування фінансових результатів діяльності з метою збалансування 
бізнесу на перспективу. При цьому необхідно здійснювати постійний пошук резервів щодо поліпшення 
прибутковості підприємства. 

 Дана тематика дослідження має перспективу розвідок в напрямку максимізації прибутку 
підприємства шляхом виконання комплексу завдань щодо забезпечення зростання обсягів діяльності, 
ефективного управління витратами, підвищення ефективності використання матеріально-технічної бази, 
оптимізації складу та структури обігових коштів, підвищення продуктивності праці та системи управління 
підприємства. 

Ключові слова: стратегія, валовий прибуток, чистий прибуток, собівартість, резерви збільшення 
прибутковості. 

 
Становлення ринкової економіки, посилення конкуренції передбачає перехід до 

активної самостійної комерційної діяльності юридичних і фізичних осіб.   
Виробництво конкурентоспроможної продукції, підвищення рентабельності 

виробничих підприємств та забезпечення їх стабільного розвитку  можливі, насамперед, за 
умови ефективного формування та використання прибутку підприємства.  

Прибуток підприємства є джерелом власних фінансових ресурсів, необхідних для 
забезпечення фінансово-господарської діяльності. Їх нестача спричиняє виникнення боргів, 
що у кінцевому підсумку може призвести до фінансової кризи і банкрутства. Зростання 
прибутку значною мірою визначає темпи економічного розвитку країни, окремих регіонів, 
збільшення суспільного багатства і підвищення життєвого рівня населення. Чинниками, що 
впливають на фінансові результати у різних галузях економіки, можуть бути: діючий 
порядок формування  та використання прибутку підприємств, зміни обсягів виробництва в 
галузі, ефективність фінансового менеджменту підприємств, тощо.  

Об'єкти  та методи дослідження. Теоретичнi аспекти формування та використання 
прибутку пiдприємств розглянуті в працях Іщенко Є.П.[1], Поддєрьогіна А.М. [2], Бланка 
І.А. [3] Данілова Л.І. [4] Блонська В.І.[5] та інші.  

Постановка завдання. Мета статті  полягає в аналізі формування та використання 
прибутку на підприємстві та виявлення резервів і шляхів його зростання. 

Результати та їх обговорення. Прибуток є одним з важливих показників діяльності, 
що визначає можливість інноваційного розвитку, реконструкції та модернізації 
виробництва[1]. Прибуток визначається як головна економічна ціль функціонування 
підприємства, результат його діяльності та розвитку, мотиваційний фактор та показник 
успішності підприємства[2]. 

Оцінка господарської діяльності підприємства завжди здійснювалась за допомогою 
показників прибутковості як результативності господарської діяльності. На стадії 
зародження та первинного розвитку підприємства важливі не абсолютні, а відносні 
показники прибутковості, що можуть бути відображені в позитивній динаміці. 

Бланк І.А., у роботі [3, с.31-32] констатує, що «система організаційного забезпечення 
управління прибутком – це взаємопов’язана сукупність внутрішніх структурних служб та 
підрозділів підприємства, що забезпечують розробку та прийняття управлінських рішень за 
окремими питаннями формування, розподілу та використання прибутку, та таких, що 
відповідають за результати цих рішень.  
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Дослідження різних точок зору вітчизняних [1,2,3,4] вчених-економістів щодо 
походження, сутності прибутку, дозволяє уточнити його визначення.  

Авторами пропонується авторське визначення «прибутку», як комплексну форму 
доходу, що утворюється в результаті використання права власності на капітал у різних 
сферах його застосування, відображає позитивний фінансовий результат господарської 
діяльності підприємства, характеризує ефективність виробництва і в кінцевому підсумку 
свідчить про рівень і якість виробленої продукції, яка є конкурентоспроможною на ринку,  
стан продуктивності праці, рівень собівартості і  виступає одночасно об’єктом і 
інструментом управління фінансами підприємства. 

З метою визначення загальної суми прибутку на підприємстві може застосовуватися 
модель економічного аналізу, що ґрунтується на даних фінансової звітності. Для цього у 
вигляді таблиці будується модель аналізу загальної суми прибутку. Загальна сума прибутку 
характеризує фінансовий результат усіх видів господарської діяльності підприємства, 
формалізований розрахунок якого може бути представлений формулою: 

іоінрпз ПРПРПРПР   
де ПРЗ – загальний прибуток (збиток); 
ПРРП  – прибуток (збиток) від реалізації продукції (робіт, послуг); 
ПРІН – прибуток (збиток) від іншої реалізації; 
ПРІО – результат від інших позареалізаційних операцій. 
Для отримання результатів дослідження нами використано форми фінансової 

звітності №2 “Звіт про фінансові результати”  як основну, а також  форму №2 “Баланс” і 
форму №4 “Звіт про власний капітал”.  

Для проведення аналізу формування та використання прибутку (збитку) використаємо 
данні Форми №2 «Звіт про фінансові результати» за два періоди. Цей аналіз здійснюється з 
метою виявлення факторів (доходів та витрат), що впливають на суму чистого прибутку 
підприємства. Користуючись звітними даними нами проведено аналіз показників які 
наведено у таблиці 1.  

 Таблиця 1 
Аналіз формування та використання прибутку ПАТ «Мукачівський завод «Точприлад»  

за 2013- 2014 рр., тис. грн. 

Показник 
Роки Абсолютне 

відхилення 
Відносне 

відхилення, % 2013 2014 
Чистий дохід від реалізації продуктів (товарів, робіт, 
послуг) 

107000 132284 25284 23,63 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, 
послуг) 

96283 83477 -12806 -13,3 

Валовий прибуток 10717 48807 38090 355,42 
Інші операційні доходи 31694 31253 -441 -1,4 
Адміністративні витрати 9394 10446 1052 11,2 
Витрати на збут 2181 2524 343 15,73 
Інші операційні витрати 8176 31055 22879 279,83 
Фінансовий результат від операційної діяльності: х х х х 
прибуток 22660 36035 13375 59,5 
Інші фінансові доходи 0 65 65 0 
Інші доходи 2353 4310 1957 83,17 
Фінансові витрати 8599 9675 1076 12,51 

Інші витрати 2192 1762 -430 -19,62 

Фінансовий результат до оподаткування: х х х х 
Прибуток до оподаткування 14222 28973 14751 103,72 
Податок на прибуток 3191 6720 3529 110,6 
Чистий прибуток 11031 22253 11222 101,5 

(1) 
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Елементи операційних витрат 
Матеріальні затрати 4520 2982 -1538 -34,03 
Витрати на оплату праці 67903 57954 -9949 -14,7 
Відрахування на соціальні заходи 27308 24475 -2833 -10,4 
Амортизація 2942 3763 821 27,91 
Інші операційні витрати 13361 38328 24967 186,9 

 
Як бачимо з таблиці 1 результат діяльності підприємства в динаміці за  аналізовані 

періоди був прибутковим і має тенденцію до збільшення.  
Проаналізувавши дані, було виявлено, що збільшення валового доходу відбулося за 

рахунок зниження операційних витрат, які вплинули на зниження собівартості. Зниження 
собівартості означає збільшення обсягу продукції, що призвело до збільшення чистого 
прибутку. Валовий дохід, порівняно з минулим роком збільшився з 10017 тис. грн., до 48807 
тис. грн., тобто абсолютне відхилення складає 38790 тис. грн. Розглянувши детальніше 
відхилення показників у звітному періоді, порівняно з попереднім, можна зробити висновок, 
що на збільшення прибутку в динаміці вплинуло зростання валового прибутку.  

Щоб краще зрозуміти динаміку валового прибутку, побудуємо діаграму рис.1 на якій 
зобразимо фактори, що впливають на його розмір: чистий дохід від реалізації та собівартість 

продукції. 
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Рис. 1. Аналіз формування валового прибутку за основним видом діяльності 2013-2014 рр. 
 

Під час аналізу було досліджено надходження виручки на підприємство джерелом 
якої є надані послуги та реалізована продукція. Аналізуючи показники прибутковості, можна 
побачити, що чистий дохід від реалізації у 2014 році становив 132284 тис. грн., на 25284 тис. 
грн. більше, ніж у попередньому 2013 році. Тобто побачимо тенденцію до зростання 
прибутковості за основним видом діяльності.  

В цілому  результати формування чистого прибутку  з урахування  інших доходів і 
витрат наведено на рис. 2. 
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Рис.2. Чистий прибуток ПАТ «Мукачівський завод «Точприлад» за 2013 - 2014 рр., тис. грн. 
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Рис. 2 засвідчує, що 2014 рік характеризується зростанням чистого прибутку розмір 

якого склав 22253 тис. грн., або на 11222 тис. грн.. що складає у відносних показниках     
101,5 %. 

Стосовно політики управління розподілом прибутку підприємства, то вона повинна 
відображати основні вимоги загальної стратегії розвитку підприємства, забезпечувати 
підвищення його ринкової ціни, формувати необхідні обсяги інвестиційних ресурсів, 
забезпечувати матеріальні інтереси власників і працівників [5]. 

Отриманий підприємством прибуток є об’єктом розподілу: 
− на першому етапі – платежі у бюджет податку на прибуток; 
− на другому етапі відбувається розподіл і використання чистого прибутку. 
Чистий прибуток, отриманий після сплати податків, залишається в розпорядженні 

підприємства. Його розподіл і використання здійснюється відповідно до статуту 
підприємства. На величину чистого прибутку в розпорядженні підприємства впливає 
облікова політика (наприклад, спосіб списання витрат на малоцінні й швидкозношувані 
предмети, порядок нарахування зношування основних фондів і нематеріальних активів, 
методи оцінки виробничих запасів, способи списання витрат по капітальному ремонту). На 
рис. 3 зображена схема розподілу й використання прибутку. 

 
Рис. 3. Схема розподілу й використання прибутку 

Користуючись даними «Звіту про власний капітал», зробимо аналіз розподілу 
нерозподіленого прибутку який наведено в таблиці 2. 

Таблиця 2 
Аналіз власного капіталу ПАТ «Мукачівський завод «Точприлад» за 2014 р., тис.грн. 

Стаття 
Зареєст-
рований 
капітал 

Додат- 
ковий 
капітал 

Резерв- 
ний 

капітал 

Нерозподіле-ний 
прибуток  

Всього 

Залишок на початок року 1477 208 1190 65573 68448 
Чистий прибуток (збиток) за 
звітний період 

0 0 0 22253 22253 

Інший сукупний дохід за 
звітний період 

0  0 0 185 185 

Відрахування до резервного 
капіталу 

0 0 551 -551 0 

Інші зміни в капіталі 0 0 0 -69 -69 
Разом змін у капіталі 0 0 551 21818 22369 
Залишок на кінець року 1477 208 1741 87391 90817 

 

Виходячи з даних таблиці 2, нерозподілений прибуток було використано для 
нарощення резервного капіталу у сумі 551 тис. грн. та використано для інших змін у капіталі. 
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Власний капітал було поповнено за рахунок чистого прибутку, а також іншого сукупного 
доходу. Все це дало змогу наростити власний капітал у сумі 90817 тис. грн. Абсолютне 
відхилення склало 22369 тис. грн. або 32,7%. Тобто, власний капітал зріс на 32,7% за рахунок 
нерозподіленого прибутку та іншого сукупного доходу. А це означає, що підприємство є 
прибутковим, адже в змозі нарощувати власний капітал.  

Для підвищення результативності, кожному підприємству необхідно розробляти 
стратегію розвитку. Загальна стратегія розвитку підприємства пов’язана з діяльністю 
підприємства в цілому, використання матеріально-технічної бази та виконання його головної 
цілі – отримання прибутку за рахунок максимального задоволення потреб споживачів. 

Стратегія підприємства повинна бути розроблена так , щоб плани були  гнучкими, 
щоб при необхідності можна було здійснювати модифікацію та переорієнтацію. 

Діяльність підприємства на ринку направлена на досягнення певних стратегічних 
цілей і тактичних завдань, які забезпечать ефективну роботу, прибутковість, виживання та 
конкурентоспроможність на ринку. 

В умовах ринкового господарювання ПАТ «Мукачівський завод «Точприлад» 
повинно розробити стратегію своєї господарської діяльності на найближчу перспективу, а 
також дивитися і в майбутнє для того, щоб виконувати свою головну місію. Правильно 
вибрана стратегія діяльності – це запорука успіху в майбутньому. Приймаючи обґрунтовані 
та систематизовані планові рішення, знаючи зовнішнє середовище, яке може вплинути на 
діяльність підприємства, підприємство зменшує ризик в конкуренції на ринку. 

Відома прямо-пропорційна залежність прибутку від обсягів реалізації – більший об’єм 
реалізації – більший прибуток. Такий взаємозв’язок дає змогу враховувати, наскільки 
конкретно збільшиться прибуток при зростанні обсягу реалізації. 

В умовах ринку перед підприємством стоїть завдання: самому визначити оптимальний 
варіант ціни на продукцію, виходячи з конкретних умов ринку. 

В ринковій економіці підприємство не завжди отримує бажаний результат. Результат 
діяльності може бути негативним, позитивним, нульовим. Збитки розглядаються як 
негативне значення прибутку. Зарубіжні економісти вважають, що справжній прибуток 
пов’язаний з невизначеністю, а у невизначеності є свій ризик . 

Величина прибутку, як цільової функції діяльності підприємства залежить від обраної 
стратегії. При прогнозуванні величини капіталу необхідно враховувати склад і розмір джерел 
його збільшення. 

Розробка стратегії управління прибутком передбачає дев’ять етапів. 
На першому етапі визначається цільова сума прибутку підприємства, величина якого 

залежить від стадії життєвого циклу підприємства, стратегічних завдань, які ставить перед 
собою керівництво підприємства на майбутнє та їх вирішення. 

На другому етапі розробляється стратегія товарообігу, який реально відповідає попиту 
населення на товар.  

На третьому етапі розробляється асортиментна політика підприємства, яка повинна 
відповідати товарно-груповій структурі, бути оптимальною і потрібною споживачеві. 

На четвертому етапі відбувається обґрунтування цінової політики, тобто визначається 
оптимальна ціна товару, при якій досягається оптимальний товарообіг та максимальний 
прибуток. 

На п’ятому етапі  здійснюється формування ресурсної  політики, тобто залучення 
товарів для реалізації, які забезпечують досягнення необхідного обсягу діяльності з 
найменшими затратами. 

На шостому етапі проходить вирішення завдань пов’язаних з управлінням валовими 
доходами. 
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На сьомому етапі проходить вирішення завдань, які пов’язані з валовими витратами, 
які повинні бути мінімальними. 

На восьмому етапі можливий обсяг отриманого прибутку порівнюють з його цільовим 
розміром – якщо можливий прибуток більший або рівний цільовому, то дана стратегія 
приймається до виконання. 

Дев’ятий етап – це контроль за ходом реалізації плану. 
Важливим у формування прибутку є вивчення факторів, що впливають на прибуток 

кожного виду і прийняти дієві зусилля з укріплення позитивних тенденцій та мінімізації 
негативних. 

Результати дослідження доводять, що в умовах конкурентного середовища 
підприємству необхідно здійснювати контроль і прогноз своєї діяльності і з випередженням 
в часі реагувати на умови нестабільного податкового законодавства, економічної та 
фінансової кризи, і шукати додаткові резерви для поліпшення фінансових показників різних 
видів діяльності на основі яких формується загальний прибуток. Серед пропонованих 
резервів можна виділити такі: 

  
Рис. 4. Пропоновані резерви поліпшення прибутковості підприємств 

 
Висновки. Підсумовуючи викладене, можна констатувати, що основна діяльність 

підприємства в основному має позитивний фінансовий результат, але фахівцям підприємства 
в теперішніх умовах господарювання та в період невизначеності і постійних змін у чинному 
законодавстві рекомендується підвищити роль планування та прогнозування фінансових 
результатів діяльності з метою збалансування бізнесу на перспективу. При цьому необхідно 
здійснювати постійний пошук резервів щодо поліпшення прибутковості підприємства. В 
цілому управління розподілом і використанням прибутку підприємства повинно відповідати 
загальній стратегії розвитку підприємства, сприяючи підвищенню його ринкової вартості, 
формуванню необхідних і достатніх обсягів інвестиційних та фінансових ресурсів з 
урахуванням інтересів власників і працівників підприємства.  

Дана тематика дослідження має перспективу розвідок в напрямку максимізації 
прибутку підприємства шляхом виконання комплексу завдань щодо забезпечення зростання 
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обсягів діяльності, ефективного управління витратами, підвищення ефективності 
використання матеріально-технічної бази, оптимізації складу та структури обігових коштів, 
підвищення продуктивності праці та системи управління підприємства. 
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АННОТАЦИЯ 
 

ПРИБЫЛЬ - ГЛАВНЫЙ СТИМУЛ ПРЕДПРИЯТИЯ И ОБОБЩАЮЩИЙ ПОКАЗАТЕЛЬ 
ПОЗИТИВНОГО ФИНАНСОВОГО РЕЗУЛЬТАТА 

В условиях стремительного развития рыночной экономики место и роль прибыли в хозяйственном 
процессе непрерывно растет. Именно он является главным стимулом ведения хозяйственной деятельности 
предприятиями и обеспечивает интересы всех субъектов, причастных к этой деятельности. 

Производство конкурентоспособной продукции, повышения рентабельности производственных 
предприятий и обеспечения их стабильного развития возможны, в первую очередь, при условии эффективного 
формирования и использования прибыли предприятия.  

Прибыль предприятия является источником собственных финансовых ресурсов, необходимых для 
обеспечения финансово-хозяйственной деятельности. Их недостаток вызывает возникновение долгов, что в 
конечном итоге может привести к финансовому кризису и банкротству. Рост прибыли в значительной 
степени определяет темпы экономического развития страны, отдельных регионов, увеличения общественного 
богатства и повышения жизненного уровня населения. 

Оценка хозяйственной деятельности предприятия всегда осуществлялась с помощью показателей 
прибыльности как результативности хозяйственной деятельности. На стадии зарождения и первичного 
развития предприятия важны не абсолютные, а относительные показатели прибыльности, которые могут 
быть отображены в позитивной динамике. 

Цель нашего исследования заключается в анализе формирования и использования прибыли на 
предприятии и выявление резервов и путей ее роста. 

Авторы доказывают, что величина прибыли, как целевой функции деятельности предприятия зависит 
от избранной стратегии. Стратегия предприятия должна быть разработана так, чтобы планы были 
гибкими, чтобы при необходимости можно было осуществлять модификацию и переориентацию. 

Элементом научной новизны является авторское определение экономической категории «прибыль» и 
предложен перечень дополнительных резервов по улучшению финансовых показателей различных видов 
деятельности на основе которых формируется общая прибыль. 

Практическое значение полученных результатов заключается в рекомендациях специалистам 
предприятия повысить роль планирования и прогнозирования финансовых результатов деятельности с целью 
сбалансирования бизнеса на перспективу. При этом необходимо осуществлять постоянный поиск резервов по 
улучшению прибыльности предприятия. 

Данная тематика имеет перспективу исследования в направлении максимизации прибыли 
предприятия путем выполнения комплекса заданий относительно обеспечения роста объемов деятельности, 
эффективного управления расходами, повышения эффективности использования материально-технической 
базы, оптимизации состава и структуры оборотных средств, повышения производительности труда и 
системы управления предприятия. 

Ключевые слова: стратегия, валовая прибыль, чистая прибыль, себестоимость, резервы увеличения 
прибыльности. 
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SUMMARY 
 

PROFIT AS THE MAIN MOTIVATION OF AN ENTERPRISE AND GENERAL INDICATOR OF ITS 
FINANCIAL RESULTS 

Under the conditions of rapid development of market economy the place and role of profit in the economic 
process is continuously growing. It is the main motivation for enterprises’ economic activities and provides the interests 
of all the entities of this activity. 

The production of competitive products, the increasing of profitability of manufacturing enterprises, ensuring 
their sustainable development are possible, above  all, provided the effective development and use of company profit. 

The enterprise’s profit is the source of its own financial resources required to ensure the financial and 
economic activity. They shortage gives rise to debt leading to a financial crisis and bankruptcy. 

The profit growth determines to a great extent the pace of economic development of a country, its individual 
regions, increase of social wealth and rise of living standards.  

The aim of our study is to analyze the formation and use of profit at the enterprise, reveal the ways of its 
growth. 

It has been grounded by the authors that the profit as the objective function of the enterprise depends on the 
chosen strategy. The enterprise’s strategy must be developed so that the plans were flexible to implement their 
modification and reorientation if necessary. 

The author's definition of «income» economic category is the element of scientific novelty, a list of additional 
reserves concerning the improvement of financial indices of different types of activities on the basis of which the total 
profit has been proposed. 

The practical significance of the results lies in the recommendation to company expert to increase the role of 
planning and forecasting financial results of economic activities aimed to balance business in perspective. Herewith it 
is necessary to carry out constant search for reserves to improve profitability. 

The given subject matter of research has the perspective investigation towards the maximizing company profits 
by performing complex tasks to ensure the growth of business and effective cost management, efficiency of logistics, 
optimization of the structure and working capital, improvement of productivity and enterprise’s management. 

Keywords: strategy, gross profit, net profit, cost, profitability reserves increase. 
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ЧИННИКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ 
ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

 

ЛИЗАНЕЦЬ А.Г., ГРАБОВЧАК В.Є. 
Мукачівський державний університет 

 
Легка промисловість, продукція якої спрямована на якісне задоволення потреб споживачів, є 

необхідним сегментом виробничого комплексу країни, однією з пріоритетних сфер виробництва, що 
забезпечують зайнятість населення, суттєвим джерелом поповнення бюджету. Пошук резервів нарощування 
обсягів виробництва в галузі актуалізує потребу дослідження сучасних тенденцій, регіональних особливостей і 
факторів функціонування та розвитку підприємств даного виду діяльності.  

У статті проаналізовано сучасний стан легкої промисловості Закарпатської області, виявлені 
найбільш характерні особливості, властиві для підприємств даної галузі. Окреслено чинники, які визначають 
розвиток галузі в регіоні. Здійснено аналіз основних проблем, що заважають випуску конкурентоспроможної 
продукції вітчизняними виробниками регіону.  

До найбільш вагомих чинників, які впливають на розвиток легкої промисловості Закарпатської 
області, належать економічна та політична криза в країні, яка впливає і на розвиток регіону; наявність 
значних обсягів контрабандної та контрафактної продукції, поглиблення «тінізації» ринку товарів легкої 
промисловості в області; висока собівартість виробництва; зниження купівельної спроможності населення; 
толінгова схема організації операційної діяльності; відсутність у підприємств галузі в регіоні можливостей 
для інтенсифікації інноваційної та інвестиційної діяльності. 

Запропоновано шляхи вирішення проблем легкої промисловості в регіоні. Обґрунтовано заходи, 
реалізація яких на макроекономічному та мікроекономічному рівнях сприятиме подоланню проблем та  виходу 
галузі з кризи. Наголошено на необхідності застосування нових підходів до управління вітчизняними 
підприємствами, зокрема на формуванні ефективної системи маркетингового менеджменту, пошуку дієвих 
засобів стимулювання інноваційної та інвестиційної діяльності підприємств легкої промисловості 
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Закарпатської області. 
Ключові слова: легка промисловість, галузь,  вид діяльності, Закарпатська область, регіон, толінгова 

схема організації виробництва. 
 
Легка промисловість була і залишається однією з пріоритетних галузей 

промисловості. Швидка оборотність коштів та висока рентабельність продукції робить її 
особливо привабливою для підприємництва. Маючи найменшу питому капітало- та 
енергомісткість, вона завжди забезпечувала високу економічну віддачу для держави.  

Стимулювання виробництва товарів народного споживання має першочергове 
значення як для підприємців, так і для споживачів. На підприємствах галузі, розташованих в 
усіх регіонах України, зосереджено значну частину виробничих фондів та 3,6% від загальної 
чисельності промислово-виробничого потенціалу промисловості. Технологічні особливості 
легкої промисловості дозволяють здійснювати швидку зміну асортименту продукції, що 
випускається, при мінімумі витрат, що забезпечує високу мобільність виробництва.  

Але, на жаль, на сьогоднішній день легка промисловість перебуває під впливом низки 
чинників, які стримують її розвиток та вплив на економіку країни та окремих регіонів. 
Чинники впливу варіюються залежно від розміщення та інших особливостей окремих 
територіальних одиниць. Тому актуальним є питання аналітичної оцінки сучасного стану 
легкої промисловості з метою виявлення цих чинників і проблем, а також знаходження 
шляхів їх усунення. 

Можливості, реалії, конкретні шляхи розвитку в умовах переходу до інноваційної 
моделі функціонування промисловості та агресивної політики експорту товарів легкої 
промисловості іншими країнами, залежать від прогресивності перетворень у галузі, за умови 
їх максимальної інформованості та якісної аналітичної діяльності. 

Об'єкти та методи дослідження 
Теоретичні та практичні дослідження діяльності підприємств легкої промисловості 

були висвітлені в наукових працях Грищенко І.М. [5, 6], Носової Н. І., Сараєвої І. М. [8], 
Панченко Ю. [9], Поліщук І.І., Фаріон Н.О. [10, 12] та інших. Вітчизняні науковці 
досліджують роль і місце легкої промисловості в національній економіці [4, 10,], проблеми її 
розвитку та рекомендації щодо їх вирішення[12], вплив євроінтеграційних процесів та 
політичної ситуації в країні на розвиток галузі [5, 8, 9].  

Однак, недостатньо вивченими залишаються регіональні особливості та фактори 
впливу на формування і функціонування підприємств даного виду діяльності в сучасних 
умовах 

Постановка завдання   
Головною метою статті є дослідження сучасного стану та тенденцій розвитку легкої 

промисловості Закарпатської області, визначення її місця в економіці регіону, окреслення 
основних чинників впливу та проблем розвитку галузі в регіоні, а також обґрунтування 
можливих шляхів їх вирішення на макро- та мікроекономічному рівні. 

Результати та їх обговорення  
Галузь легкої промисловості, продукція якої спрямована на якісне задоволення 

індивідуальних потреб споживачів, є суттєвим та необхідним сегментом виробничого 
комплексу України. Вона виступає одним із показників добробуту населення країни та 
забезпечує значні надходження до бюджету. Вагомий економічний статус галузі впливає на 
загальний рівень національної економіки та місце країни в системі світового господарства.  

Легка промисловість України об’єднує 23 види економічної діяльності згідно з КВЕД, 
які згруповано у три основні розділи: текстильне  виробництво; виробництво  одягу  
(виробництво  одягу  зі  шкіри, виробництво робочого, спіднього, верхнього одягу та 
аксесуарів, виготовлення виробів із хутра, виробництво трикотажного і в’язаного одягу, 
панчішно-шкарпеткового виробів тощо); виробництво шкіри, виробів зі шкіри та інших 
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матеріалів. Крім того до галузі відноситься виробництво іграшок, фурнітури, столового 
посуду та ін. 

Практично всі підприємства легкої промисловості приватизовані, з них у державній 
власності знаходиться менше 1%. Конкурентоспроможність української текстильної 
промисловості не знизилась після вступу до Світової організації торгівлі. Україна займає 76-
у позицію серед 144 країн світу за Індексом глобальної конкурентоспроможності 2014-2015 
років [6]. 

Згідно офіційних статистичних даних, обсяги реалізованої промислової продукції 
підприємств галузі по Україні за період з 2010 по 2015 рр. зросли з 346263,3 тис. грн. до 
971592,0 тис. грн., тобто у 2,8 разів. Частка продукції відповідного виду діяльності до 
загальних обсягів реалізованої продукції збільшилась з 4,9% у 2010 р. до 7% у 2015 р. [2]. 

Позитивні зрушення в легкій промисловості ведуть до створення нових робочих 
місць, а це, в свою чергу,  - до покращення ситуації на ринку товарів та послуг та ринку 
праці.  

У Закарпатській області легка промисловість є однією з наймолодших галузей 
економіки. У галузевій структурі промисловості регіону на продукцію галузей легкої 
промисловості  у 2015 р. припадає біля  6,8% загального обсягу реалізованої промислової 
продукції [1]. 

З урахуванням об’єктивної оцінки сучасного стану економіки, негативних та 
позитивних факторів регіонального розвитку легка промисловість  розглядається як одна з 
пріоритетних сфер виробництва, що забезпечують зайнятість населення регіону, що 
актуалізує проблему пошуку резервів її зростання. 

Пріоритетність галузі для економіки регіону визначається:  
1) великою ємністю внутрішнього ринку товарів,  
2) високим рівнем доданої вартості (до 50%), що створюється у процесі виробництва 

товарів,  
3) швидким обігом капіталу,  
4) наявністю сировини та напівфабрикатів для забезпечення виробництва (шкіри, 

вовни, льону тощо),  
5) низькою енергоємністю виробництва (1-3 % від валових витрат),  
6) незначним впливом на довкілля,  
7) наявністю висококваліфікованих кадрів у регіоні. 
На сучасному етапі розвитку на ринку товарів легкої промисловості Закарпатської 

області присутня велика кількість малих та середніх приватних підприємств, які здатні 
швидко реагувати на потреби ринку. За даними Головного управління статистики у 
Закарпатській області малі підприємства даній галузі становлять близько 89 % від загальної 
кількості. З цих 89% близько 62 % становлять мікропідприємства. Крім малих підприємств в 
легкій промисловості наявні середні підприємства, частка яких становить 11% від загальної 
кількості [1]. 

Протягом останніх років легка промисловість області  зіштовхнулась з рядом 
проблем, які призвели до погіршення показників її діяльності, зокрема через фінансово-
економічну кризу, нерівність в системі оподаткування, існування «тіньового» імпорту та 
виробництва.  

За 2015 р. обсяг виробництва промислової продукції Закарпатської області скоротився 
порівняно з 2014 р. на 20,3%. Індекси промислової продукції по області загалом 
демонструють зниження показників розвитку (див. табл.1). 
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Таблиця 1 
Індекси промислової продукції за основними видами діяльності за 2013–2015 роки 

(відсотків до попереднього року) [1] 
Вид діяльності Код за КВЕД-2010 2013 2014 2015 
Промисловість B+C+D 96,9 106,1 79,7 
Добувна та переробна промисловість B+C 95,9 107,3 77,4 
Переробна промисловість С 95,7 106,4 77,1 
у тому числі     
Текстильне  виробництво,  виробництво 
одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших 
матеріалів 

13-15 80,0 105,6 96,3 

 
Аналіз даних, представлених у табл. 1, дозволяє стверджувати, що легка промисловість 

за 2013-2015 рр. зупинила спад у своєму розвитку. Свідченням цьому є і показники 
рентабельності операційної діяльності. Якщо в цілому по промисловості області 
рентабельність операційної діяльності у 2015 р. склала 2,0%, то по підприємствах 
текстильного виробництва, виробництва одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів 
вона становить 8,3% (загальний результат від операційної діяльності підприємств легкої 
промисловості  Закарпаття - 100129,8  тис. грн., а витрати на здійснення операційної 
діяльності 1209143,1 тис. грн.) [1]. 

Ситуація, що склалася на ринку товарів легкої промисловості  Закарпатської області, 
певною мірою є результатом відсутності рівних умов конкуренції на внутрішньому ринку у 
зв’язку з наявністю контрабандної та контрафактної продукції, а також можливості торгівлі 
імпортною продукцією без обліку та відповідного оподаткування.  

Аналіз  економічних  чинників,  які  визначають конкурентоспроможність вітчизняних 
товарів легкої промисловості, вироблених суб’єктами господарювання Закарпатської області, 
свідчить, що підприємства працюють за умов світових цін на сировину, матеріали та 
устаткування, які формують 65-80% собівартості виробленої продукції. Водночас, витрати на 
оплату праці складають лише 10-20% від загальної собівартості продукції. Тому вітчизняні 
товари легкої промисловості  не  витримують  цінової  конкуренції  з  контрабандними  та 
контрафактними товарами. 

Зниження попиту на вітчизняну продукцію легкої промисловості серед товарів 
широкого вжитку зумовлено насамперед високою собівартістю вітчизняних товарів легкої 
промисловості (унаслідок зростання цін на сировину та енергоносії, через дорогі банківські 
кредити), що створило велику різницю між цінами на товари та купівельною спроможністю 
населення.  

Сподівання на покращення ситуації у виробництві товарів легкої промисловості у 
зв’язку з членством України в СОТ не виправдались - значне скорочення їх виробництва 
відбулося у результаті зниження рівня митно-тарифного захисту внутрішнього ринку при 
вступі України до СОТ [5]. Середньоарифметична ставка імпортного митного тарифу на 
товари легкої промисловості в Україні становить 5,3%, а в країнах ЄС - 9,8%. Так, 
наприклад, на пряжу бавовняну та тканини бавовняні ставка імпортного мита в Україні «0», 
в країнах ЄС - 6,4-8,0%; така ж ситуація із митами на послуги з виготовлення одягу до країн 
ЄС. Таким чином, членство України в СОТ не дало українським виробникам отримати рівні 
можливості доступу до зовнішніх ринків. У 2013 році (на сьомому році членства в СОТ) 
обсяги експорту товарів легкої промисловості скоротилися на 24,2%, а обсяги імпорту за цей 
період збільшилися на 21,9% [5].  

Аналізуючи динаміку обсягів імпорту товарів легкої промисловості попередніх років, 
відмітимо різкі його коливання до збільшення. Через загальну непрозорість ринку, 
неврегульованість імпорту, обсяги якого щорічно збільшуються, та нерівні умови 
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конкуренції товари легкої промисловості імпортуються в Україну в обсягах, що спричиняють 
витіснення вітчизняних підприємств легкої промисловості із внутрішнього ринку, обсяги 
виробництва їх продукції зменшуються, а деякі вимушені припиняти свою виробничу 
діяльність. 

 Вагомою загрозою для вітчизняної легкої промисловості є контрабандне ввезення в 
Україну товарів. За даними експертів контрабандна продукція займає біля 70 % ринку [6]. До 
країн, що здійснюють найбільш агресивну політику щодо експорту власних товарів легкої 
промисловості належать країни Південно-Східної Азії, особливо КНР. За даними митної 
статистики частка окремих товарів ввезених лише з Китаю у загальних обсягах імпорту 
складає 50 % і більше. На ринку контрабандних товарів Закарпатської області крім 
китайських товарів значну частку складають також товари, завезені з Польщі та Туреччини.  

Іншим основним конкурентом для товарів легкої промисловості регіону виступають 
товари «second hand». Масове ввезення з країн ЄС в Україну загалом, та до Закарпаття як 
прикордонного регіону, зокрема, товарів так званої групи «секонд-хенд» майже без 
оподаткування та в якості гуманітарної допомоги призвели до поглиблення «тінізації» ринку 
товарів легкої промисловості в області. Незважаючи на зміну механізму визнання товарів 
гуманітарною допомогою відповідно до внесених змін до Закону України «Про гуманітарну 
допомогу» № 5463-VI від 23.11.2012р. [3], обсяги імпорту цих товарів залишаються дуже 
значними та продовжують нарощуватись.  

Найбільшими  країнами-імпортерами  товарів «секонд-хенд» виступають: Велика 
Британія - 45-55%, Німеччина - 13-20%, Нідерланди - 8-13%, Польща, Швейцарія та ін. 

Так, протягом 2014 року у зоні діяльності лише Чопської митниці Міністерством 
доходів у вільний обіг оформлено 1100 тон одягу та інших виробів, що використовувалися, 
загальною вартістю 964 тис. грн. [7]. У 2015-2016 рр. обсяги імпорту товарів даної групи на 
територію області збільшились у декілька разів порівняно з 2014 р. Їх аналіз є ускладненим 
через відсутність офіційних статистичних даних.  

Іншою причиною зниження попиту на продукцію підприємств стало зниження 
купівельної спроможності населення регіону та країни в цілому. За результатами 
соціологічного опитування, проведеного в серпні 2015 року «Українським демократичним 
колом»,  дві третини українців відчули погіршення матеріального становища впродовж 
останнього року. Зараз кожній десятій родині не вистачає грошей на їжу, ще 44% родин 
складно купувати одяг та взуття. Рівень зростання прибутків громадян набагато повільніший, 
ніж рівень зростання інфляції [10]. У цих умовах споживачі віддають перевагу дешевшій 
продукції з Китаю,  Туреччини або товарам «секонд-хенду» з Європи. 

Така ситуація веде до скорочення обсягів продаж товарів легкої промисловості на 
внутрішньому ринку.  

Вагомим чинником впливу на розвиток підприємств галузі в Закарпатській області є 
організація виробництва на умовах толінгу. У загальному обсязі виробленої підприємствами 
легкої промисловості області продукції більше 50% складають товари, які вироблені за 
толінговою схемою (на умовах переробки давальницької сировини) і постачаються до країн 
Європейського Союзу. Толінгова схема має свої переваги та недоліки. До основних переваг 
такого варіанту організації операційної діяльності слід віднести: зниження витрат 
підприємств легкої промисловості  області на матеріально-технічне забезпечення та збут; 
відсутність або мінімізація потреби у проектуванні нових виробів (оскільки вся 
конструкторська документація, а в більшості випадків і необхідне обладнання 
забезпечуються іноземним замовником); нарощування обсягів виробництва; збільшення 
чисельності залученого персоналу та підвищення рівня його зайнятості.  
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Серед недоліків варто виділити підвищення рівня залежності вітчизняних суб’єктів 
господарювання галузі від обсягів та умов контрактів і замовлень, порівняно низький рівень 
оплати праці, зниження мотивації до розробки та впровадження продуктових інновацій. 

Толінгова схема виробництва продукції є вигідною для підприємств легкої 
промисловості в сучасних умовах, проте у перспективі галузь повинна зробити поступову 
переорієнтацію на використання внутрішніх сировинних джерел та виробництво продукції, 
яка б забезпечувала задоволення потреб внутрішнього споживача як за ціною, так і за якістю. 

Безсумнівним є той факт, що зараз стало також дуже вигідно експортувати українську 
продукцію до Євросоюзу. Слід зазначити, що легка промисловість регіону не може 
поскаржитися на відсутність замовлень із Європи. Як зазначають спеціалісти, якість 
трикотажного, текстильного одягу. Виробів з шкіри та хутра не поступається західним 
аналогічним зразкам. На наших підприємствах товар (одяг, взуття, аксесуари, товари 
народного вжитку) шиють із натуральних тканин, дотримуючись державних та міжнародних 
стандартів. 

Висновки. Проведений аналіз дозволяє зробити висновок, що до основних чинників 
впливу на розвиток легкої промисловості Закарпатської області належать: 

 економічна та політична криза в країні, яка впливає і на розвиток регіону; 
 наявність значних обсягів контрабандної та контрафактної продукції на ринку 

товарів легкої промисловості в області, яка через можливості торгівлі без обліку та 
відповідного оподаткування ставить вітчизняні товари у невигідні умови (перетворюючи їх у 
зв’язку з високою собівартістю у неконкурентоспроможні); 

 поглиблення «тінізації» ринку товарів легкої промисловості в області; 
  висока собівартість виробництва товарів легкої промисловості; 
 девальвація національної валюти, наслідком чого стало зниження купівельної 

спроможності населення;  
 толінгова схема організації операційної діяльності, яка веде до підвищення рівня 

залежності вітчизняних суб’єктів господарювання галузі від обсягів та умов контрактів і 
замовлень з боку іноземних партнерів; 

 низький рівень оплати праці на підприємствах галузі, що знижує їх привабливість на 
регіональному ринку праці та веде до інтенсифікації плинності кадрів та проблем із 
заповненням вакансій. Згідно офіційних статистичних даних середньомісячна зарплата на 
підприємствах легкої промисловості майже в 2 рази менша, ніж показник заробітної плати 
загалом по підприємствам промисловості; 

 відсутність у підприємств галузі в регіоні можливостей для інтенсифікації 
інноваційної та інвестиційної діяльності. 

Незважаючи на ряд проблем, які склалися в розвитку легкої промисловості 
Закарпатської області, її варто розглядати як перспективну галузь. Перспектива роботи галузі 
полягає у збільшенні частки вітчизняних товарів на внутрішньому ринку та у зростанні 
експорту продукції власного виробництва. Це дозволить щорічно стабільно нарощувати 
обсяги виробництва, розширювати асортимент продукції, суттєво покращувати фінансовий 
стан підприємств, створювати нові робочі місця. 

Подальший розвиток легкої промисловості в регіоні потребує здійснення ряду 
організаційних та економічних заходів як з боку держави, так і з боку самих суб’єктів 
господарювання. 

Щодо регулювання розвитку галузі з боку держави та місцевих органів влади, то 
необхідною є: 

 розробка системи оподаткування підприємств галузі, яка б стимулювала збільшення 
обсягів виробництва конкурентоспроможних товарів легкої промисловості, їх оновлення, 
підвищення якості, зменшення ціни, а також технічне переоснащення підприємств;  
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 удосконалення митно-тарифного регулювання системи захисту вітчизняного 
товаровиробника;  

 стимулювання розвитку малих підприємств з виробництва одягу, взуття, інших 
предметів народного вжитку;  

 організація і проведення спеціалізованих виставок товарів легкої промисловості,  
 підтримка роботи ярмарків продажу товарів легкої промисловості вітчизняного 

виробництва;  
 стимулювання розвитку власної сировинної бази легкої промисловості. 
Водночас підприємствам регіону, які належать до легкої промисловості слід 

інтенсифікувати маркетингову діяльність, широко застосовувати маркетинговий 
інструментарій для просування вітчизняної продукції, причому не лише на внутрішній, а і на 
зовнішній ринок; використовувати вітчизняну сировину для виробництва продукції; 
розвивати фірмову торгівлю товарами легкої промисловості. 

Подальші дослідження повинні бути спрямовані на визначення дієвих маркетингових 
інструментів стимулювання збуту підприємств легкої промисловості регіону як в Україні, 
так і поза її межами. Актуальною залишається проблема визначення інших методів (крім 
толінгової схеми) залучення іноземного капіталу для інтенсифікації розвитку підприємств 
галузі. 
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АННОТАЦИЯ 
 

ФАКТОРЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ  
ЗАКАРПАТСКОЙ ОБЛАСТИ 

Легкая промышленность, продукция которой направлена на качественное удовлетворение 
потребностей потребителей, представляет собой необходимый сегмент производственного комплекса 
страны, одну из приоритетных сфер производства, обеспечивающих занятость населения, существенный 
источник пополнения бюджета. Поиск резервов наращивания объемов производства в отрасли актуализирует 
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необходимость исследования современных тенденций, региональных особенностей и факторов 
функционирования и развития предприятий данного вида деятельности. 

В статье проанализировано современное состояние легкой промышленности Закарпатской области, 
выявлены особенности, характерные для предприятий данной отрасли. Определены факторы, которые 
влияют на развитие отрасли в регионе. Осуществлен анализ основных проблем, мешающих выпуску 
конкурентоспособной продукции отечественными производителями региона. 

К наиболее весомым факторам, влияющим на развитие легкой промышленности Закарпатской 
области, относятся: экономический и политический кризис в стране; наличие значительных объемов 
контрабандной и контрафактной продукции, углубление «тенизации» рынка товаров легкой промышленности 
в области; высокая себестоимость производства; снижение покупательной способности населения; 
толлинговая схема организации операционной деятельности; отсутствие у предприятий отрасли в регионе 
возможностей для интенсификации инновационной и инвестиционной деятельности. 

Предложены пути решения проблем легкой промышленности в регионе. Обоснованы мероприятия, 
реализация которых на макроэкономическом и микроэкономическом уровнях будет способствовать 
преодолению проблем и выходу отрасли из кризиса. Отмечена необходимость применения новых подходов к 
управлению отечественными предприятиями, в том числе отмечена целесообразность формировании 
эффективной системы маркетингового менеджмента, поиска эффективных средств для стимулирования 
инновационной и инвестиционной деятельности предприятий легкой промышленности Закарпатской области. 

Ключевые слова: легкая промышленность, отрасль, вид деятельности, Закарпатская область, регион, 
толлинговая схема организации производства. 

SUMMARY 
 

FACTORS AND PROSPECTS OF LIGHT INDUSTRY DEVELOPMENT IN  
THE TRANSCARPATHIAN REGION 

Light industry, the products of which are dedicated to quality customer satisfaction, is a necessary segment of 
the industrial complex of the country, one of the priority spheres of production, providing employment, the significant 
source of replenishment. The search of reserves to increase production in this branch of economy actualizes the need to 
study current trends, regional characteristics and factors influencing functioning and development of business activity. 

The article analyzes the current state of the Transcarpathian region light industry, the most significant 
characteristics inherent to enterprises of the industry are revealed. The factors that determine the development of the 
industry in the region are outlined. The analysis of the main problems that block the production of competitive products 
of domestic manufacturers in the region is represented. 

The most important factors that influence the development of light industry of Transcarpathian region include 
economic and political crisis in the country, which affects the development of the region; the presence of significant 
amounts of contraband and counterfeit goods, deepening of the "shadow" market of light industry in the region; the 
high cost of production; decrease in purchasing power; tolling scheme of operations; lack of industry capacity in the 
region to intensify innovation and investment. 

The ways of solving the problems of light industry in the region are represented in article. The measures 
implementation of which at the macroeconomic and microeconomic levels would help to overcome the problems and 
release industry out of crisis are grounded. The necessity of new approaches to the management of domestic 
enterprises, including the formation of the effective system of marketing management, finding effective means of 
stimulating innovation and investment enterprises of light industry of Transcarpathian region are represented. 

Key words: light industry, sector, activity, the Transcarpathian region, region, tolling scheme of production 
 
 
 

УДК 657 
 

ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ  
НА ПІДПРИЄМСТВІ  

 

ЛІБА Н.С., НАЗАРЕНКО Є.Є. 
Мукачівський державний університет 

 

У статті проаналізовано існуючі наукові дослідження пов’язанні із поняттям «система внутрішнього 
контролю». Розглянуто класифікацію передумов оптимізації системи внутрішнього контролю на 
підприємстві. 

Внутрішній контроль є однією із функцій управління господарською діяльністю підприємства. Він 
присутній на всіх стадіях і протягом усього часу реалізації управлінських рішень. Система внутрішнього 
контролю є важливим елементом загальної структури управління. Ефективна система контролю повинна 
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бути гнучкою та орієнтована на своєчасне виявлення резервів стійкого розвитку і прийняття управлінських 
рішень щодо попередження виникнення загроз. 

Ключові слова: система внутрішнього контролю, система бухгалтерського обліку, середовище 
контролю. 

 
Постановка проблеми. Посилення турбулентності зовнішнього економічного 

середовища, збільшення конкуренції на ринках товарів і послуг призвели до переосмислення 
ролі внутрішнього контролю в організаціях, особливо великих, де «враження, ніби все добре, 
дуже часто є лише враженням». 

 Ефективність системи внутрішнього контролю визначається не тільки наявністю і 
насиченістю різноманітних контрольних процедур, але і їх відповідністю стратегії організації 
та рівню розвитку її бізнесу. Побудувати внутрішній контроль на засадах високої 
результативності, але без витрат зайвих ресурсів, є ключовою метою більшості керівників.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Наукові дослідження зарубіжних 
науковців, щодо формування системи внутрішнього контроль спираються на надійний 
фундамент результатів, що накопичувалися протягом багатьох десятиліть у рамках відомих 
наукових напрямів, а саме дослідження питань теорії та практики внутрішнього контролю 
зробили такі вітчизняні та зарубіжні науковці як Р.О. Костирко, М.В. Кужельний, Ч. 
Хорнгрен, М.Г. Чумаченко, А.М. Кузьмінський, Л.В. Нападовська, В.О. Шевчук, В.В. Сопко, 
В.Ф. Максимова, О.А. Галич. 

Формування цілей статті. Метою даного дослідження є розгляд 
організаційних аспектів системи внутрішнього контролю на підприємстві.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Внутрішній контроль займає особливе 
місце в управлінні діяльністю кожного підприємства і являє собою загальну функцію, метод 
управління та складову частину управлінського циклу. Він надає допомогу керівництву в 
управлінні підприємством, сприяє мінімізації ризиків у його діяльності через протидію появі 
помилок та недоліків. 

Внутрішній контроль присутній на всіх стадіях і протягом усього часу реалізації 
управлінських рішень. Система внутрішнього контролю є важливим елементом загальної 
структури управління. Вона дозволяє керівництву шляхом здійснення нагляду та перевірок 
переконатись, що його фінансово-господарська діяльність, проходить у відповідності до 
розробленої стратегії розвитку прийнятої керівництвом. Для акціонерів та потенційних 
інвесторів внутрішній контроль виступає гарантією збереження та ефективного 
використання інвестованих коштів [2]. 

Під системою внутрішнього контролю розуміється сукупність організаційної 
структури, методики процедур, прийнятих керівництвом економічного суб'єкта в якості 
засобів для впорядкованого і ефективного ведення господарської діяльності, яка в тому числі 
включає організовані всередині даного економічного суб'єкта його силами нагляд за 
точністю і повнотою документації бухгалтерського обліку, своєчасності підготовки 
достовірної бухгалтерської звітності, запобігання помилок і викривлень, виконання наказів і 
розпоряджень, забезпечення збереження майна організації. 

Система внутрішнього контролю – термін, який визначає всі внутрішні правила та 
процедури контролю, запроваджені керівництвом підприємства для досягнення поставленої 
мети - забезпечення стабільного і ефективного функціонування підприємства, дотримання 
внутрішньої господарської політики, збереження та раціональне використання активів 
підприємства, своєчасна підготовка надійної фінансової інформації (рис. 1). 
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Рис. 1. Мета організації системи внутрішнього контролю на підприємстві 
 
Вітчизняний і зарубіжний досвід роботи великих підприємств підтверджує важливість 

і необхідність впровадження системи внутрішнього контролю, яка виконує роль 
спеціального механізму спостереження на підприємстві, забезпечує реалізацію місії, цілей і 
стратегічних пріоритетів, суттєво впливає на виявлення та мобілізацію наявних резервів 
виробництва, сприяє підвищенню ефективності та якості роботи, збереженню власності, 
аналізу причин та умов, які спричиняють шахрайства та нестачі. 

Система внутрішнього контролю дає змогу з'ясувати, наскільки діяльність підрозділів 
усіх рівнів відповідає затвердженому регламенту, установленим завданням і наскільки вона 
ефективна. У процесі контролю збирається й аналізується необхідна інформація, 
виявляються відхилення фактичних показників від установлених (планових, стандартних) та 
їх причини [1]. 

Об'єктами внутрішнього контролю виступають функціональні цикли діяльності 
підприємства: постачання та зберігання ресурсів, виробництво і реалізація продукції. 
Натомість суб'єкт внутрішнього контролю являє собою певну посадову особу, служби або 
внутрішньогосподарські підрозділи підприємства, що перевіряють той або інший об'єкт. Для 
успішного виконання своїх контрольних функцій суб'єкти внутрішнього контролю 
використовують різні способи і прийоми перевірок, що дозволяють вчасно розкрити і 
припинити, а у визначених випадках і попередити порушення виробничо-технологічної або 
фінансової дисципліни, а також виявити негативні фактори які на це вплинули та розмір 
заподіяного збитку. 

Одними з основних завдань внутрішнього контролю на підприємстві є: 
- контроль резервів фінансової стійкості суб'єкта господарювання (відтворення 

власного капіталу, платоспроможності та ліквідності, ефективності діяльності; 
- моніторинг збереження та ефективного використання активів; 
- задоволення потреб керівників різних ланок в якісній контрольно-аналітичній 

інформації для коригування параметрів поточного управління і розробки стратегії фінансової 
стійкості; 

- ідентифікація ризиків з метою створення захисного механізму зменшення їх впливу 
на зміни фінансової стійкості підприємства. 

Як видно зі змісту поставлених завдань, створення системи внутрішнього контролю - 
це досить трудомісткий та довготривалий процес, а сама система внутрішнього контролю – 
це дуже складний і тонкий організм, невід'ємними частинами якого є абсолютно всі 
підрозділи підприємства, усі сфери його діяльності та діяльність кожного працівника 

‐ забезпечення дотримання установленої 
керівництвом політики кожним працівником; 

‐ забезпечення збереження майна 
підприємства, виявлення зловживань. 

Мета системи внутрішнього контролю на підприємстві 

‐ здійснення упорядкованої і ефективної 
діяльності підприємства; 
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підприємства. Система внутрішнього контролю – це своєрідна організація усередині 
організації (підприємства). 

Ступінь складності внутрішнього контролю повинен відповідати організаційній 
структурі підприємства, чисельності персоналу, розгалуженості мережі філій і підрозділів, 
ступеню централізації бухгалтерського обліку та іншими характеристиками підприємства в 
цілому [4]. 

Одним з інструментів системи внутрішнього контролю є внутрішня звітність 
підприємства та система її показників. Відмінність функцій, що виконуються окремими 
підрозділами визначає склад та зміст інформації внутрішньої звітності. 

Створення та вдосконалення системи внутрішнього контролю на будь-якому 
підприємстві, незалежно від масштабів та сфери діяльності, має бути економічно вигідним. 
Тобто затрати на впровадження та функціонування системи внутрішнього контролю мають 
бути меншими ніж економічна вигода для підприємства в результаті її використання. 

Для забезпечення ефективного функціонування системи внутрішнього контролю 
керівництво підприємства повинно створити відповідні умови, такі як система збору, 
узагальнення та фіксації внутрішньої інформації, яка необхідна для успішного управління 
діяльністю підприємства, також забезпечити збереження активів і документів, уникнути 
нецільового використання майна та знищення і розголошення комерційної інформації, 
оптимізувати господарську діяльність шляхом уникнення дублювання господарських 
операцій, нераціонального використання всіх видів ресурсів, закріпити досягнення та 
відповідальність за досягнуті результати та їх дотримання за відповідними центрами 
відповідальності та забезпечити відповідність визначеним обліковим принципам – 
обов'язкове виконання працівниками встановлених на підприємстві інструкцій і правил, а 
також вимог нормативних документів [7]. 

Необхідною умовою є узгодженість між системи бухгалтерського обліку та системи 
внутрішнього контролю. 

Методи, які використовуються при здійсненні внутрішнього контролю, дуже 
різноманітні і включають елементи таких методів, як: 

1) бухгалтерський фінансовий облік (рахунки і подвійний запис, інвентаризація та 
документація, балансове узагальнення); 

2) бухгалтерський управлінський облік (виділення центрів відповідальності, 
нормування витрат); 

3) ревізія, контроль, аудит (перевірка документів, перевірка арифметичних 
розрахунків, перевірка дотримання правил обліку окремих господарських операцій, 
інвентаризація, усне опитування персоналу, підтвердження і простежування); 

4) теорія управління - перераховані вище методи інтегруються в єдину систему і 
використовуються в цілях управління підприємством [3]. 

Система внутрішнього контролю включає три основні елементи: середовище 
контролю, систему бухгалтерського обліку та незалежні процедури перевірки. 

Середовище контролю, де відбуваються операції - це заходи і записи, які 
характеризують загальне ставлення керівництва і власників підприємства до діючої системи 
внутрішнього контролю, значення діючої системи внутрішнього контролю для підприємства. 
Сюди можна віднести: діяльність керівництва (власників), політика та методи керівництва, 
організаційна структура підприємства і методи розподілу функцій управління і 
відповідальності, управлінські методи контролю, в тому числі кадрова політика і практика, а 
також порядок розподілу обов'язків. До специфічних заходів контролю включають: 
періодичне зіставлення, аналіз і перевірку рахунків; перевірку арифметичної точності 
записів; контроль за умовами функціонування та використання комп'ютерних інформаційних 
систем, зокрема підтримання контролю за періодичними змінами комп'ютерних програм, 
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доступом до бази інформаційних даних, введення і перевірку контрольних рахунків і 
перевірочних облікових регістрів по рахунках, порядок проходження та затвердження 
документів (графік документообігу), відповідність прийнятих внутрішніх правил вимогам 
законодавчих актів та зовнішнім джерелам інформації, порівняння загальної суми наявних 
грошових коштів, вартості цінних паперів і товарно-матеріальних ресурсів із записами в 
облікових регістрах, порівняння і аналіз фінансових результатів діяльності підприємства з 
показниками фінансового плану (прогнозу) [6]. 

Система бухгалтерського обліку - це заходи і записи підприємства, шляхом яких 
бухгалтерські операції оформлюються в регістрах бухгалтерського обліку. Така система 
визначає, збирає, аналізує, підраховує, класифікує, записує, підсумовує і надає інформацію 
про операції та інші заходи. 

При впровадженні системи внутрішнього контролю на підприємстві в сукупності усіх 
його методик та процедур застосовуваних керівництвом суб'єкта господарювання для 
упорядкованого й ефективного ведення господарської діяльності, то повинна бути 
зацікавленість усього колективу підприємства, його власників та керівників у створенні 
позитивного контрольного середовища, в якому б формувалися передумови його розвитку та 
удосконалення [5]. 

При практичному впровадженні системи внутрішнього контролю доцільно розглянути 
всі передумови які мають місце та відіграють важливу роль. Вони поділяються на 4 основні 
групи (див рис. 2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 2. Класифікація передумов оптимізації системи внутрішнього контролю на 

підприємстві 
Саме за наявності вказаних передумов існує реальна можливість удосконалення та 

оптимізації внутрішнього контролю за усіма його складовими. 
Розроблення нових підходів щодо формування системи внутрішнього контролю 

орієнтоване на побудову якісної системи внутрішнього контролю для прийняття рішень у 
сфері мобілізації резервів фінансової стійкості та прогнозування зміни фінансової стійкості 

Передумови 

Економічні 

‐ економічна стійкість підприємства; 
‐ узгодженість цільових напрямків 
системи внутрішнього економічного контролю 
та управлінням підприємством; 

Організаційні 

‐ адекватність організаційної структури 
системи контролю та апарату управління; 
‐ доцільне сполучення централізації і 
децентралізації контрольних функцій; 

‐ рівень автоматизації управлінських 
процесів на підприємстві; 
‐ достатність програмного забезпечення;

Технічні 

Наукові 
‐ рівень розвитку науки контролю 
‐ рівень розвитку управління та його 
функцій. 
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господарюючого суб'єкта. Принциповим підходом до формування якісної системи 
внутрішнього контролю фінансово-економічної стійкості підприємства є переорієнтація 
контролю з контрольно-аналітичної функції на прогнозно-діагностичну. 

Чітко обґрунтований перелік передумов, котрі знаходяться в межах компетенції 
підприємства і дають змогу на їх основі удосконалювати й оптимізувати організацію та 
функціонування системи внутрішнього економічного контролю є ключовими при розгляді 
шляхів для оптимізації діяльності підприємства. 

Таким чином, формування та розвиток результативної системи 
внутрішньогосподарського контролю в сучасних умовах ринкової економіки є 
обґрунтованим для підприємств за умови прагнення власників (інвесторів) та вищого 
керівництва підприємства отримати достовірну інформацію і оцінку дій керівників та 
спеціалістів всіх рівнів. 
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АННОТАЦИЯ 
 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ НА ПРЕДПРИЯТИИ 
В статье проанализированы существующие научные исследования, связанные с понятием «система 

внутреннего контроля». Рассмотрена классификация предпосылок оптимизации системы внутреннего контроля 
на предприятии. 

Внутренний контроль является одной из функций управления хозяйственной деятельностью 
предприятия. Он присутствует на всех стадиях и в течение всего времени реализации управленческих решений. 
Система внутреннего контроля является важным элементом общей структуры управления. Эффективная 
система контроля должна быть гибкой и ориентирована на своевременное выявление резервов устойчивого 
развития и принятия управленческих решений по предупреждению возникновения угроз. 

Ключевые слова: система внутреннего контроля, система бухгалтерского учета, среда контроля. 
 

SUMMARY 
 

ORGANIZATIONAL ASPECTS OF INNER CONTROL AT THE ENTERPRISE 
The article is devoted to the analysis of existing scientific investigations connected with the concept of "inner 

control system". The classification of preconditions of the inner control system optimization on the enterprise have been 
taken into consideration. 

The inner control is one of the functions of economic management of the enterprise. It exists on all stages and 
during the whole period of management decisions implementation. The inner control is an important element of the 
general management structure. An effective controlling system should be flexible and focused on the early detection of 
reserves for sustainable development and managerial decision – making for prevention of the threats emergence. 

Keywords: system of inner control, accounting control system, control environment. 
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УДК 657  

УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК – КЛЮЧОВИЙ ЕЛЕМЕНТ ДІЄВОГО РОЗВИТКУ 
ПІДПРИЄМСТВА 

 
МАКСИМЕНКО Д.В., ЖМУРКОВИЧ Д.І., 

Мукачівський державний університет 
 

Актуальність теми: становлення в Україні ринкової системи господарювання з розвинутим 
приватним сектором пов'язано із активністю підприємницької діяльності в усіх сферах економіки. Адаптація 
економіки України до умов ринкових відносин викликає об'єктивну потребу в нових підходах до управління 
підприємством, і, отже, сприяє появі нових інформаційних потреб в управлінні.  Інтеграційні та глобалізаційні 
процеси, зумовлюють виникнення нових механізмів управління. Так, порівняно недавно у корпоративному 
словнику з’явились поняття «управлінський облік» та «облікова політика». Ефективна та раціональна 
організація бухгалтерського обліку на підприємстві починається з розробки його облікової політики, яка 
передбачає вибір комплексу методичних прийомів, способів та процедур організації і ведення бухгалтерського 
обліку підприємством з числа загальноприйнятих в державі. 

Метою дослідження є науковий аналіз поняття управлінського обліку, його значення в розвитку 
підприємства. 

Методи дослідження. Методологічною основою дослідження є сукупність загальнонаукових і 
спеціальних дослідницьких методів та прийомів наукового пізнання. У процесі написання роботи 
використовувалися: загальнонауковий діалектичний, порівняльно-правовий, формально-юридичний методи, 
метод системного аналізу, статистичний та ін. 

Ключові слова: підприємство, облікова політика, управлінський облік, бухгалтерський облік, кошторис 
 

Постановка проблеми. Згідно Закону України «Про бухгалтерський облік та 
фінансову звітність» внутрішньогосподарський (внутрішньогосподарський) облік – це 
система обробки та підготовки інформації про діяльність підприємства для внутрішніх 
користувачів у процесі управління підприємством» [1]. 

Науковець М.Г. Чумаченко, одним з перших детально описав управлінський облік, 
який зазначає, що «на відміну від обліку витрат в управлінському обліку наголос робиться на 
складання попередніх кошторисів затрат, на оперативне виявлення відхилень від кошторисів, 
на систематичний аналіз витрат виробництва і варіантів управлінських рішень на базі оцінки 
їх собівартості». [2]. 

Дослідженню формування особливостей функціонування управлінського обліку на 
підприємствах присвячені праці вітчизняних і зарубіжних вчених, таких як І.В. Аверчева, А. 
Апчерча, П.Й. Атамаса, М.А. Вахрушіна, В.П. Галенко, Р. Гаррісона, С.В. Голова, З.Ф. 
Гуцайлюка, С.Г. Джойла, К. Друрі, Р. Ентоні, А. Зудиліна, В.Б. Івашкевича, Т.П. Карпової, 
В.Е. Керімова, О.В. Ковальової, Н.П. Кондракової, В.С. Леня, Л.В. Нападовської, Б. Нідлза, 
М.С. Пушкара, Б. Райана, Дж. Риса, С. Сатубалдіна, В.І. Стражева, С. Стукова, Ч. Хорнгрена, 
Дж. Фостера, М. Чумаченка, А.Д. Шеремета. Вони вважають, що управління виробничою 
діяльністю є складним і комплексним процесом. До того ж склад елементів системи 
управлінського обліку може змінюватися в залежності від цілей управління. Тим часом будь-
яка система обліку, організована на конкретному підприємстві, відповідає 
загальноприйнятим принципам. [3]. 

Формулювання мети статті. Метою статті є науковий аналіз поняття управлінського 
обліку, його значення в розвитку підприємства. 

Виклад основного матеріалу. У праці Н.П. Кондракова [4, с. 284-287], присвяченій 
характеристиці фінансового та управлінського обліку, сформульовано низку завдань 
управлінського обліку: облік наявності та руху матеріальних і фінансових ресурсів; облік 
витрат і доходів та відхилень в цілому по підприємству і окремих підрозділах; обчислення 
різних показників фактичної собівартості продукції; визначення фінансових результатів. 
Аналіз цих завдань дозволяє зробити висновок, що автор включає в об’єкт управлінського 
обліку інвестиційну діяльність підприємства. 
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У роботі І.В. Аверчева [5, с. 39-41] при розгляді видів управлінського обліку та 
звітності виділяють наступні критерії, що визначають види управлінського обліку: тимчасові 
горизонти управління; рівень завдань і мету власників; фазу розвитку бізнесу. 

Дещо по-іншому сформульовано визначення бухгалтерського обліку Американською 
асоціацією бухгалтерів, під яким розуміють процес ідентифікації інформації, обчислення й 
оцінка показників і надання даних користувачам інформації для підготовки, обґрунтування і 
прийняття рішень. 

Іншими словами, задача управлінського обліку - забезпечення посадових осіб 
інформацією, необхідною для прийняття правильних рішень. Тому вивчення управлінського 
обліку вимагає розуміння процесу прийнятих рішень і чіткого уявлення про те, хто є 
користувачем інформації. [6]. 

Науковець О.В. Карпенко в своїй праці зазначає, управлінський облік є складовою 
системи інформаційної підтримки управління підприємством. Завдяки йому у сукупності та 
взаємозумовленості реалізуються три елементи: 

1. ведення рахунків, які забезпечують можливість здійснювати калькулювання за 
цільовим призначенням (наприклад, для оцінки запасів, ціноутворення тощо); 

2. акцентування уваги - через звітність за ключовими аспектами діяльності (про 
виконання бюджетів) у розрізі центів відповідальності; 

3. вирішення проблем - в результаті аналізу з метою оцінки сприятливих та 
несприятливих наслідків можливих варіантів дій. [7]. 

Сутність управлінського обліку, згідно Р. Каплану, виражається в наступному:  
1) забезпечення всіх рівнів управління даними, необхідними для прийняття 

управлінських рішень, і  
2) вироблення інформації, що є засобом комунікації на підприємстві. Інформація, що 

готується в системі управлінського обліку, базується на фінансовій інформації, разом з тим 
вона більш деталізована і не обов'язково повинна мати вираз у грошовій оцінці. С.Ф.Голов 
зазначає, що управлінський облік – це процес виявлення, зміни, накопичення, аналізу, 
підготовки, інтерпретації і передачі інформації, що використовується управлінською ланкою 
для планування, оцінки і контролю в організації і для забезпечення відповідного підзвітного 
використання ресурсів. [8] 

На вітчизняних підприємствах можливі два основні варіанти організації 
управлінського обліку. 

Перший варіант передбачає, що всі облікові документи надходять до бухгалтера, 
котрий веде управлінський облік (або групі бухгалтерів), який має визначити, як 
господарські операції, що враховуються в первинних документах, повинні відображатися в 
управлінському обліку. По кожному з первинних документів він формує управлінські та 
бухгалтерські проводки. Якщо на підприємстві крім бухгалтерів, що ведуть управлінський 
облік, існує фінансова бухгалтерія, то після формування управлінських проводок первинні 
документи передаються бухгалтерам, що здійснюють ведення бухгалтерського та 
податкового обліку, які на підставі цих документів складають офіційні бухгалтерські 
проводки. Перевага цього варіанту полягає в тому, що він найбільш точно відповідає 
основним принципам ведення обліку і дозволяє повніше відобразити діяльність 
підприємства. Недолік полягає в тому, що потрібні додаткові ресурси для створення 
інтегрованої бухгалтерської системи, що поєднує як типову бухгалтерську, так і 
управлінську конфігурації. 

Другий варіант організації управлінського обліку будується на тому, що в 
управлінську базу даних інформація вноситься вже після того, як вона була відображена в 
базі даних бухгалтерського обліку. Тобто, ведуться дві паралельні бази даних. Фінансова 
бухгалтерія при цьому працює в звичайному режимі, надаючи свою базу бухгалтеру, котрий 
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веде управлінський облік, для її подальшої трансформації. На практиці така трансформація 
здійснюється, як правило, за консолідованим даними. 

Другий варіант ведення управлінського обліку є привабливим своєю низькою 
ресурсоємністю. Він може бути впроваджений в найкоротші терміни і з мінімальними 
витратами: достатньо організувати додаткові робочі місця для бухгалтерів, що ведуть 
управлінський облік. Крім того, ефективність застосування цього варіанту буде тим вищою, 
чим більш істотними будуть відмінності між бухгалтерським і управлінським обліком. 
Основною умовою його ефективного застосування є детально розроблена методика переносу 
операцій з бухгалтерської бази даних в управлінську. 

Можливі й інші варіанти ведення управлінського обліку, наприклад, на основі даних 
оперативного обліку (про рух товарів, грошових коштів тощо). У цьому випадку можна буде 
отримувати управлінські звіти лише за окремою аналітичною інформацією (фактичний 
залишок товарів, заборгованість), але не з фінансово-господарської діяльності підприємства 
в цілому. [3]. 

Місце управлінського обліку в загальній системі облікової інформації розкрив В.Е. 
Керімов, який визначив управлінський облік як сукупність виробничого, оперативного, 
статистичного обліку, а також інших видів інформації [9].  

Для успішного функціонування системи необхідно вибрати найбільш прийнятний 
варіант, за яким буде організований управлінський облік. У літературі можна зустріти опис 
чотирьох можливих варіантів організації управлінського обліку [10, с.106-107]. 

За ступенем взаємозв’язку фінансового та управлінського обліку в міжнародній 
практиці використовують дві моделі управлінського обліку:  

1. Інтегровану, яка передбачає збір інформації необхідної для прийняття 
управлінських рішень на базі вже існуючої на підприємстві системи бухгалтерського обліку. 
доповненням інформації фінансового обліку даними внутрішньої звітності на підприємстві 
створюються умови для оперативного контролю і аналізу виконання запланованих 
параметрів діяльності підприємства, а також прийняття необхідних управлінських рішень.  

2. Автономну, яка передбачає, що поряд з існуючою на підприємстві системою 
збирання і опрацювання інформації, яка представлена бухгалтерським фінансовим обліком, 
створюється ще одна система збору і опрацювання інформації. Така система передбачає 
використання додаткових облікових рахунків, на яких відображаються різного роду 
відхилення, а також використання внутрішньої системи обліку і звітності, що унеможливлює 
процес заволодіння та передачі рядовим обліковим працівниками підприємства інформації, 
яка є комерційною таємницею, конкурентам фірми. [11]. 

Розвиток управлінського обліку на сучасному етапі полягає в поєднанні таких 
функцій, як планування, облік, контроль i аналіз. Результатом такого поєднання має бути 
система інформаційного забезпечення прийняття управлінських рішень, обслуговувати яку 
повинен управлінський облік. 

Управлінська інформація дає можливість керівництву приймати більш ефективні 
рішення. Поточні рішення приймаються з урахуванням загального стану економіки та 
наявності ресурсів й можливостей підприємства на даний відрізок часу, але на ці рішення 
значно впливає якість довгострокових рішень, причому довгострокові рішення важко 
змінити (за певних умов вони не підлягають зміні), а поточні рішення можна змінювати, i 
доволі часто. 

Таким чином, можна сформулювати суть управлінського обліку – виробництво 
інформації для управління. Одночасно з ефективним впровадженням управлінського обліку 
зростає і його значення. На думку американських вчених Ш. Моріарти і С. Аллена 
управлінський облік сприяє вимірюванню ефективності майбутніх господарських операцій, 
впровадженню «ноу-хау», виявленню різних проблем і вибору шляхів їхнього вирішення. 
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Дж. Грей і Д. Ріккот вважають, що надання керівництву інформації про витрати з метою 
створення бази для прийняття рішень є функцією тієї частини бухгалтерського обліку, що 
іменується управлінським обліком чи обліком для системи управління.  

К. Друрі розрізняє управлінський облік і управлінський облік, хоча вивчення 
найбільш відомих робіт з цього питання показує, що обидва терміни є синонімами. У системі 
виробничого обліку визначаються виробничі витрати для оцінки вартості матеріальних 
виробничих запасів, що відповідає вимогам зовнішньої звітності, у той час як завданням 
управлінського обліку є підготовка відповідної фінансової інформації для внутрішніх потреб 
підприємства з метою прийняття правильних рішень. В останні роки вчені економісти в 
нашій країні також висловлюють ряд припущень про сутність і поняття управлінського 
обліку.  

На думку професора Соколова Я.В., управлінський облік являє собою аналітичний 
рахунок до рахунку основне виробництво, калькуляцію собівартості, реєстрацію витрат на 
підприємстві, а також аналіз господарської діяльності. Аксененко А.Ф. визначає 
управлінський облік як внутрішньогосподарський, спрямований на вивчення контролю, 
аналізу й оцінки виробничої діяльності минулого, сьогодення і майбутнього характеру 
підприємства в цілому і його структурних підрозділів для вирішення стратегічних і 
тактичних задач [12, с. 112]. 

Управлінський облік є вихідним елементом системи контролінгу, оскільки забезпечує 
службу контролінгу вичерпною достовірною та необхідною інформацією щодо витрат на 
виробництво І калькулювання собівартості продукції на всіх стадіях виробничого процесу, 
що дає змогу здійснювати підготовку виважених управлінських рішень на підставі такої 
інформації. [13]. 

На сьогодні найбільш економічним підходом до побудови системи обліку витрат 
вважається підхід, за якого виділяються типові управлінські завдання (контроль за 
виконанням бюджетів: реалізації, придбання виробничих витрат на оплату праці, 
адміністративних витрат, витрат на збут тощо)  [14, с.843]. 

Незалежно від підходу до організації управлінського обліку значна частина 
інформації про витрати формується в системі рахунків бухгалтерського обліку. 

Важливим методологічним питанням організації управлінського обліку є його місце в 
системі рахунків бухгалтерського обліку. 

Отже, мета управлінського обліку – це передусім забезпечення менеджерів 
інформацією, необхідною для прийняття управлінських рішень. Управлінський облік 
розширює фінансовий облік, охоплюючи виробничі операції. До даних управлінського 
обліку, призначених для керівництва підприємства, висуваються зовсім інші вимоги, ніж до 
інформації, представленої у фінансовій звітності і використовуваної зовнішніми 
користувачами – інвесторами, кредиторами тощо. У сучасних умовах управлінський облік 
через свої функції виступає як основний інформаційний фундамент управління внутрішньою 
діяльністю підприємства, його стратегією і тактикою. [3]. 

Як зазначає науковець О.М. Бартош, сучасний управлінський облік по винен бути 
системним, оперативним і одночасно забезпечувати стратегічний розвиток банку тобто 
орієнтуватися не тільки на поточний результат, а на ефективну діяльність у довгостроковому 
періоді, що спричиняє якісні зміни у всій структурі та методах управління.  

Управлінський облік є невід’ємна частина менеджменту і враховує всі особливості 
роботи банку, повністю розкриває економічні, технічні можливості банку, ресурси, які 
використовуються, фінансові можливості тощо. Організація управлінського обліку в банку 
повинна передбачити можливість збору, вимірювання, реєстрації, накопичення, оброблення, 
узагальнення інформації, необхідної для оцінки доходів, витрат, прибутковості та 
ефективності всіх об’єктів управління банку. [15]. 
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Формування дієвого управлінського обліку для суб’єкта господарювання відіграє 
важливу роль. Обліковий процес на підприємстві залежить правильність його ведення, в 
ефективному управлінні ним та його функціонуванні, оскільки від того наскільки правильно 
організований весь процес діяльності підприємства. Нами визначено основні фактори, які 
слід враховувати при закріпленні елементів облікового управління.  

 Оволодіння методами управлінського обліку, без використання яких сьогодні не 
можливо ефективно управляти підприємством, стало дуже актуальним. Тому на 
сьогоднішній день пріоритетним завданням для прогресивних компаній становиться 
підготовка висококваліфікованих спеціалістів з управлінського обліку, які змогли б 
організувати аналітичну роботу на підприємстві. Такий спеціаліст зможе забезпечити 
створення та функціонування обліку, як самого підприємства так і його функціональних 
підрозділів. 

Висновки. Невирішені практичні питання управлінського обліку обумовлюють 
нераціональне використання інтелектуальних, інформаційних, організаційних, фінансових 
ресурсів підприємств України, невиправдане збільшення витрат на програмне забезпечення, 
придбання засобів обчислювальної техніки, на стандартизацію бізнес-процесів і 
автоматизацію управління. Збільшення витрат, зрештою, обумовлює зростання собівартості 
продукції і зниження її конкурентоспроможності. Проте головним завданням управлінського 
обліку є не формування готової «абсолютної істини» відносно предмета управлінського 
обліку, а представлення інструменту щодо розуміння його наочної сутності. 
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АННОТАЦИЯ 
 

УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ – КЛЮЧЕВОЙ ЭЛЕМЕНТ ДЕЙСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ КОМПАНИИ 
Актуальность темы: становление в Украине рыночной системы хозяйствования с развитым частным 

сектором связано с активностью предпринимательской деятельности во всех сферах экономики. Адаптация 
экономики Украины к условиям рыночных отношений вызывает объективную потребность в новых подходах к 
управлению предприятием, и, следовательно, способствует появлению новых информационных потребностей 
в управлении. Интеграционные и глобализационные процессы, обусловливающие возникновение новых 
механизмов управления. Так, сравнительно недавно, в корпоративном словаре появились понятия 
«управленческий учет» и «учетная политика». Эффективная и рациональная организация бухгалтерского 
учета на предприятии начинается с разработки его учетной политики, которая предусматривает выбор 
комплекса методических приемов, способов и процедур организации и ведения бухгалтерского учета 
предприятием из числа общепринятых в государстве. 

Целью исследования является научный анализ понятия управленческого учета, его значение в развитии 
предприятия. 

Методы исследования. Методологической основой исследования является совокупность общенаучных 
и специальных исследовательских методов и приемов научного познания. В процессе написания работы 
использовались общенаучный, диалектический, сравнительно-правовой, формально-юридический методы; 
метод системного анализа, статистический и др. 

Ключевые слова: предприятие, учетная политика, управленческий учет, бухгалтерский учет, смета. 
 

SUMMARU 
 

MANAGEMENT ACCOUNTING - THE KEY ELEMENT OF AN EFFECTIVE ENTERPRISE 
DEVELOPMENT 

Topicality: The establishment in Ukraine of a market economic system with the developed private sector is 
linked with the activity of entrepreneurship in all economic sectors. Adaptation of Ukraine's economy to market 
conditions demands an objective need of new approaches in management, and hence assists to the formation of new 
information needs to manage. Integration and globalization processes lead to the emergence of new managing 
arrangements. So, in a corporate dictionary have recently appeared the terms "management accounting" and 
"accounting policies". Efficient and rational organization of accounting at the enterprise begins with the development 
of its accounting policy that envisages the choice of complex instructional techniques, methods and procedures of 
accounting by enterprise among generally established in the country. 

The aim of article has been the scientific analysis of the concept of management accounting, its role the 
enterprise development. 

Research methods. The methodological basis of the study has been a set of general and specific research 
methods and techniques of scientific research. In the process of writing have been used: dialectic, comparative and 
legal, formal and juridical method, method of system analysis, statistic and others. 

Key words: enterprise, accounting policies, management accounting, financial accounting, cost estimates. 
 
 
 
 

УДК 657 
 

КЛАСИФІКАЦІЯ ГРОШОВИХ КОШТІВ ДЛЯ ПОТРЕБ ОБЛІКУ 
 

МАКСИМЕНКО Д.В., ВІЩАК К.І., 
Мукачівський державний університет 

 

Актуальність теми дослідження обумовлена: Грoші – це багатoфункціoнальна екoнoмічна фoрма, 
за дoпoмoгoю якoї здійснюється oблік вартoсті, oбмін, платежі, накoпичення вартoсті. Грoшoві кoшти є 
oдним з найбільш важливих рoзділів екoнoмічнoї науки. Вoни є набагатo більшим, ніж прoстий інструмент, 
щo сприяє рoзвитку екoнoміки. Дoбре діюча грoшoва система сприяє як пoвнoму викoристанню пoтужнoстей, 
так і пoвній зайнятoсті. Та навпаки, пoганo функціoнуюча грoшoва система мoже стати гoлoвнoю причинoю 
різких кoливань рівня вирoбництва, зайнятoсті та цін в екoнoміці . рoзгляд та вивчення різних систем 
рoзрахунків дoпoмoжуть при аналізі ефективнoсті та дoцільнoсті викoристання грoшoвих кoштів на 
дoсліджуванoму підприємстві. Адже oдним з найважливіших пoказників діяльнoсті підприємства в ринкoвій 
екoнoміці, за якими oцінюється стабільність йoгo фінансoвoгo стану, є ліквідність – мoжливість 
підприємства  перетвoрити свoї активи на гoтівкoві кoшти. Питанням класифікації грошових коштів для 
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потреб обліку присвячено багато робіт вчених і управлінців – практиків, серед яких вітчизняні вчені Бутинець 
Ф.Ф, Загородній А.Г, Ткаченко Н.М., Сопко В.В, Шеремет А.Д, Усач Б.Ф., Решина Г.А,, Позднякова М., 
Лончакова В.,Лахтіонова Л.А, Лапуста М.Г., Іванов В.М., Згурський О., Пентелеєв В., Ізмайлова К.В і т.д. 

Метою є вивчення грoшoвих пoтoків підприємства, зoкрема: з’ясувати пoняття, принципи, систему 
грoшoвих кoштів; рoзглянути  дoкументаційне oфoрмлення руху грoшoвих пoтoків; прoаналізувати рoбoту 
касира підприємства; навчитися oрганізації oбліку грoшoвих кoштів в касі та на рoзрахункoвoму рахунку;  
здійснити аналіз нoрмативнoї бази, яка регламентує питання грoшoвих кoштів у касі підприємства і на 
рoзрахункoвих рахунках; дoслідити питання кoнтрoлю та аудиту грoшoвих кoштів, а такoж аналізу грoшoвих 
пoтoків oбґрунтувати актуальність та дoцільність теми; висвітлити oснoвні прoблеми, з якими стикаються 
аудитoри при перевірці; вивчити oсoбливoсті oбліку гoспoдарськoї діяльнoсті на дoсліджуванoму підприємстві 
тoщo. 

Ключові слова: гроші, грошові кошти, оборотні кошти, фінансовий облік, рахунок 
 
Постановка проблеми у загальному вигляді та іі зв'язок із важливими практичними завданнями. 

Важливість наявнoсті на балансі підприємства таких активів як грoшoві кoшти та їх еквіваленти, не ставиться 
під сумнів мабуть жoдним з сучасних екoнoмістів. Питанням класифікації грошових коштів для потреб обліку 
присвячено багато робіт вчених і управлінців – практиків, серед яких вітчизняні вчені Бутинець Ф.Ф, 
Загородній А.Г, Ткаченко Н.М., Сопко В.В, Шеремет А.Д, Усач Б.Ф., Решина Г.А,, Позднякова М., Лончакова 
В.,Лахтіонова Л.А, Лапуста М.Г., Іванов В.М., Згурський О., Пентелеєв В., Ізмайлова К.В і т.д. 

Х. Ширенбек гoвoрить прo те, щo  „ринкoва система oрганізації, незважаючи на всі відміннoсті в 
деталях (пoмітних на прикладі рoзвинутих країн Захoду), представляє в свoїй oснoві спoсіб гoспoдарювання, 
заснoваний, oкрім всьoгo іншoгo, на викoристанні грoшей”. Грoші він називає „… oснoвним фактoрoм, щo 
забезпечує безперешкoдне прoтікання прoцесу рoзпoділу праці, з’єднувальнoю ланкoю якoгo є ринки”. А.O. 
Васіна пише прo дефіцит грoшoвих кoштів, як прo oдну з трьoх oснoвних прoблем у фінансoвoму стані 
кoмпанії, незалежнo від її галузевoї приналежнoсті, масштабу і етапу рoзвитку : „екoнoмічна суть прoблеми 
пoлягає в тoму, щo кoмпанії в найближчий час мoже не вистачити абo вже не вистачає кoштів для свoєчаснoгo 
пoгашення пoтoчних зoбoв’язань”. Є.М. Сoрoкіна нагoлoшує, щo „для забезпечення і під-тримки фінансoвoї 
стійкoсті підприємств неoбхіднo, щoб частина їх гoспoдарських засoбів зберігалась в грoшoвій фoрмі і вoлoділа 
висoкoю ступінню ліквіднoсті”. 

Oднак пoпри визнання важливoсті цих категoрій і неoбхіднoсті їх упoрядкування, рoбoти, присвячені 
чіткoму рoзмежуванню і класифікації грoшoвих кoштів та їх еквівалентів практичнo відсутні незважаючи на те, 
щo для пoтреб oбліку, аналізу та кoнтрoлю руху грoшoвих кoштів на підприємстві виняткoвo важливoю є 
прoблема їх класифікації, oскільки саме в прoцесі її рoзв’язання надається змoга чіткo рoзставити пріoритети в 
дoслідженні тих чи інших видів грoшoвих кoштів на мікрoрівні . 

Формулювання мети статті. Метою статті є висвітлення питання класифікації грошових коштів для 
потреб обліку. 

Виклад основного матеріалу. Більшість автoрів у свoїх наукoвих дoслідженнях приділяють увагу 
класифікації грoшoвих пoтoків, а не грoшoвих кoштів як самoстійнoгo oб’єкта фінансoвoгo управління. 
Найбільш пoвнoю, на наш пoгляд, є класифікація, запрoпoнoвана прoф. І.O. Бланкoм, який виділив та oписав 19 
oзнак їх класифікації . На наш пoгляд, пoняття „грoшoві кoшти” та „грoшoві пoтoки” є спoрідненими, oднак не 
ідентичними. Як вважають прoф. П.Ю. Буряк та прoф. М.В. Римар: „Термін „грoшoвий пoтік” рoзкриває 
динамізм підприємницькoї діяльнoсті, де грoшoві надхoдження і вибуття мають пoстійний характер, йдуть 
безперервними пoтoками”. Прoф. Т.Б. Рубінштейн вислoвлює думку прo те, щo : „В бухгалтерськoму oбліку 
„грoшoві кoшти” врахoвуються дискретнo, тoбтo на визначену дату; це система так званoгo фінансoвoгo 
oбліку”. Ми пoгoджуємoся з Ю.Н. Дьякoвoю, яка пише, щo  „Грoшoві кoшти” – це деякий відчутний актив, в 
тoй час як „грoшoвий пoтік” – це різниця між oтриманими і виплаченими підприємствoм грoшoвими кoштами 
за певний періoд, тoбтo це рух грoшoвих кoштів в результаті гoспoдарськoї діяльнoсті підприємства”.Саме з 
цієї причини мoжлива екстрапoляція результатів дoслідження oзнак декoмпoзиції грoшoвих пoтoків на грoшoві 
кoшти видається нам не зoвсім вдалoю. 

Oбoрoтні кoшти підприємств класифікуються за багатьма oзнаками. Виoкремимo три найгoлoвніші: 
 1) залежнo від участі їх у кругooбігу кoштів; 
 2) за метoдами планування, принципами oрганізації та регулювання;  
3) за джерелами фoрмування. 
Відпoвіднo дo першoї oзнаки, oбoрoтні кoшти пoділяються на oбoрoтні кoшти, авансoвані в oбoрoтні 

вирoбничі фoнди, та oбoрoтні кoшти, авансoвані у фoнди oбігу. Такий рoзпoділ oбoрoтних кoштів зумoвлений 
наявністю в кругooбігу кoштів двoх самoстійних сфер - сфери вирoбництва і сфери oбігу. Щo більша питoма 
вага oбoрoтних кoштів, рoзміщених у сфері вирoбництва, тo ефективніше викoристoвується oбoрoтний капітал.       

Залежнo від метoдів планування oбoрoтні кoшти пoділяються на нoрмoвані та ненoрмoвані. 
Неoбхідність рoзпoділу oбoрoтних кoштів на нoрмoвані й ненoрмoвані випливає з екoнoмічнoї дoцільнoсті 
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дoсягнення найкращих результатів за найменших витрат. Устанoвлення нoрмативів за oкремими статтями 
oбoрoтних кoштів умoжливлює забезпечення безперервнoї діяльнoсті підприємства за умoви oптимальних 
вирoбничих запасів, рoзмірів незавершенoгo вирoбництва, залишків гoтoвoї прoдукції.    

Дo нoрмoваних oбoрoтних кoштів належать oбoрoтні кoшти у вирoбничих запасах, незавершенoму 
вирoбництві та витратах майбутніх періoдів, у залишках гoтoвoї прoдукції на складах підприємств.    

Ненoрмoвані oбoрoтні фoнди включають фoнди oбігу за виняткoм гoтoвoї прoдукції на складі. За 
джерелами фoрмування oбoрoтні кoшти пoділяються на:   

1) власні та прирівняні дo власних; 
2) залучені;  
3) інші. 
Класифікація oбoрoтних кoштів має важливе значення, oскільки дає мoжливість підприємству 

визначити oптимальний склад і структуру, пoтребу та джерела фoрмування oбoрoтних кoштів. Від цьoгo 
значнoю мірoю залежить фінансoвий стан підприємства. Система oрганізації oбoрoтних кoштів пoбудoвана на 
певних принципах. 

Пo-перше, надання підприємствам самoстійнoсті щoдo рoзпoрядження, управління oбoрoтними 
кoштами. Це oзначає oперативну самoстійність у викoристанні oбoрoтних кoштів. 

Пo-друге, визначення планoвoї пoтреби та рoзміщення oбoрoтних кoштів за oкремими елементами й 
підрoзділами. Мається на увазі рoзрахунoк oптимальнoї пoтреби в oбoрoтних кoштах, яка б забезпечила 
безперервність прoцесу вирoбництва, викoнання планoвих завдань за ритмічнoї рoбoти (рoзрoбка нoрм тривалoї 
дії та щoрічних нoрмативів).  

Пo-третє, кoригування рoзрахoваних і чинних нoрмативів з урахуванням вимoг гoспoдарювання, щo 
змінюються: oбсягів вирoбництва, цін на сирoвину та матеріали; пoстачальників і спoживачів; фoрм 
застoсoвуваних рoзрахунків. 

Пo-четверте, раціoнальна система фінансування oбoрoтних кoштів. Це oзначає фoрмування oбoрoтних 
кoштів за рахунoк власних ресурсів і залучених кoштів у рoзмірах, щo забезпечують нoрмальний фінансoвий 
стан підприємства.  

Пo-п'яте, кoнтрoль за раціoнальним рoзміщенням і викoристанням oбoрoтних кoштів. Мається на увазі 
прoведення аналізу ефективнoсті кругoвoрoту кoштів, щo викoристoвуються, з метoю прискoрення їхньoгo 
oбертання. 

На наш пoгляд, oснoвoпoлoжними oзнаками класифікації грoшoвих кoштів є: 
1) фoрма існування: гoтівкoві та безгoтівкoві грoшoві кoшти; 
2) вид валюти: грoшoві кoшти в націoнальній валюті та грoшoві кoшти в інoземних валютах (за видами 

валют). 
Гoтівкoві грoшoві кoшти (грoшoві кoшти сфери гoтівкoвoгo грoшoвoгo oбігу) – грoшoві кoшти у 

вигляді паперoвих грoшей, мoнет, грoшoвих знаків, файлів в пам’яті кoмп’ютера (якщo вoни викoристoвуються 
без прямoгo зв’язку з банківськими рахунками). Безгoтівкoві грoшoві кoшти (грoшoві кoшти сфери 
безгoтівкoвoгo грoшoвoгo oбігу) – грoшoві кoшти на банківських рахунках, щo викoристoвуються для oплати, 
взаємних рoзрахунків шляхoм перерахування з oднoгo рахунку на інший. 

Грoшoві кoшти в націoнальній валюті – грoшoві кoшти (як гoтівкoві так і безгoтівкoві) у валюті, 
випущеній певнoю державoю, яка, в oснoвнoму, знахoдиться в oбігу на її теритoрії. Грoшoві кoшти в інoземній 
валюті – грoшoві кoшти (як гoтівкoві так і безгoтівкoві) які знахoдяться в oбігу і являються закoнним засoбoм 
платежу на теритoрії відпoвіднoї інoземнoї держави (групи інoземних держав). 

Прoф. В.В. Сoпкo виділяє дві oзнаки класифікації грoшoвих кoштів : за призначенням: кoшти для 
oбoрoту (oбoрoтні) та для спеціальнoгo призначення (неoбoрoтні); за місцем зберігання: грoшoві кoшти в банку, 
касі підприємства, у підзвітних oсіб, у кoнтрагентів (видані аванси), вкладені у еквіваленти, цінні папери тoщo. 
В пoдальшoму ця класифікація ним же ж була рoзширена і дoпoвнена ще двoма oзнаками : за видами валют: 
націoнальна та інoземна (дoлар США, Єврo, Рoсійські рублі) валюти; за джерелами надхoдження: власні, 
запoзичені та залучені. 

Пoдібні oзнаки класифікації навoдить O.П. Кундря-Висoцька : 
- за призначенням: кoшти для прoведення пoтoчних рoзрахунків та кoшти, щo мають спеціальне 

призначення та цільoве викoристання; 
- за місцем зберігання: у касі підприємства, на рахунках у банку, у підзвітних oсіб, вкладені в цінні 

папери, у кoнтрагентів тoщo. 
Oднак наведені вище класифікації важкo назвати вичерпними, а крім тoгo, на наш пoгляд, їм 

притаманні певні недoліки. Скажімo, кoшти у підзвітних oсіб та кoнтрагентів, з пoзиції бухгалтерськoгo oбліку 
на підприємстві, яке авансувалo ці ресурси, є дебітoрськoю забoргoваністю, кoшти вкладені в цінні папери – 
фінансoвими інвестиціями (пoтoчними абo дoвгoстрoкoвими). Тoму включати їх в oзнаку класифікації „місце 
зберігання”, на наш пoгляд, недoречнo. В данoму випадку присутня певна підміна екoнoмічних категoрій, щo є 
недoпустимим для бухгалтерськoгo oбліку, oскільки викривляє реальний стан речей на підприємстві.      
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Крім тoгo, всі грoшoві кoшти апріoрі є oбoрoтними активами, ті ж види кoштів, які не мoжна 
викoристати прoтягoм oднoгo рoку абo oпераційнoгo циклу, якщo він складає більше ніж oдин рік, мoжуть 
класифікуватися абo як дoвгoстрoкoві фінансoві інвестиції, абo як інші неoбoрoтні активи. Саме тoму пoзиція 
д.е.н., прoф. Сoпка В.В. щoдo віднесення певнoї частини грoшoвих кoштів дo категoрії неoбoрoтних є, на наш 
пoгляд, сумнівнoю. Нагадаємo, щo грoшoві кoшти є активами, щo характеризуються абсoлютнoю ліквідністю, 
щo автoматичнo рoбить немoжливим їх віднесення дo неoбoрoтних.   

Віднесення дo грoшoвих кoштів їх еквівалентів, на наш пoгляд, є недoречним в силу специфіки цієї 
категoрії, яка прoявляється в тoму, щo вoни є свoєріднoю зв’язуючoю ланкoю між двoма видами 
найліквідніших активів – грoшoвими кoштами та фінансoвими інвестиціями. Саме тoму еквіваленти грoшoвих 
кoштів слід виділяти в oкрему категoрію з виoкремленням специфічних, притаманних лише їй oсoбливoстей та 
функцій. 

Вищеперерахoвані фундаментальні oзнаки класифікації (фoрма існування та вид валюти) слід 
дoпoвнити двoм дoпoміжними, щo мають важливе значення при вирішенні oкремих задач  oбліку, аналізу та 
кoнтрoлю: 

1) oбмеженість у напрямах викoристання: 
- грoшoві кoшти без oбмежень у напрямах викoристання – грoшoві кoшти, якими підприємствo 

(устанoва, oрганізація) мoже рoзпoряджатися без жoдних oбмежень для ведення гoспoдарськoї діяльнoсті. 
Приклад: грoшoві кoшти на пoтoчних рахунках у банку; 

- грoшoві кoшти з oбмеженнями у напрямах викoристання – грoшoві кoшти, які підприємствo 
(устанoва, oрганізація) мoже викoристoвувати стрoгo за певним цільoвим призначенням. Приклад: грoшoві 
кoшти, oтримані як цільoве фінансування; гуманітарна дoпoмoга у вигляді грoшoвих кoштів тoщo. 

Класифікація грoшoвих кoштів за наведенoю oзнакoю має виняткoвo важливе значення при аналізі 
фінансoвoгo стану підприємства, oскільки суб’єкт гoспoдарювання пoвинен прагнути дo мінімізації частки 
грoшoвих кoштів з oбмеженістю їх викoристання у загальній грoшoвій масі. Значна маса грoшoвих кoштів з 
oбмеженнями у їх викoристання ще не мoже бути свідченням висoкoї платoспрoмoжнoсті підприємства. В 
ідеалі найефективнішим засoбoм забезпечення зoбoв’язань у суб’єкта підприємницькoї діяльнoсті є грoшoві 
кoшти без oбмежень у їх викoристанні. 

2) місце зберігання: 
- грoшoві кoшти у касі підприємства (устанoви, oрганізації) – гoтівкoві грoшoві кoшти, які зберігають у 

спеціальнo відведенoму приміщенні абo місці у межах встанoвленoгo ліміту залишку гoтівки; 
- грoшoві кoшти на рахунках у банку – грoшoві кoшти, які зберігають на різних рахунках у банківських 

устанoвах та мoжуть бути викoристані в будь-який мoмент за бажанням власника рахунку; 
- грoшoві кoшти на мікрoпрoцесoрі смарт-картoк абo картoк зі збережуванoю вартістю  – oдин з 

різнoвидів „електрoнних грoшей”, – зберігають на спеціальнo призначених для цьoгo картах; 
- грoшoві кoшти в пам’яті ЕOМ на жoрстких дисках – oдин з різнoвидів „електрoнних грoшей”, – 

зберігають у вигляді файлів в пам’яті кoмп’ютера які виступають їх матеріальним нoсієм.  
Для більш зрозумілого та наочного сприйняття, запропонуємо власну, розроблену класифікацію 

грошових коштів зручну у користуванні та не обтяжену спеціальними науковими термінами, доступну для 
будь-якого користувача інформацією (рис 1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1 Спрощена класифікація грошових коштів 
 

КЛАСИФІКАЦІЯ ГРОШОВИХ КОШТІВ 

За призначенням За місцем зберігання 

Оборотні Не оборотні 

В банку 

В касі 

У підзвітних осіб 

У  контрагентів 
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Щo стoсується класифікації грoшей з бухгалтерськoї тoчки зoру, тo Планoм 
бухгалтерських рахунків в Україні передбачені спеціальні субрахунки, які призначені для 
oбліку і кoнтрoлю за наявністю і рухoм грoшoвих кoштів та грoшoвих дoкументів 
підприємства. Дo них належать рахунки: "Каса", "Рахунки в банках", "Інші кoшти". 

Будoва рахунків грoшoвих кoштів пoдібна дo будoви матеріальних рахунків: рахунки 
- активні, сальдo мають тільки дебетoве; oбoрoт пo дебету пoказує збільшення грoшoвих 
кoштів, oбoрoт пo кредиту - їх зменшення. 

Залишoк  грoшoвих кoштів, щo пoказані в oбліку на тoму абo іншoму рахунку, мoжна 
завжди перевірити за дoпoмoгoю інвентаризації. 

Грoшoві кoшти підприємства підрoзділяються на два види: 
1) кoшти в касі підприємства; 
2) кoшти на рахунках у банках: 
1) пoтoчні рахунки в націoнальній валюті відкриваються юридичним oсoбам в 

устанoвах банків для зберігання вільних кoштів і ведення безгoтівкoвих рoзрахунків у 
націoнальній валюті; 

2) пoтoчні рахунки в інoземній валюті, призначені для збереження вільних кoштів і 
здійснення безгoтівкoвих рoзрахунків в інoземній валюті; 

3) спеціальні рахунки для безгoтівкoвих рoзрахунків з кoнтрагентами (рахунoк 
акредитива, рахунoк лімітoванoї чекoвoї книжки); 

4) спеціальні рахунки для бюджетнoгo фінансування і цільoвих надхoджень 
(бюджетні рахунки для цільoвих захoдів); 

5) пoзикoві рахунки, щo відкриваються для oбліку пoзик шляхoм oплати 
рoзрахункoвих чи дoкументів перерахування пoзикoвих кoштів на пoтoчні, акредитивний чи 
інші рахунки відпoвіднo дo умoв кредитнoї угoди; 

6) депoзитні рахунки відкриваються на певний стрoк для збереження вільних кoштів, 
щo перелічуються з пoтoчних рахунків на рахунoк депoзиту, а після закінчення терміну 
збереження відпoвіднo дo депoзитнoгo дoгoвoру пoвертаються на тoй же рахунoк з відсoтoк 
пo депoзитних вкладах.  

Висновки. Нами узагальненo та дoпoвненo існуючі класифікації грoшoвих кoштів 
шляхoм виділення таких oзнак: oбмеженість у напрямках викoристання (грoшoві кoшти без 
oбмежень у напрямках викoристання, грoшoві кoшти з oбмеженнями у напрямках 
викoристання); місце зберігання (грoшoві кoшти у касі підприємства (устанoви, oрганізації), 
грoшoві кoшти на рахунках у банку, грoшoві кoшти на мікрoпрoцесoрі смарт-картoк абo 
картoк зі збережуванoю вартістю, грoшoві кoшти в пам’яті ЕOМ на жoрстких дисках).  
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АННОТАЦИЯ 
 

КЛАССИФИКАЦИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ НУЖД УЧЕТА 
Актуальность темы исследования обусловлена тем, что деньги – это многофункциональная 

экономическая форма, с помощью которой осуществляется учет стоимости, обмен, платежи, накопления 
стоимости. Денежные средства являются одним из наиболее важных разделов экономической науки. Они 
являются гораздо большим, чем простой инструмент, что способствует развитию экономики. Хорошо 
действующая денежная система способствует как полному использованию мощностей, так и полной 
занятости. И, наоборот, плохо функционирующая денежная система может стать главной причиной резких 
колебаний уровня производства, занятости и цен в экономике; рассмотрение и изучение различных систем 
расчетов помогут при анализе эффективности и целесообразности использования денежных средств на 
исследуемом предприятии. Ведь одним из важнейших показателей деятельности предприятия в рыночной 
экономике, по которым оценивается стабильность его финансового состояния, является ликвидность – 
возможность предприятия превратить свои активы в наличные средства.  Вопросом классификации 
денежных средств для нужд учета посвящено много работ ученых и управленцев – практиков, среди которых 
отечественные ученые Бутынец Ф.Ф, Загородний А.Г, Ткаченко Н.М., Сопко В.В, Шеремет А.Д, Усач Б.Ф., 
Решина Г.А, Позднякова Н., Лончакова В.,Лахтіонова Л.А, Лапуста М.Г., Иванов В.М., Згурский А., Пентелеєв 
В., Измайлова К.В и т.д. 

Целью является изучение денежных потоков предприятия, в частности: выяснить понятие, 
принципы, систему денежных средств; рассмотреть документационное оформление движения денежных 
потоков; проанализировать работу кассира предприятия; научиться организации учета денежных средств в 
кассе и на расчетном счете; осуществить анализ нормативной базы, которая регламентирует вопросы 
денежных средств в кассе предприятия и на расчетных счетах; исследовать вопрос контроля и аудита 
денежных средств, а также анализа денежных потоков обосновать актуальность и целесообразность темы; 
осветить основные проблемы, с которыми сталкиваются аудиторы при проверке; изучить особенности 
учета хозяйственной деятельности на исследуемом предприятии и тому подобное. 

Ключевые слова: деньги, денежные средства, оборотные средства, финансовый учет, счет. 
 

SUMMARY 
 

CLASSIFICATION OF FUNDS FOR ACCOUNTING PURPOSES 
The relevance of the research topic relates to: money is a multifunctional economic form, which is a cost 

sharing, payments, accumulation value. Cash is one of the most important sections of an economic science. It is much 
more than a simple tool that contributes to the development of the economy. Well the current monetary system 
contributes both full capacity utilization and full employment. Conversely, a poorly functioning monetary system can be 
a main reason of sharp fluctuations in the level of production, employment and prices in the economy . review and 
study of various systems of calculations will help you analyze the effectiveness and appropriateness of the use of cash 
for the studied enterprise. After all, one of the most important indicators of enterprise activity in a market economy, 
which is estimated by the stability of its financial condition is liquidity – the ability of the company to convert its assets 
into cash.  The question of the classification of funds for the accounting purposes, is devoted to the many works of 
scientists and managers, among which the domestic scientists Butynets F. F., Zagorodny A. G., Tkachenko N. M. Sopko 
V. V., Sheremet A. D, Barbel, B. F., And G. Reshina, Pozdnyakova N., V. Lonchakov, Lahtonen L. a, Lapusta M. G., 
Ivanov V. M., Zgurski A., Panteleev V., Izmailov K., etc. 

The aim is to study cash flows of the company, in particular: to clarify the concept, principles, system funds; 
to consider the documentation and clearance of cash flow; to perform the work of the cashier of the enterprise; to learn 
the organization of accounting cash on hand and on current account; to analyse regulatory framework, which 
reglamentary questions cash on hand and the company on settlement accounts; explore the issue of control and 
auditing of funds and cash flow analysis to justify the relevance and appropriateness of the topic; to highlight the main 
problems faced by auditors during the analysis; to study features of accounting of economic activity of the analyzed 
enterprise and the like. 

Keywords: money, cash, working capital, financial accounting, account. 
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УДК 657 
 

ЗБАЛАНСОВАНА СИСТЕМА ПОКАЗНИКІВ У СИСТЕМІ СТРАТЕГІЧНОГО 
УПРАВЛІНСЬОГО ОБЛІКУ 

 
МАКСИМЕНКО Д.В.,  ЧЕКАН Ю.Ю. 

Мукачівський державний університет 

 
Актуальність теми дослідження обумовлена: В сучасних умовах структурно-інноваційного 

розвитку економіки України, поширення глобалізаційних процесів, прискорення змін та ускладнення 
зовнішнього середовища успішна реалізація стратегічних цілей національних підприємств значною мірою 
залежить від ефективного використання наявних інформаційних ресурсів та створення дієвої системи 
реалізації обраних стратегічних альтернатив. Поряд з цим, в останнє десятилітня посилено критикується 
традиційна фінансово-орієнтована концепція менеджменту, заснована на показниках фінансової звітності. 
Це викликано рядом причин, до яких можна віднести: наявність слабкого взаємозв'язку зі стратегічним 
плануванням, сильну орієнтацію на минулі результати, короткостроковість, відсутність нефінансових 
показників, спрямованість тільки на частину представників зовнішнього й внутрішнього середовища 
підприємства (власників та менеджмент). Все це призвело до необхідності переосмислення логіки організації 
систем стратегічного управління й обумовило потребу її розвитку убік багатоаспектної орієнтації. Проте 
слід наголосити, що загальноприйнята організація управлінського обліку дозволяє розглядати його лише як 
один з інструментів оцінки ефективності підприємства, що оперує ретроспективними показниками. 

Питанням використання збалансованих показників у системі стратегічного управлінського обліку 
підприємств України присвячено багато робіт вчених і управлінців – практиків, серед яких вітчизняні вчені С. 
Андрос, О. Ачкасова, В. Зінченко, П. Іващенко, М. Кизим, О. Максимець, К. Редченко, С. Обуховський, Ф.Ф. 
Бутинець, Г.Г. Кірейцев, В.Б. Моссаковський, М.Ф. Огійчук, В.Я. Плаксієнко, Ч.Т. Хорнгрен, Дж. Фостер, В.П. 
Ярмоленко. Проблеми та шляхи їхнього вирішення, пов’язані з розвитком управлінського обліку на сучасних 
підприємствах, відбиваються в працях таких учених, як А.Д. Шеремет, К. Друрі, О.Д. Каверіна, Ю.В. Лисенко, 
Є.Д. Анісімов та інші. 

Метою є висвітлення основних теоретично-методичних аспектів збалансованих показників у системі 
стратегічного управлінського обліку на підприємствах та виявлення передумов їх успішного розвитку. 

Ключові слова:  стратегічне управління, маркетингові стратегії, збалансована система показників, 
ключові показники ефективності, стратегічна карта. 

 
Постановка проблеми у загальному вигляді та іі зв'язок із важливими 

практичними завданнями. У теперішній час стає все більш очевидним, що для підтримки 
необхідного рівня конкурентоспроможності підприємства, потрібні істотні зміни й 
модернізація всіх аспектів його функціонування. Вирішення цього питання можливо шляхом 
впровадження логістичного або, інакше кажучи, процесного підходу до управління. У цьому 
зв’язку можна підтримати твердження, що в сучасних економічних умовах не продукти, а 
процеси їх створення та розвитку приносять довгостроковий ефект. Отже оптимізація бізнес-
процесів стає однією з найголовніших задач для підтримки життєздатності підприємства. 
Поряд з цим, одним з головних завдань з впровадження нового управлінського підходу є 
формування відповідної системи, за допомогою якої можливо було б організувати збирання 
й реєстрацію інформації про затрати бізнес-процесів та аналізувати їх ефективність. 
Водночас слід звернути увагу на рутинизацію управлінської праці, коли більшу частину часу 
керівництво підприємства займається вирішення проблем операційної діяльності, замість 
концентрації на стратегічно важливих аспектах його функціонування та розвитку. 

Економічна ситуація в Україні зумовлює використання українськими підприємствами 
сучасних підходів, інструментів та методів управління організацією для забезпечення їх 
конкурентоспроможності на внутрішньому та зовнішніх ринках. Вирішальне значення має 
стратегічне управління як один із сучасних підходів ефективної адаптації до мінливого 
зовнішнього середовища, забезпечення конкурентоспроможності та довгострокового успіху 
підприємства. Все більше українських фірм розуміють переваги застосування системи 
стратегічного управління, здійснюючи стратегічне планування, маркетинг, стратегічний 
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аналіз, розроблення стратегій, у т.ч. маркетингових тощо. Існує значна кількість підходів до 
вибору стратегій управління організацією, у т.ч. маркетингових стратегій. У більшості 
випадків вибір стратегії має суб’єктивний характер, також існує ряд матричних моделей, які 
враховують лише два фактори, але вибір стратегії вимагає більш комплексного, системного 
підходу – саме таким є збалансована система показників (ЗСП).  

Питанням використання збалансованих показників у системі стратегічного 
управлінського обліку підприємств України присвячено багато робіт вчених і управлінців – 
практиків, серед яких вітчизняні вчені С. Андрос, О. Ачкасова, В. Зінченко, П. Іващенко, М. 
Кизим, О. Максимець, К. Редченко, С. Обуховський, Ф.Ф. Бутинець, Г.Г. Кірейцев, В.Б. 
Моссаковський, М.Ф. Огійчук, В.Я. Плаксієнко, Ч.Т. Хорнгрен, Дж. Фостер, В.П. 
Ярмоленко. Проблеми та шляхи їхнього вирішення, пов’язані з розвитком управлінського 
обліку на сучасних підприємствах, відбиваються в працях таких учених, як А.Д. Шеремет, К. 
Друрі, О.Д. Каверіна, Ю.В. Лисенко, Є.Д. Анісімов та інші. 

Формулювання мети статті. Метою є висвітлення основних теоретично-методичних 
аспектів збалансованих показників у системі стратегічного управлінського обліку на 
підприємствах та виявлення передумов їх успішного розвитку. 

Виклад основного матеріалу. У сучасних умовах господарювання підприємствам 
необхідно використовувати надійні, якісно організовані інформаційні системи, зорієнтовані 
на формування і реалізацію стратегії компанії. 

Послідовний перехід до високорозвиненої соціально орієнтованої ринковоїекономіки 
інтенсивного типу викликає радикальні зміни в стратегії управління і плануванні діяльності 
підприємств усіх форм власності. В умовах поширення процесів глобалізації активно 
використовуються методи стратегічного менеджменту, що орієнтують підприємство на 
довгострокове перебування на ринках, підвищення ефективності господарювання та повне 
використання власного потенціалу. Разом з тим виявилася певна обмеженість традиційного 
підходу до стратегічного управління, зорієнтованого на управління лише окремим 
підприємством, та не враховуючого таких резервів підвищення ефективності як 
синхронізація основних бізнес-процесів й моделей планування, управління на основі єдиних 
інформаційних каналів з постачальниками й споживачами вздовж логістичного ланцюга, 
спеціалізація на ключових компетенціях, поширення партнерських взаємин для підвищення 
загального рівня конкурентоспроможності. 

Саме тому консолідація власності, тривалі процеси концентрації акціонерного 
капіталу, об’єднання підприємств й реорганізація вже створених бізнес-груп, міжгалузева 
експансія стають найпоширенішими тенденціями інституціонального розвитку національної 
економіки. Разом з тим, спроможність підприємства досягнути успіху в конкурентній 
боротьбі значною мірою залежить від розробки й реалізації дієвої стратегії розвитку, яка 
передбачає постійне здійснення інноваційних процесів у всіх сферах своєї життєдіяльності. 
Отже, спроможність підприємства досягнути успіху в конкурентній боротьбі значною мірою 
залежить від розробки й реалізації дієвої стратегії розвитку, яка передбачає постійне 
здійснення інноваційних процесів у всіх сферах своєї життєдіяльності. 

Стрімкий розвиток концепцій корпоративного управління й технологій управління – 
характерна риса останніх років. Особлива увага приділяється стратегічному плануванню. 
Аналіз діяльності великих і середніх компаній показав, що функціонування без поставленого 
стратегічного менеджменту є досить ризикованим заходом. Дослідження в даному напрямку 
приводять до появи нових парадигм, концепцій та інструментів. 

Стратегія, як її визначають творці теоретичних засад стратегічної системи обліку 
відповідальності — це вибір клієнтного й ринкового сегментів, які бізнесодиниця збирається 
обслуговувати; ідентифікація ключових внутрішніх та бізнеспроцесів, в яких організація 
повинна перевершувати інших, щоб подавати цінні пропозиції клієнтам на цільових 
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ринкових сегментах; відбір індивідуальних і потенційних можливостей для досягнення 
внутрішніх, клієнтських та фінансових цілей. Тобто стратегія визначає бажані для 
менеджменту зв’язки між чотирма перспективами. З іншого боку, переведення стратегії має 
на увазі визначення загальних цілей, критеріїв, цільових завдань (стандартів) та ініціативних 
заходів для кожної перспективи. 

Таким чином, цілі й показники чотирьох перспектив пов’язані серією 
причиннонаслідкових зв’язків. Це створює стратегію, яку можна перевірити та яка 
забезпечує стратегічний зворотний зв’язок менеджерам. 

Стратегічний управлінський облік повинен зосередитися на зовнішніх факторах 
(таких як прибутковість конкурентів, доля на ринку і т. ін.), тоді як для традиційного обліку 
характерна зосередженість на внутрішніх процесах і явищах. 

Наприклад, для фінансової перспективи компанія може визначити ціль збільшити 
доходи від продажу шляхом впровадження нових продуктів. Показником виконання може 
бути відсоток виручки від продажу нових продуктів. Цільовим завданням або стандартом для 
показника на наступний рік може бути 20 відсотків (тобто 20% загального доходу від 
продажу наступного року має надійти від продажу нових продуктів). Ініціативні заходи 
розкривають, яким чином це буде досягнуто, тобто компанія повинна ідентифікувати 
сегменти клієнтів, внутрішні процеси, індивідуальні та організаційні потенційні можливості, 
які дозволять реалізувати ціль зростання. 

Розбирання конструкції передбачає вивчення продуктів конкурентів з метою 
виявлення особливостей проекту, які спричиняють зниження витрат. За допомогою аналізу 
цінності намагаються визначити корисність , яку споживачі вбачають в різних функціях 
продукту. Якщо ціна, яку клієнти готові платити за конкретну функцію продукту, менша за 
витрати на неї, то така функція стає кандидатом на виключення. Тобто розбирання 
конструкції та аналіз цінності зосереджуються на проектуванні продукту для скорочення 
витрат. 

Джерелом зниження витрат можуть бути також процеси, що відбуваються у 
виробництві та реалізації продукту. 

Одним із шляхів, за допомогою якого управлінський облік може впливати на розвиток 
подій у майбутньому, може бути аналіз ефекту від зміни стратегії, оцінка результативності 
таких змін. Аналіз здійснюють за трьома аспектами: росту, ціни, продуктивності (витрат). 
Виконують його методами факторного аналізу: ланцюгові підстановки, обчислення різниць 
та ін. 

Сьогодні більшість керівників активно використовують традиційне стратегічне 
управління та стратегічні маркетингові підходи до управління підприємством. Стратегічне 
маркетингове управління як процес передбачає визначення цільових орієнтирів організації, 
здійснення стратегічного аналізу (тобто аналізу зовнішнього та внутрішнього середовища 
організації), розроблення стратегії, реалізацію стратегії та здійснення стратегічного 
контролю. Причому саме здатність організації результативно впроваджувати свої 
маркетингові стратегії є ключовим фактором, який визначає вартість компанії.  

Передумовою виникнення ЗСП було прагнення керівництва підприємств посилити 
управлінську функцію за рахунок органічного узгодження інтересів різних груп: акціонерів, 
споживачів, партнерів, кредиторів. Для того, щоб реалізувати подібну багатовекторну 
політику управління бізнесом, необхідно мати комплексну систему стратегічних цілей і 
ключових показників, добре збалансовану систему стратегічного вимірювання. Як і 
традиційні системи, ЗСП містить фінансові показники як одні з основних критеріїв оцінки 
результатів діяльності організації, але підкреслює важливість показників не фінансового 
характеру, які оцінюють задоволеність покупців і акціонерів, ефективність внутрішніх 
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бізнес-процесів, потенціал співробітників з метою забезпечення довгострокового 
фінансового успіху компанії. 

З метою якісного впровадження збалансованої системи стратегічних показників на 
сучасному підприємстві необхідно звернути увагу на такі особливості цього процесу.  

1. Причинно-наслідкові взаємозв’язки носять скоріше не безумовний, а гіпотетичний 
характер. Організація має поступово збирати інформацію для визначення цих взаємозв’язків. 
У господарській діяльності необхідно адекватно адаптувати систему до відповідних змін. 
Можливість удосконалення системи дозволяє уникнути проблем, пов’язаних із спробами 
створити “ідеальну” систему на початку. Важливим завданням є визначення того, наскільки 
сильні зв’язки між фінансовими і не фінансовими індикаторами; 

2. Не потрібно очікувати постійного поліпшення усіх показників; 
3. Не варто обмежуватись використанням лише об’єктивних показників. Збалансована 

система стратегічних показників може опиратись як на об’єктивні, так і на суб’єктивні 
показники (оцінки покупцями і працівниками рівня задоволення їх потреб). Однак 
використовуючи суб’єктивні показники, потрібно пам’ятати, що вони, з одного боку, є 
джерелом інформації, але з іншого – для них характерний відповідний рівень неточності та 
умовності; 

4. Перш ніж внести у систему такі завдання, як впровадження інформаційних 
технологій та проведення досліджень розробок, потрібно співставити витрати на них і 
вигоди від їх запровадження; 

5. Важливо пам’ятати про нефінансові індикатори під час оцінки діяльності 
менеджерів та інших працівників компанії.  

В Україні були спроби з впровадження і використання збалансованої системи 
показників як інструменту стратегічного управління організацією, але їх дуже мало. 
Накопичений досвід багатьох провідних закордонних фірм може бути корисним для 
успішних українських компаній. Збалансована система показників має свої переваги та 
недоліки, що стосуються її застосування на підприємстві. 

До переваг збалансованої системи показників можна віднести те, що ця система 
забезпечує цілеспрямований моніторинг діяльності підприємства, дає змогу прогнозувати 
появу проблем і запобігати їм, поєднує рівні стратегічного й оперативного управління, 
контролює найважливіші фінансові й нефінансові показники діяльності підприємства; 
проектується на всю організацію шляхом розробки індивідуальних цілей у рамках уже 
розроблених корпоративних стратегій; стимулює розуміння працівниками свого місця в 
стратегії компанії, але враховуючи специфіку діяльності кожного окремого підприємства, а 
також те, що ця система буде апробована не на зарубіжних успішних фірмах, а на 
вітчизняних підприємствах, вважається за необхідне вносити корективи у склад і кількість 
показників. Тому на основі вивчення як зарубіжної літератури, так і літератури вітчизняних 
авторів можна зробити висновок, що для оцінювання ефективності інноваційної діяльності 
необхідно створити збалансовану систему показників, яка враховуватиме особливості 
існуючих методик. Для розробки оптимальної збалансованої системи показників необхідно 
пройти низку етапів: визначити стратегічну мету; розбити її на функціональні цілі відповідно 
до рівнів управління; сформувати критичні чинники успіху і відповідні їм ключові 
показники ефективності. 

Серед обмежень системи оцінки підприємства, що спираються на фінансові показники 
діяльності, найчастіше критики відзначають орієнтацію на минулі результати та 
короткостроковий горизонт оцінок, практичну неспроможність системи відображати ступінь 
досягнення стратегічних цілей. Для прийняття управлінських рішень стало замало 
інформації щодо минулих досягнень. Посилення значущості стратегічних принципів 
управління, ринкових важелів у забезпеченні ефективної діяльності підприємств зумовили 
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необхідність переосмислення оціночних параметрів їх функціонування і розвитку. Відмова 
керівництва в умовах жорсткої конкуренції вкладати кошти у довгостроковий розвиток 
підприємства через небажання погіршувати результати поточної діяльності, тобто орієнтація 
виключно на традиційні фінансові показники, не зможуть забезпечити організації 
довгострокове зростання і стабільність існування. На практиці підприємства досить часто 
стикаються із труднощами саме під час реалізації стратегії: помітний серйозний розрив між 
стратегічними цілями і щоденними діями співробітників, між баченням вищого керівництва 
й ініціативами, що починаються на нижчому рівні управління. 

ЗСП може застосовуватися для досягнення таких цілей, як:  
• роз’яснення прийнятої стратегії;  
• доведення стратегії до співробітників організації;  
• узгодження зі стратегією завдань підрозділів і персональних цілей співробітників;  
• ув’язування стратегічних завдань із довгостроковими цілями й річним бюджетом;  
• виявлення й координація стратегічних ініціатив;  
• періодичний і систематичний перегляд стратегії;  
• установлення зворотного зв’язку для коригування стратегії.  
Таким чином, за допомогою впровадження ЗСП на підприємстві існують можливості 

отримання очікуваного результату незалежно від поставлених цілей, також виникають зміни 
в організаційній структурі підприємства. 

Досвід провідних закордонних компаній показав, що збалансована система показників 
— не тільки система, спрямована на підвищення операційної ефективності (покращання 
якості продукції, зменшення часу обробки замовлення, тривалості виробничого циклу, 
зниження вартості тощо), а й інструмент управління стратегією. ЗСП ефективно виконувала 
функцію доведення до працівників різних рівнів управління нових стратегічних планів та 
ініціатив компаній, виокремлюючи при цьому ключові процеси, які впливають на стратегію, 
та оцінюючи їх ефективність.  

Збалансована система показників значно розширює можливості стратегічного 
планування, роблячи його більш реальним. З цієї причини розробки щодо формування і 
використання цієї концепції в системі управління вітчизняних підприємств мають велике 
перспективне значення і заслуговують на увагу з боку науковців і практиків. 

Збалансована система показників включає фінансові й нефінансові показники 
діяльності підприємства для внутрішніх управлінських цілей і насамперед спрямована на 
зв’язування показників у грошовому вираженні з операційними вимірниками таких аспектів 
діяльності підприємства, як задоволення клієнта; внутрішньо фірмові господарські процеси; 
інноваційна активність; заходи з поліпшення фінансових результатів. ЗСП охоплює зв’язок 
між монетарними й немонетарними величинами виміру, стратегічними й оперативними 
рівнями управління, минулими й майбутніми результатами, а також внутрішніми й 
зовнішніми аспектами діяльності підприємства. Збалансована система показників є 
інструментом інтеграції стратегії і мірою ефективної роботи підприємства. Однак на 
сьогодні ця система набула дещо іншого вигляду. До базової збалансованої системи 
показників кожен раз додавалися нові компоненти або уточнювалося значення наявних. 

На практиці досить часто виникають труднощі саме під час реалізації стратегії: 
помітний серйозний розрив між стратегічними цілями і щоденними діями співробітників, 
між баченням вищого керівництва й ініціативами, що починаються на нижчому рівні 
управління . 

Збалансована система показників ефективно вирішує всі ці проблеми, керуючи 
такими ключовими процесами, як переведення бачення в стратегії; доведення стратегій до 
всіх рівнів системи управління; бізнес-планування і розподіл ресурсів; зворотний зв’язок, 
навчання і поточний моніторинг виконання стратегії.  
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Для вдалого впровадження ЗСП на підприємстві слід ретельно розробити кожний з її 
етапів. Існує безліч схем з розроблення збалансованої системи показників на підприємстві 
залежно від галузі та виду діяльності, а також від специфіки організації самого підприємства.  

Збалансована система показників є інструментом комплексної оцінки та управління 
результативністю функціонування підприємства, оскільки дає змогу дослідити як його 
фінансову, так і не фінансову складову, та взаємовплив груп перспектив. Крім того, 
реалізація стратегії суб’єкта господарювання через призму побудови стратегічних карт, 
ключового механізму реалізації ЗСП, дає змогу донести та конкретизувати місію компанії до 
робітників нижчого рівня та синхронізувати їх діяльність. Важливим моментом при побудові 
стратегічних карт є постановка задач та відбір ключових індикаторів, які б ілюстрували 
прогрес їх реалізації. Запропонований вище набір показників дає можливість максимально 
оптимізувати даний процес. 

Таким чином, підсумовуючи вище викладене, можна сказати, що серед існуючих 
методів формування стратегії оптимальним варіантом є використання збалансованої системи 
показників, яка не тільки спрямована на підвищення операційної ефективності (покращення 
якості продукції, зменшення часу обробки замовлення, тривалості виробничого циклу, 
зменшення вартості тощо), а й є інструментом управління стратегією.  

Узагальнюючи, можна зазначити, що збалансована система показників надає 
організації зовсім новий інструмент управління, який дає змогу переводити бачення 
організації та її стратегію в набір взаємозв’язаних збалансованих показників, що оцінюють 
критичні фактори не тільки поточного, а й майбутнього розвитку організації.  

Висновки.  Отже, впровадження концепції BSC можна співвіднести з створення 
інфраструктури менеджменту корпорації та виділенням відповідного корпоративного 
центру. Успішність або неуспішність його використання в стратегічному управлінні 
учасниками підприємства буде залежати від наявності необхідних умов для підтримки 
ефективності його роботи, а саме: усвідомлення власниками й керівниками учасників 
корпорації необхідності робити стереотипні управлінські дії відповідно до установленим й 
змінюваним в заздалегідь обговореному порядку процедурами їхнього виконання; готовність 
керівників підприємств до сполучення власної підприємницької ініціативи з реалізацією 
прийнятих у карті ЗСП ініціатив; готовність керівників окремих підприємств відповідати за 
результати дій, чинених як за власною ініціативою, так й у відповідність із прийнятими 
консолідованими процедурами; готовність учасників підприємства до призначення й 
допущення до внутрішніх процесів підприємства відповідних менеджерів зі зв’язків. З точки 
зору формування корпоративної карти ЗМПслід враховувати різні функції, що можуть 
виконуватися корпоративним центром. Деякі з таких функцій будуть однаково виконуватися 
в різних моделях корпоративного утворення, решта навпаки буде розрізнятися в кожній 
окремій моделі. 
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АННОТАЦИЯ 

 
Актуальность темы исследования обусловлена тем, что в современных условиях структурно-

инновационного развития экономики Украины, распространение глобализационных процессов, ускорение 
изменений и осложнения внешней среды успешная реализация стратегических целей национальных 
предприятий в значительной мере зависит от эффективного использования имеющихся информационных 
ресурсов и создание действенной системы реализации выбранных стратегических альтернатив. Наряду с 
этим, в последнее десятилетие усиленно критикуется традиционная финансово-ориентированная концепция 
менеджмента, основанная на показателях финансовой отчетности. Это вызвано рядом причин, к которым 
можно отнести такие: наличие слабой взаимосвязи со стратегическим планированием, сильную ориентацию 
на прошлые результаты, краткосрочность, отсутствие нефинансовых показателей, направленность только 
на часть представителей внешней и внутренней среды предприятия (владельцев и менеджмент). Все это 
привело к необходимости переосмысления логики организации систем стратегического управления и 
обусловило необходимость ее развития в сторону многоаспектной ориентации. Однако следует отметить, 
что общепринятая организация управленческого учета позволяет рассматривать его лишь как один из 
инструментов оценки эффективности предприятия, которая оперирует ретроспективными показателями.  

Вопросам использования сбалансированных показателей в системе стратегического управленческого 
учета предприятий Украины посвящено много работ ученых и управленцев - практиков, среди которых 
отечественные ученые С. Андрос, А. Ачкасова, В. Зинченко, П. Иващенко, М. Кизим, О. Максимец, К. Редченко, 
С. Обуховский, Ф.Ф. Ефимова, Г. Кирейцев, В.Б. Моссаковский, М.Ф. Огийчук, В.Я. Плаксиенко, Ч.Т. Хорнгрен, 
Дж. Фостер, В.П. Ярмоленко. Проблемы и пути их решения, связанные с развитием управленческого учета на 
современных предприятиях, отражаются в трудах таких ученых, как А.Д. Шеремет, К. Друри, А.Д. Каверина, 
Ю.В. Лысенко, Е.Д. Анисимов и другие. 

Целью является освещение основных теоретико-методических аспектов, сбалансированных 
показателей в системе стратегического управленческого учета на предприятиях и выявления предпосылок их 
успешного развития. 

Ключевые слова: стратегическое управление, маркетинговые стратегии, сбалансированная система 
показателей, ключевые показатели эффективности, стратегическая карта. 

 
SUMMARY 

 
THE SYSTEM OF BALANCED FIGURES IN THE STRATEGIC MANAGEMENT ACCOUNTING  

Research background. Under the conditions of structural and innovative development of Ukraine's economy,  
globalization, accelerating change and complexity of the environment,  there is an urgent need for  setting  the national 
companies strategic goals, which depends on  effective use of the already existing information resources and 
establishment of the effective system of  strategic alternatives. Along with this, in the last ten years there has been 
strongly criticized the traditional financial-oriented management concept, based on indicators of financial reporting. 
These tendencies took place due to several reasons, among them: weak cooperation with strategic planning, strong 
focus on past short-term performance, absence of non-financial indicators, focus only on the part of representatives of 
the external and internal environment (owners and management).This has led to the need of  upgrading strategic 
management system logics, and the need for multidimensional orientation. It should be emphasized that the 
organization of accounting management can be considered only as a tool for evaluating the company effectiveness that 
operates the retrospective indicators. 

Many scientific works has been dedicated to the idea of using the balanced scorecard in the strategic 
management accounting of Ukraine, among them: S. Andros, O. Achkasova, V. Zinchenko, P. Ivashchenko, M. Kyzym, 
O. Maksymets, K. Redchenko, S. Obukhovskyi, F.F. Butynets, H.H. Kireitsev, V.B. Mossakovskyi, M.F. Ohiichuk, V.Ia. 
Plaksiienko, Ch.T. Khornhren, Dzh. Foster, V.P. Yarmolenko. 

Problematics of  the accounting management development in modern business  have been reflected in the 
writings of such scholars as A.D. Sheremet, K. Druri, O.D. Kaverina, Iu.V. Lysenko, Ie.D. Anisimov and others. 

The aim is to highlight the major theoretical and methodological aspects of the balanced scorecard in the 
strategic management accounting at enterprise, identification of the preconditions for successful development. 

Keywords: strategic management, marketing strategy, balanced scorecard, key performance indicators, 
strategic map. 
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УДК 336.774 
 

АНАЛІЗ ДИНАМІКИ РОЗВИТКУ КРЕДИТНОГО РИНКУ УКРАЇНИ ТА ОЦІНКА 
ЙОГО ВОЛАТИЛЬНОСТІ 

 
ОМЕЛЬЧЕНКО О. І. 

Харківський національний економічний університет ім. Семена Кузнеця 
 

У сучасних умовах розвитку України особливої уваги потребує питання виходу на траєкторію 
стабільного економічного зростання, яке багато в чому залежить від наявних в банківській системі кредитних 
можливостей, тобто від ефективності кредитної діяльності банків. Відтак, підвищення 
конкурентоспроможності вітчизняних банків, негативний вплив на діяльність яких чинять наслідки 
структурних диспропорцій, відлуння фінансової кризи, нестабільність політичної, економічної та соціальної 
сфери набуває все більшої актуальності. 

Мета полягає у визначенні напрямів покращення кредитної діяльності банків на основі результатів 
аналізу динаміки розвитку кредитного ринку України протягом 2010-2015 рр. та оцінки ступеня 
волатильності його розвитку.  

Аналіз кредитного ринку України протягом 2010-2015 рр. було проведено на основі відібраних типових 
показників з подальшою оцінкою їх коливальності шляхом визначення коефіцієнта варіації. 

В роботі було проаналізовано розраховані ланцюгові темпи зростання таких характерних показників 
розвитку кредитного ринку, як: активи банків та клієнтський кредитний портфель, частка простроченої 
заборгованості за кредитами, визначену зміну структури кредитів у розрізі валют та строків погашення, у 
розрізі секторів економіки. Також оцінено ступінь їх нестабільності за допомогою динаміки коефіцієнта 
варіації.  

На основі проведених розрахунків можна констатувати про зменшення обсягів активів банків та 
обсягів кредитування зокрема, про зменшення питомої ваги кредитного портфелю в активах банків та 
розвиток банками інших активних операцій. Було визначено значний обсяг проблемної заборгованості за 
кредитами в більшості банків України та негативну тенденцію до її зростання. Відзначається тенденція до 
зменшення довгострокового кредитування та віддання переваги коротко- та середньостроковому 
кредитуванню, та до скорочення кредитування в іноземній валюті. Також протягом аналізованого періоду 
спостерігається зменшенням обсягів кредитування сектору домашніх господарств в регіонах України та 
мінливе збільшення обсягів кредитування суб’єктів господарювання.  

Враховуючи результати аналізу запропоновано такі першочергові сфери коригування кредитної 
діяльності банків: реструктуризація та пролонгація проблемних кредитів, розвиток довгострокового 
кредитування та активізація залучення довгострокових депозитних ресурсів, підвищення рівня капіталізації 
банківських установ. 

Ключові слова. Банки, варіація, волатильність. кредитний ринок, нестабільність розвитку. 
 
Результативність заходів зі стабілізації економіки в часи кризи, забезпечення 

повернення до сталого розвитку багато в чому визначається надійністю банківської системи 
країни та відповідності її діяльності реальним економічним умовам. Ефективність основного 
виду банківської діяльності – кредитування, визначається мірою наукової обґрунтованості 
положень, на яких базуються кредитні відносини банків із позичальниками, методів 
формування та інструментів реалізації кредитної політики. 

Дослідження стану банківської системи України за останні роки показує, що стрімке 
погіршення фінансового стану багатьох банків було спричинено саме проблемами у 
кредитній діяльності. Значні збитки у цьому напрямку діяльності зумовлюються 
несвоєчасною сплатою відсотків за наданими кредитами, неповерненням самих боргів, а 
часто й залученням занадто дорогих кредитних ресурсів та нерентабельним їхнім 
розміщенням. У роки кризи з 2008 р. зростала питома вага прострочених кредитів, 
застосовувалась пролонгації, продовжувала мати місце практика багаторазової їхньої 
затримка повернення позик клієнтами банку. Така ж ситуація спостерігається і зараз через 
нову кризову ситуацією в країні. 

Крім того недосконалий механізм формування та реалізації кредитної політики у 
вітчизняних банках створює суттєву перешкоду на шляху використання світового досвіду 
досягнення економічного зростання за допомогою саме фінансово-кредитних важелів 
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управління. Це особливо актуалізує необхідність теоретичного та практичного дослідження 
проблем організації та реалізації кредитної діяльності банків та особливостей їх кредитних 
відносин із позичальниками. 

Об’єкти та методи дослідження.  
Зазначені проблеми знайшли відображення в сучасній економічній теорії, теорії 

фінансів, банківської справи. У зарубіжній та вітчизняній науковій літературі вчені 
приділяють значну увагу дослідженню механізму участі банків в організації грошово-
кредитних відносин як на макрорівні, так і на мікрорівні (тобто між окремими економічними 
агентами). Питання економічної природи кредитної політики та окремі аспекти кредитних 
відносин банків знайшли відображення у дослідженнях таких вчених, як: В. І. Волохов [1], 
О. М. Гриценко, І. С. Гуцал [2], О. В. Дзюблюк [3], А. О. Єпіфанов [4; 5], І. В. Карбівничий 
[6; 7], В. В. Коваленко, О. В. Крухмаль [8] ін.  

Але слід констатувати, що більшість наукових праць присвячена аналізу окремих 
аспектів організації кредитної діяльності в банках. Визнаючи важливість та практичну 
значимість таких напрацювань, підкреслимо, що в цілому відчувається дефіцит глибоких 
теоретичних досліджень та практичних рекомендацій стосовно вирішення проблем 
нестабільного та нерівномірного розвитку кредитного ринку, а також щодо удосконалення та 
управління кредитною політикою саме з точки зору впливу на ефективність банківської 
діяльності, а отже, впливу на економічну систему в цілому.  

Постановка завдання. 
 Метою статті є аналіз динаміки розвитку кредитного ринку України протягом 2010-

2015 рр. та оцінка ступеня волатильності його розвитку, а також визначення напрямів 
покращення кредитної діяльності банків. 

Результати та їх обговорення. 
Кредитна діяльність має вагоме соціальне та економічне значення для країни, 

оскільки сприяє задоволенню багатьох життєвих потреб. В економіці кожної сучасної країни 
дуже гостро постає питання розвитку системи кредитування.  

При проведенні кредитної політики банки виходять з необхідності своїх інтересів, 
інтересів акціонерів, вкладників і позичальників із загальнодержавними інтересами. Банки 
самостійно визначають порядок залучення та використання кредитного потенціалу, 
встановлення рівня процентних ставок та комісійних винагород. 

Специфіка банківської діяльності обумовлює високу залежність від впливу цілого 
ряду факторів і, як наслідок, досягнення цілей конкурентної боротьби в умовах 
невизначеності зовнішнього середовища, яке обумовлює додаткові ризики, можливе лише за 
умови формування обґрунтованих заходів з управління позицією банку на ринку послуг і, 
зокрема, на кредитному ринку [7]. 

Сьогодні кредитній системі України притаманна ціла низка проблем, серед яких 
основними є подолання наслідків світової кризи, політичної нестабільності та підвищення 
ефективності діяльності самих банків. Окрім цього, слід враховувати вплив ентропійності 
розвитку соціально-економічних систем (невизначеності та невпорядкованості), тому в 
процесі оцінювання розвитку кредитного ринку необхідно визначити нестабільність 
динаміки показників. 

Впродовж останніх років в банківській системі України спостерігається тенденція до 
зменшення як обсягів і активів, так і обсягів кредитування банками, що безумовно є 
негативним явищем (рис. 1). 
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Рис. 1. Динаміка активів банків України за період з 01.01.2011 – 01.01.2015 рр. 
Розраховано автором на основі [9] 

 
Проаналізувавши дані можна зробити висновок про те, що станом на 01.01.2014 р. 

активи банків зросли на 13,39%, а кредити – на 11,73% у порівнянні з попереднім роком, а на 
01.01.2016 р. спостерігається зменшилися на 4,88% та 3,72% відповідно. Питома вага 
кредитів в активах банків з 2010 р. по 2013 р. має тенденцію до зменшення з 77,79% до 
71,26%, а починаючи з 2014 р. їх вага збільшується до 78,37%. 

Клієнтський кредитний портфель у розрізі позичальників подано на рис. 2. 
 

 
 

Рис. 2. Динаміка клієнтського кредитного портфелю за період з 01.01.2011 – 01.01.2016 рр. 
Розраховано автором на основі [9] 



Науковий вісник Мукачівського державного університету 
Економічні науки 

 

Журнал наукових праць №21(16)’2016 

 

219

Спостерігається загальна тенденція до збільшення кредитів нефінансовим 
корпораціям та неоднозначна тенденція до зміни обсягів кредитів домашнім господарствам. 
Так, обсяг кредитів нефінансовим корпораціям збільшився за весь аналізований період на 
52,26%, що безумовно є позитивним явищем і свідчить про загальну тенденцію до 
розширення кредитного ринку. Що стосується кредитів фізичним особам, то за аналогічний 
період їх кількість постійно коливається. 

Одним із негативних явищ у кредитній діяльності банків є значні обсяги простроченої 
заборгованості (рис. 3). 

 
 

Рис. 3. Динаміка частки простроченої заборгованості за кредитами з 01.01.2011 – 01.01.2016 рр. 
Розраховано автором на основі [9] 

 
На рис. 3 можна побачити, що протягом 2010-2013 рр. спостерігається загальна 

тенденція до зменшення простроченої заборгованості у загальному обсязі кредитів, що 
вказує на те, що економіка країни почала оговтуватися після кризи 2008 року і населення та 
бізнес нарешті отримало змогу повертати кредитні кошти. Але ситуація різко змінюється з 
приходом нової кризи, адже через зниження обороту та обсягів виробництва основних 
галузей, ведення бойових дій на сході країни, а також зниження реальних доходів населення 
через те, що національна валюта протягом 2014 р. значно девальвує спостерігається значне 
збільшення простроченої заборгованості – на 75,32% порівняно з 2013 р. та 63,70% у 2015 р. 
порівняно з 2014 р. 

Тож, станом на 01.01.2016 року обсяг простроченої заборгованості банків складає 
22,1% від загального обсягу наданих кредитів, що є нагальною проблемою та може 
призвести до зростання дефіциту кредитних ресурсів в банківській системі України, а також 
до виникнення проблем банків з ліквідністю та капіталізацією вітчизняних банківських 
установ. Тому варто звернути увагу на те, що важливою передумовою для успішної 
кредитної діяльності банків є стабільна ресурсна база і саме на неї варто звертати увагу у 
ситуації, що склалася. Однак у вітчизняних банків зараз існують проблеми щодо її 
формування.  

Динаміка наданих кредитів банківськими установами України в розрізі валют 
представлена на рис. 4 

Спостерігаємо різкий стрибок обсягів кредитів в іноземній валюті у 2014 р., але це 
пов’язано скоріш не з позитивною тенденцією доларизації, а із зростанням курсу іноземної валюти 
та відхиленням у результаті курсової різниці. Взагалі бачимо зменшення обсягів кредитування 
починаючи з 2014 р. 
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Рис. 4. Динаміка темпів зростання кредитів у розрізі валют з 01.01.2011 – 01.01.2016 рр. 

Розраховано автором на основі [9] 
 
На рис. 5 можна прослідкувати такі тенденції щодо динаміки обсягів кредитів у 

розрізі строків погашення. 
 

 
Рис. 5. Структура кредитів у розрізі строків погашення з 01.01.2011 – 01.01.2016 рр. 

Розраховано автором на основі [9] 
 

Так, починаючи з 2011 року відбувається стале скорочення довгострокового 
кредитування (виключенням був тільки 2014 р.). Зменшення кредитів строком більше 5 років 
відбулося з 214,446 млрд грн у 2010 р. до 173,961 млрд грн у 2013 р., і в 2015 р. обсяг 
кредитів досяг рівня 2010 р. 

Натомість відбувається зростання обсягів середньострокових кредитів від 1 до 5 років 
(з 275,605 до 329,593 млрд грн) та короткострокових кредитів (з 242,772 до 437,977 млрд грн) 
на початок 2011 року та станом на початок 2016 року відповідно. У цей же час питома вага 
середньострокових кредитів збільшується до рівня 38,46 %  загального обсягу наданих 
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кредитів на кінець 2014 року (у порівнянні з показником 33,23% на кінець 2010), а частка 
короткострокових кредитів в кредитних портфелях банків стало зростає (станом на 2015 рік 
перевищує 40%). Можна зробити висновок, що такі тенденції є сприятливими в аспекті 
підтримання ліквідності банків, але виступають негативним фактором для розвитку 
реального сектору економіки. 

Як бачимо з динаміки зміни структури кредитування за секторами економіки (рис. 6) 
за період з 2010 по 2014 роки відбулося зростання міжбанківського кредитування, що було 
зумовлено зростанням вільної ліквідності банківської системи та збільшенням пропозиції 
кредитних ресурсів. У 2015 році даний показник значно зменшився у порівнянні з 
попереднім роком. 

 

 
 

Рис. 6. Структура наданих кредитів у розрізі секторів економіки з 01.01.2011 – 01.01.2016 рр. 
Розраховано автором на основі [9] 

 
Кредити нефінансовим корпораціям протягом всього аналізованого періоду мають 

стрімку тенденцію до збільшення та у 2015 році становлять на 80,25% більше ніж 
аналогічний показник у 2010 році, що безумовно є позитивним явищем, оскільки якісне 
кредитне забезпечення суб’єктів господарювання є дієвим способом виходу економіки із 
кризи. 

Кредитування домашніх господарств починаючи з 2010 року має тенденцію до 
щорічного скорочення у зв’язку з низькою платоспроможністю населення, великою 
заборгованістю за раніше отриманими кредитами, посиленням вимог банків щодо оцінки 
кредитоспроможності клієнтів.  

Кредитування органів державного управління мають тенденцію до скорочення, його 
обсяги впродовж даних років зменшилися з 8,817 млрд грн до 3,364 млрд грн. 

Крім визначених тенденцій розвитку кредитного ринку України слід відзначити, що 
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динаміка всіх показників носить коливальний характер, що свідчить про нестабільність в 
банківському секторі. Для їх оцінки коливальності було використано коефіцієнт варіації, 
розрахований згідно методики, запропонованої Новаком І. М. [10, с. 141]. 

22
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,    (1) 
де CV – коефіцієнт варіації; 
n – кількість варіантів; 
x – величина ознаки (варіанти); 
x – середня величина ознаки (варіанти). 
 
Відповідно до даної шкали оцінювання характеристики кредитного ринку країни 

протягом 2010-2015 рр. згрупувалися таким чином за рівнем коливальності (табл. 1). 
 

Таблиця 1. Оцінка рівня коливальності розвитку кредитного ринку України 
Коефіцієнт варіації Оцінка коливальності Показники, що характеризують розвиток кредитного ринку 

CV ≤ 10 % 

Сукупність показників 
є відносно однорідною, 
а рівень коливань 
низьким 

Питома вага кредитів в активах банку (4%); 
Питома вага кредитів нефінансовим корпораціям у 
структурі кредитів (5%); 
Кредити домашнім господарствам (6%);  
Обсяг наданих кредитів строком більше 5 років (9%) 

10 % < CV ≤ 25 % 

Сукупність показників 
має середній рівень 
неоднорідності та 
коливань 

Динаміка активів банків (11%); 
Обсяг наданих кредитів від 1 року до 5 (12%); 
Обсяги кредитування (12%); 
Обсяги кредитування в національній валюті (14%); 
Питома вага кредитів іншим фінансовим корпораціям 
(14%); 
Питома вага кредитів домашнім господарствам (15%); 
Кредити нефінансовим корпораціям (16%); 
Обсяг наданих кредитів строком до 1 року (20%); 
Кредити іншим фінансовим корпораціям (22%) 

25 % < CV ≤ 50 % 

Сукупність показників 
має високий рівень 
неоднорідності та 
коливань 

Обсяги кредитування в іноземній валюті (26%); 
Кредити сектору загальнодержавного управління (31%); 
Частка кредитів сектору загальнодержавного управління 
(41%) 
Частка простроченої заборгованості за кредитами (40%) 

 
З отриманих результатів можна зробити висновок, що майже сталою є частка кредитів 

в загальних активах банків, що свідчить про спрямовану кредитну політику банків. Також 
низький рівень волатильності мають кредити домашнім господарствам та обсяги 
довгострокового кредитування. Однак з урахуванням тенденції до зниження обсягів 
кредитування домашніх господарств, така стала тенденція не є позитивною. 

Середній рівень коливальності та неоднорідності таких показників, як: динаміка 
активів банків, обсяги коротко- та середньострокового кредитування, зміна структури 
кредитування за секторами економіки, підтверджує тезу про роботу банків України в 
непередбачуваних та мінливих умовах, та необхідність розробки відповідної кредитної 
політики. 

Особливу необхідність врахування та прийняття коригувальних заходів у складі 
кредитної політики банків вимагає зменшення частки простроченої заборгованості за 
кредитами, яка не тільки є мінливою, а і зростає з кожним роком (майже вдвічі з 2010 р. по 
2015 р.). Також нестабільними є обсяги кредитування в іноземній валюті, що є логічним в 
умовах постійної девальвації національної валюти, та обсяги кредитування сектора 
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загальнодержавного управління, але його частка в загальному обсязі кредитів є незначною 
(менше 1%). 

Висновки. У ході аналізу було визначено такі тенденції та риси кредитного ринку 
України: зменшення обсягів активів та обсягів кредитування; зменшення питомої ваги 
кредитного портфелю в активах банків та розвиток банками інших активних операцій; 
значний обсяг проблемної заборгованості за кредитами в більшості банків України; 
проблеми у формуванні довгострокової стабільної ресурсної бази для здійснення 
кредитування; обережна політика банків щодо строків погашення кредитів: зменшення 
довгострокового кредитування та віддання переваги коротко- та середньостроковому; 
поліпшення структури кредитування в розрізі валют, а саме дедоларизація кредитування; 
збільшення обсягів кредитування суб’єктів господарювання з одночасним зменшенням 
кредитування сектору домашніх господарств в регіонах України. 

Протягом 2010 – 2015 рр. спостерігалась середній та високий рівень волатильності та 
нестабільності розвитку кредитного ринку України. Багато ризиків, які були викликані та 
зумовлені кризовими явищами у світі та Україні, банками було частково подолано. Ситуація, 
викликана кризою 2014 року, ставить нові завдання перед банківською системою України, 
оскільки зниження обороту та обсягів виробництва основних галузей, ведення бойових дій 
на сході країни, а також зниження реальних доходів населення за високої девальвації 
національної валюти можуть в подальшому призвести до нових труднощів. 

Тому, з огляду на зазначені вище тенденції банки мають вирішити ще багато проблем, 
основними з яких є: 

поліпшувати структуру коротко- та довгострокових депозитних ресурсів; 
боротися із проблемними кредитами та зменшувати їх питому вагу в активах банку 

(шляхом реструктуризації або пролонгації); 
розвивати довгострокове кредитування із підтримкою достатнього рівня ліквідності; 
ефективно управляти активами задля покращення рівня капіталізації банківських 

установ України. 
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АННОТАЦИЯ 
 

АНАЛИЗ ДИНАМИКИ РАЗВИТИЯ КРЕДИТНОГО РЫНКА УКРАИНЫ  
И ОЦЕНКА ЕГО ВОЛАТИЛЬНОСТИ 

В современных условиях развития Украины особого внимания требует вопрос выхода на траекторию 
устойчивого экономического роста, и во многом это зависит от имеющихся в банковской системе кредитных 
возможностей, от эффективности кредитной деятельности банков. Поэтому повышение 
конкурентоспособности отечественных банков, негативное влияние на деятельность которых оказывают 
последствия структурных диспропорций, нестабильность политической, экономической и социальной сферы 
приобретает все большую актуальность. 

Цель статьи заключается в определении направлений улучшения кредитной деятельности банков на 
основе результатов анализа динамики развития кредитного рынка Украины в 2010-2015 гг. и оценки степени 
волатильности его развития. 

Анализ кредитного рынка Украины в 2010-2015 гг. был проведен на основе отобранных типовых 
показателей с последующей оценкой их колебаемости путем определения коэффициента вариации. 

В работе были проанализированы рассчитанные цепные темпы роста таких характерных 
показателей развития кредитного рынка, как: активы банков и клиентский кредитный портфель, судьба 
просроченной задолженности по кредитам, определены изменения структуры кредитов в разрезе валют, 
сроков погашения, секторов экономики. Также оценена степень их нестабильности с помощью динамики 
коэффициента вариации.  

На основе проведенных расчетов можно констатировать уменьшение активов банков и объемов 
кредитования в частности, уменьшение удельного веса кредитного портфеля в активах банков и развитие 
банками других активных операций. Был выявлен значительный объем проблемной задолженности по 
кредитам в большинстве банков Украины и негативная тенденция ее роста. Отмечается тенденция к 
уменьшению долгосрочного кредитования и предпочтение кратко- и среднесрочного кредитования, и к 
сокращению кредитования в иностранной валюте. Также в течение анализируемого периода наблюдается 
уменьшение объемов кредитования домашних хозяйств в регионах Украины и нестабильное увеличение 
объемов кредитования субъектов хозяйствования.  

Учитывая результаты анализа предложены следующие первоочередные сферы корректировки 
кредитной деятельности банков: реструктуризация и пролонгация проблемных кредитов, развитие 
долгосрочного кредитования и активизация привлечения долгосрочных депозитных ресурсов, повышение 
уровня капитализации банковских учреждений. 

Ключевые слова: банки, вариация, волатильность, кредитный рынок, нестабильность развития. 
 

SUMMARY 
 

ANALYSIS OF THE DYNAMICS OF THE UKRAINIAN CREDIT MARKET DEVELOPMENT AND 
EVALUATION OF ITS VOLATILITY 

 
Question of achieving sustained economic growth in modern conditions of development of Ukraine requires 

special attention. This is largely dependent on the lending capacity of the banking system. And the effects of structural 
imbalances, unstable political, economic and social development have a negative impact on the competitiveness of 
domestic banks. 

The purpose of the article is defining the ways of improving credit activity of banks on the basis of the analysis 
of the Ukrainian credit market dynamics in 2010-2015 and evaluation the degree of its volatility. 

Credit market analysis in Ukraine in 2010-2015 was conducted on the basis of selected indicators and 
evaluation of their volatility by determining the coefficient of variation. 

In this paper it was calculated and analyzed the growth rates of the such credit market parameters, as: banks' 
assets and client loan portfolio, the share of overdue loans, identified changes in the structure of loans by currency, 
maturity, sectors of the economy. Also the degree of instability of its dynamics was assessed using the coefficient of 
variation.  

On the basis of the calculations revealed the reducing the banks’ assets and lending, the share of the loan 
portfolio in the assets of banks. It was revealed a significant amount of bad debts on loans in most banks in Ukraine, 
and the negative trend of growth. There is a trend to a decrease in long-term loans and preference for short-term and 
medium-term lending, and to reduce lending in foreign currency. There were proposed such priority spheres of 
adjustment of the lending activity of banks: restructuring and extension of problem loans, the development of long-term 
loans and the intensification of attracting long-term deposit resources, increasing the level of capitalization of the 
banking. 

Keywords. Banks, variation, volatility, credit market, unstable development. 
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УДК 911.3 
 

МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ  
ТУРИСТИЧНОЇ СФЕРИ В УКРАЇНІ 

 

ПАПП В.В., ВАШУРІН О.В., ОСТАШ В. В. 
Мукачівський державний університет  

 
Актуальність. Туристичний бізнес України є невід’ємною складовою світового туристичного бізнесу. 

Держава проголосила туризм одним з пріоритетних напрямів розвитку економіки і культури, визначила 
основні цілі державного регулювання та пріоритетні напрями державної політики в галузі туризму. 
Незважаючи на значну теоретико-методологічну базу досліджень проблем використання туристсько-
рекреаційних ресурсів вітчизняними і зарубіжними вченими, питання державного регулювання сфери туризму 
досліджено недостатньо, в першу чергу, щодо удосконалення механізмів державного регулювання та 
організаційної структури управління туристичною сферою у регіонах України. На сьогодні проблемним є 
питання класифікації механізмів державного регулювання у туристичній сфері виходячи з методів, засобів, 
важелів та інструментів, причому проблема полягає у їх достатньому науково-практичному обґрунтуванні. 
Ефективне державне управління може здійснюватися лише за наявності досконалих механізмів державного 
регулювання. Тому необхідна розробка системи заходів щодо підвищення ефективності державного 
регулювання сфери туризму на загальнодержавному та регіональному рівнях. 

Мета. Метою статті є дослідити основні механізми державного регулювання сфери туризму в 
Україні через систему регуляторів, яка визначає стан втручання і впливу держави на туристичну сферу. 

Методологія. Теоретико-методологічною основою дослідження виступають положення вчень про 
систему державного регулювання туристичної сфери, наукові праці учених, нормативно-правове регулювання. 
У процесі дослідження використано загальнотеоретичні та спеціальні методи аналізу: аналізу та синтезу, 
історичний , абстрактно-логічний, програмно-цільовий  та інші.  

Результати. У процесі дослідження значна увага приділяється нормативно-правовій базі регулювання 
туристичної сфери України; процесам ефективного державного регулювання сфери туризму; принципам 
державного регулювання; взаєминам держави і ринку туристичних послуг; механізмам, за допомогою яких 
місцеві органи влади можуть ефективно впливати на соціально-економічний розвиток сфери туризму в 
регіоні.  

Наукова новизна. Полягає в тому, що на основі багатоаспектних досліджень узагальнено механізми 
державного регулювання туристичної сфери діяльності.  

Практична значимість дослідження заключається в тому, що проаналізовано основні шляхи 
удосконалення регулювання туристичної сфери діяльності на перспективу.    

Ключові слова: державне регулювання, механізми державного регулювання, моделі державного 
регулювання, короткочасний вплив туризму, довгостроковий вплив туризму, принципи державного 
регулювання, прямий вплив туризму; непрямий вплив туризму; державне управління; цілі державного 
регулювання, туристична політика  

 

У багатьох країнах світу саме за рахунок туризму виникають нові робочі місця, 
підтримується високий рівень життя населення, створюються передумови для поліпшення 
платіжного балансу країни. Необхідність розвитку сфери туризму сприяє підвищенню рівня 
освіти, удосконаленню системи медичного обслуговування населення, впровадженню нових 
засобів поширення інформації тощо. 

Держава, згідно із Законом України "Про туризм", визнаючи туристичну діяльність 
однією з пріоритетних галузей економіки України, сприяє туристичній діяльності і створює 
сприятливі умови для її розвитку; визначає і підтримує пріоритетні напрями туристичної 
діяльності; формує імідж України як країни, сприятливої для туризму. Проте розвиток сфери 
туризму в Україні сьогодні гальмується недосконалістю нормативно-правової бази, а також 
методичної, організаційної, юридичної та інформаційної підтримки суб’єктів 
підприємництва в сфері туризму; недостатньою ефективністю механізмів державного 
регулювання та управління туристичними підприємствами; незначними обсягами інвестицій 
у розвиток матеріально-технічної бази туризму та туристичної інфраструктури; 
неефективністю використання рекреаційних ресурсів.  
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Об’єкти та методи дослідження. Ефективне державне регулювання потребує 
наукового та методичного забезпечення. Незважаючи на активізацію дослідницьких зусиль, 
спрямованих на аналіз питань туризму, певні аспекти державного регулювання цієї галузі 
залишаються вивченими недостатньо. Бракує досліджень, присвячених як теоретичному 
осмисленню зазначених питань, так і розробці науково обґрунтованих практичних 
рекомендацій щодо державного регулювання туристичної галузі на національному, 
регіональному та місцевому рівнях.  

Аналіз економічних показників розвитку сфери туризму в областях, містах і селах 
України свідчить про недостатню дієвість та активність господарчої діяльності в сфері 
туризму. Місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування недостатньо 
впливають на раціональне використання існуючого туристсько-рекреаційного потенціалу 
регіонів. До теперішнього часу не визначено механізми, за допомогою яких місцеві органи 
влади могли б ефективно впливати на соціально-економічний розвиток сфери туризму в 
певному регіоні. 

В останні роки в Україні посилюється увага вчених та фахівців, які досліджують 
проблеми розвитку туризму, до формування національної туристичної індустрії, підвищення 
економічної ефективності туристичної сфери. Питання історії виникнення туризму 
досліджуються в працях В.І.Бурчакова, В.Г.Герасименка, Т.А.Дьорової, О.В.Лугової, 
П.М.Слободяна, В.К.Федорченка та інших авторів.  

Вагомий внесок у вивчення економічної ефективності туризму здійснили 
Г.М.Алейнікова, А.І.Балабанов, А.Б.Гайдук, В.Г.Герасименко, В.Г.Гуляєв, А.П.Дурович, 
М.І.Кабушкін, М.П.Крачило, А.Д.Чудновський, І.М.Школа  та інші. Проблеми формування 
державної туристичної політики аналізуються в роботах А.П.Дуровича, М.І.Кабушкіна, 
В.І.Цибуха та ряду інших авторів. 

Постановка завдання. Метою статті є дослідити основні механізми державного 
регулювання сфери туризму в Україні через систему регуляторів, яка визначає стан 
втручання і впливу держави на туристичну сферу. Виходячи з поставленої мети поставлені 
такі завдання: проаналізувати нормативно-законодавчу базу регулювання туристичної 
діяльності; основні моделі, механізми регулювання туристичної діяльності; засади 
ефективності регулювання туристичної діяльності; роль місцевих органів влади у 
регулюванні туристичної діяльності.  

Результати та їх обговорення.   
Важливим аспектом впливу держави на діяльність господарюючих суб'єктів, у тому 

числі й у сфері туризму, виступає вибір тієї чи іншої моделі регулювання, так званої системи 
регуляторів, яка визначає стан втручання і впливу держави на туристичну сферу. Серед 
особливостей зарубіжних систем регулювання туризму необхідно виділити наявність цілого 
ряду громадських організацій, що виконують функції галузевого управління на різних рівнях 
і посилення маркетингових функцій органів управління у сфері туризму. Для ефективного 
функціонування туристичної сфери в Україні необхідно проводити заходи щодо формуванні 
й просуванні національного турпродукту, здійснення маркетингових досліджень, рекламно-
інформаційної діяльності, організації та проведення міжнародних туристичних виставок, 
конференцій, семінарів, формування базового пакету інвестиційних проектів у галузі 
розвитку туристичної інфраструктури тощо [2, с.16].  

Слід зауважити, що центральна державна туристична адміністрація в розвинених 
європейських країнах працює в тісній взаємодії з місцевою владою й приватним бізнесом. 
Така схема роботи виявилася досить продуктивною з погляду знаходження форм 
конструктивного співробітництва та взаємодії адміністративних органів різних рівнів 
державного та регіонального регулювання, а також для залучення фінансових коштів 
приватного сектора з метою виконання відповідних державних завдань. Наслідком такої 



Науковий вісник Мукачівського державного університету 
Економічні науки 

 

Журнал наукових праць №21(16)’2016 

 

227

політики стала поява змішаних за формою власності (державно-приватних) інститутів у 
сфері регулювання туристичної діяльності.  

При короткочасному впливі туризму за допомогою перерозподілу частини доходів 
населення в туристичний сектор зростає попит на послуги відповідних сегментів ринку. Це 
дає підставу розглядати розвиток туризму як інструмент перерозподілу видаткової частини 
бюджетів домогосподарств. 

Довгостроковий вплив туризму створює ширший мультиплікативний ефект, що 
виявляється в розвитку сполучених галузей: будівництва, промисловості, сільського 
господарства, народних промислів і т. д. Унаслідок цього збільшується зайнятість населення, 
зростають його доходи. Так, досвід розвинутих країн, зокрема Франції, Іспанії, свідчить про 
те, що будівництво 100 місць розміщення туристів веде за собою створення 20 - 25 нових 
робочих місць по їх обслуговуванню [6, с.54]. 

Держава, визнаючи туристичну діяльність як одну з пріоритетних галузей 
національної економіки, здійснює її регулювання відповідно до таких принципів: 

- сприяти туристичній діяльності і створювати сприятливі умови для її розвитку; 
- визначати і підтримувати пріоритетні напрями туристичної діяльності; 
- формувати уявлення про Україну як про країну, сприятливу для туризму; 
- здійснювати підтримку і захист українських туристів, туроператорів, турагентів і їх 

об'єднань. 
Одна з основних цілей державного регулювання туристичної діяльності - забезпечити 

права громадян на відпочинок, свободу пересування та інші права при здійсненні подорожей. 
Держава сприяє розвитку туристичної діяльності: допомагає готувати кадри, організовувати 
наукові дослідження в сфері туристичної індустрії, забезпечує картографічною продукцією 
тощо. За підтримкою держави українські туристи, туроператори, турагенти та їхні об'єднання 
беруть участь у міжнародних туристичних програмах. Одночасне формування туристичної 
індустрії повинне бути орієнтоване на створення нових робочих місць, збільшення доходів 
держави і українських громадян, збереження об'єктів туристичного показу, раціональне 
використання природної, історичної, культурної спадщини, зміцнення міжнародних 
контактів. 

Взаємини держави і ринку туристичних послуг можна умовно розділити на відносини 
з приводу: 

- стимулювання підприємництва в сфері туризму; 
- охорони навколишнього середовища, в тому числі природних рекреаційних 

туристичних ресурсів; 
- охорони життя, здоров'я, захисту прав та інтересів споживачів туристичних послуг 

[11, с. 38]. 
Створення сприятливих умов для інвестицій у туристичну індустрію, надання 

пільгових кредитів, установлення податкових і митних пільг туроператорам і турагентам, що 
займаються туристичною діяльністю на території України, приваблюючи іноземних 
громадян у цю сферу, скорочення податків і зборів або звільнення від них на початковій 
стадії створюваних разом із закордонними інвесторами компаній і фірм, допомога цільовими 
бюджетними субсидіями - це ті заходи, що повинні бути узгоджені з обов'язковими умовами 
по створенню додаткових робочих місць і залученню місцевої робочої сили й інших 
ресурсів, що сприяють активізації економіки. 

Надання послуг туризму і рекреації в умовах ринку повинне супроводжуватися 
захистом прав та інтересів споживачів, забезпеченням їхньої безпеки. Правову основу для 
цього створює Закон України "Про захист прав споживачів", що визначає права споживача 
на безпеку послуг, на одержання необхідної інформації, гарантії і відповідальності 
постачальника (виконавця) послуг і т. д. Найважливішим засобом державного контролю над 
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підприємництвом у сфері туризму є ліцензування цієї діяльності, стандартизація в 
туристичній індустрії, сертифікація туристичного продукту. Це необхідно для захисту прав 
та інтересів туристів. 

Туризм стимулює економічні процеси, відкриває додаткові ринки для продукції не 
туристичних галузей, унаслідок чого з'являються умови для зростання виробництва, 
застосування нової техніки, удосконалення технологій виробництва та зростання 
продуктивності праці. Виробничо-господарська діяльність у туристичній галузі виступає 
системоутворювальним фактором впливу на розвиток економіки в цілому. 

Розвиток туристичної індустрії значною мірою впливає на розвиток усієї економічної 
системи. При цьому вплив на економіку, має як прямий, так і непрямий характер. 

Прямий вплив виявляється в тому, що витрати туристів, які приваблюються 
підприємствами туріндустрії, підвищують доходи відповідної території, сприяють створенню 
нових робочих місць, зростанню рівня життя працівників туристичних підприємств. 

Непрямий вплив виявляється в тому, що підприємства індустрії туризму, до яких 
безпосередньо надходять витрати туристів, коли придбають товари і послуги, необхідні для 
здійснення своєї діяльності, генерують економічну активність цілого ряду суміжних галузей. 
Ефект, пов'язаний з розвитком індустрії туризму, полягає не лише в тому, що вона дає 
деякий вихідний імпульс у формі припливу грошових коштів, зокрема іноземної валюти, а й 
у тому, що породжує хвилі зростання [2, с.26]. 

Специфіка послуг туризму відбивається і на процесі їхнього ціноутворення. Для них 
характерна висока еластичність цін у різних сегментах туристичного ринку, що залежить від 
співвідношення попиту та пропозиції. Нематеріальна природа, незбереженість послуг 
зумовлюють особливості ринкового ризику, пов'язаного з утворенням нереалізованих запасів 
туристичного призначення, а також імовірність того, що ціна на ці товари й послуги може 
бути збита конкурентами. Виникає небезпека "цінових війн" у різних секторах індустрії 
туризму, що загострюється сезонною диференціацією цін, їхньою залежністю від цін і 
тарифів на товари й послуги сумісних галузей. Державне регулювання повинне враховувати 
цю специфіку при здійсненні перегляду цін і тарифів на послуги галузей із природною 
монополією. 

Державний механізм управління в туристичній сфері розглядається як виважена 
система прийомів, важелів та методів впливу державних органів влади на діяльність усіх 
суб'єктів туристичного ринку, а також способів практичного застосування їх за тієї чи іншої 
ситуації, якою обумовлюються цілі та завдання розвитку галузі.  

Сучасний стан розвитку туристичної індустрії в Україні не відповідає наявному 
потенціалу туристичних ресурсів, низькою є її економічна ефективність. Однією з основних 
причин такого становища є недостатній рівень теоретичного осмислення соціально-
економічної суті туризму як суспільного явища та його економічної значимості як 
прибуткової галузі. Важливою умовою забезпечення розвитку туристичної галузі в Україні є 
формування дієвого регуляторного механізму, який би поєднував у державне регулювання та 
ринкове саморегулювання.  

Державне  регулювання  туристичної  сфери -  це  сукупність  методів  впливу 
суб’єктів  управління  на  туристичну  сферу  як  об’єкт,  які  мають  практичний характер  та  
функціональну  спрямованість  для  досягнення  визначених  цілей. Особливістю  
державного  регулювання,  що  відрізняє  його  від  управління,  є врахування  законів  ринку  
в  ході  реалізації  управлінських  функцій.  Державне  управління  є  теоретичною  
оболонкою  та  концептуальною  основою реалізації  відповідного  механізму,  а  державне  
регулювання  відображене  в практичному вимірі з обов’язковим включенням поточних 
процесів на ринку та їх прогнозів [5]. 
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Державне регулювання галуззю туризму повинно забезпечувати розвиток 
вітчизняного туризму, здійснюючи при цьому аналіз прогнозування розвитку найбільш 
ефективний, який відповідає як потребам самого туризму, так і всього суспільства в цілому. 
„Водночас кожен регіон як частина території держави залишається об’єктом державного 
управління”. Неможливо уявити стан туризму у відриві від економічного становища держави 
і окремих його територій. Він відображає рівень економічного розвитку регіону та його 
господарчого потенціалу, які є обумовлюючими факторами розвитку туристичної діяльності. 
Тому зараз, в період активного становлення туристичного ринку в Україні, крайнє важливо 
визнати що галузь туризму потребує державного регулювання та  управління, а також 
визначити стратегію його перспективного розвитку. Тому, необхідно послідовно 
здійснювати державну і регіональну туристичну політику.  

Сутність державного регулювання туристичної галуззі виражається в цілях, засобах і 
формах його реалізації. 

Основними цілями державного регулювання туристичної галуззі є: збільшення 
валового національного доходу від туристичної діяльності; збільшення кількості зайнятих в 
індустрії туризму; організація туристичної діяльності в цивілізованих рамках; збереження 
туристичних ресурсів; примноження туристичного потенціалу країни й окремих регіонів. 

Досягнення цих цілей передбачає вирішення головного завдання державного 
регулювання – створення сприятливих умов для розвитку туристичної сфери за допомогою 
правових, економічних, адміністративних та інших методів дії, розподілу матеріальних і 
кадрових ресурсів з урахуванням існуючих пріоритетів. 

Цілі державної політики розвитку туристичної галуззі реалізуються на основі 
функціонування системи державного регулювання туристичної галуззі, під якою розуміється 
сукупність організаційних структур і методів регулювання, що забезпечують виконання 
таких функцій, як: планування, що включає розробку стратегій і програм розвитку туризму, 
вироблення планів діяльності й механізмів їх реалізації; організація, що полягає у 
формуванні оптимальної організаційної структури туристичних адміністрацій, раціональний 
розподіл обов'язків і повноважень, сприяння створенню додаткових структур регулювання 
(спілки, асоціації); координація, тобто забезпечення синхронності дій учасників процесу 
регулювання індустрії туризму; контроль, оцінка й коректування діяльності елементів 
системи регулювання для забезпечення виходу на заплановані параметри розвитку. 

Адміністративний механізм державного регулювання  туристичної галуззі є 
сукупністю прийомів впливів, заснованих на використанні об’єктивних організаційних 
відносин між людьми та загально-організаційних принципів управління. Адміністративний 
механізм здійснюється організаційними, розпорядчими та економічними методами.  За 
допомогою адміністративного механізму суб’єкт виконавчої влади здійснює управлінський 
вплив на об’єкт шляхом використання адміністративних форм управління. Адміністративний 
механізм здійснюється через такі засоби: ліцензування, стандартизацію, сертифікацію та 
візову стратегію.   

Державне регулювання сфери туризму можна розглядати через дію таких основних 
механізмів:  

- регламентуючого - держава за допомогою законів, нормативно-правових актів, 
нормативів установлює певні правила та регламенти діяльності різних видів туристичної 
діяльності, визначає правовий простір;  

- стимулюючого - він включає способи підтримки діяльності та стимулювання її 
активізації організацій туристичної інфраструктури;  

- соціального - передбачає регулювання державою соціально-економічних відносин, 
які б забезпечували доступ до туристичних та екскурсійних послуг дітям, молоді, людям 
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похилого віку, інвалідам та малозабезпеченим громадянам шляхом запровадження пільг 
стосовно цих категорій осіб;  

- коригуючого - передбачає створення умов для розвитку та гармонізації податкового, 
валютного, митного, прикордонного та інших видів регулювання;  

- контролюючого - забезпечує нагляд і контроль за виконанням державних рішень і 
дотриманням законів у сфері туризму;  

- організаційного - передбачає удосконалення структури державного регулювання та 
управління шляхом розмежування повноважень центральних та місцевих органів виконавчої 
влади, удосконалення взаємодії органів місцевого самоврядування з суб’єктами 
господарювання, системи підвищення кваліфікації державної служби та посадових осіб 
місцевого самоврядування  [7, с. 327]. 

Дослідження механізмів державного регулювання сфери туризму свідчать, що 
організаційний механізм є основою державного регулювання і потребує найбільшого 
удосконалення. До основних засобів реалізації організаційного механізму відносяться: 
розмежування повноважень центрального та місцевих органів виконавчої влади у сфері 
туризму; створення структурних підрозділів з питань туризму і курортів на всіх рівнях 
управління та координаційних консультативно-дорадчих органів; удосконалення 
взаємовідносин органів місцевого самоврядування з суб’єктами господарчої діяльності, 
пов’язаної з наданням туристичних послуг; створення туристсько-інформаційних центрів; 
удосконалення системи підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб 
місцевого самоврядування, на яких покладено обов’язки з питань розвитку туризму [8, с.82].  

Механізми реалізації державної туристичної політики передбачають розроблення 
державних і відповідних місцевих програм розвитку туризму, регулювання туристичної 
діяльності з боку органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування. Реалізація 
завдань державної і місцевих програм розвитку туризму значною мірою залежить від 
виконання місцевих бюджетів.  

У зв’язку з тим, що основними джерелами поповнення місцевого бюджету є 
обов’язкові платежі та місцеві податки і збори, орган місцевого самоврядування, 
зацікавлений у тому, щоб на відповідній території було зареєстровано якомога більше 
суб’єктів підприємництва. Разом з тим, однією з головних причин низького рівня наповнення 
місцевих бюджетів є відсутність зацікавленості суб’єктів підприємництва у державній 
реєстрації безпосередньо на тій території, де здійснюється їх діяльність. Як правило, 
туристичні послуги надають підприємці, які не зареєстровані на відповідній території, а тому 
і не беруть участь у соціально-економічному розвитку території. Це свідчить про те, що 
система організаційних і економічних відносин органів місцевого самоврядування з 
суб’єктами підприємництва, організаціями, установами, громадськістю, окремими 
громадянами, які здійснюють діяльність у сфері туризму, не знаходиться на належному рівні.  

З метою накопичення фінансових ресурсів для реалізації місцевих програм розвитку 
туризму доцільно створити місцеві фонди розвитку туризму за допомогою договірних угод 
на передачу суб’єктами підприємництва, які здійснюють діяльність у сфері туризму, частини 
прибутку від їх діяльності.  

Науковцями запропоновано шляхи взаємодії органів місцевого самоврядування з 
суб’єктами господарювання, які реалізують діяльність з надання туристичних послуг шляхом 
проведення конкурсного відбору переможців серед суб’єктів господарювання для 
наступного співробітництва. Це створення корпоративних утворень у вигляді господарського 
товариства та комунальних підприємств - інформаційно-туристичних центрів; надання пільг 
з місцевих податків і зборів; сприяння в організації рекламно-інформаційного забезпечення; 
надання в оренду на пільгових умовах майна територіальної громади тощо. Обґрунтовано 
шляхи підвищення ролі органів місцевого самоврядування в розвитку туристсько-
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екскурсійної діяльності на основі впровадження конкурсного відбору суб’єктів 
підприємництва.  

З метою реалізації державної туристичної політики органи місцевого самоврядування 
повинні сконцентрувати увагу на впровадженні наступних заходів: залучення коштів для 
реалізації місцевих програм розвитку туризму на основі створення обласного фонду 
розвитку туризму; надання пільг з оподаткування інвесторам, що інвестують реалізацію 
заходів місцевих програм розвитку туризму; забезпечення участі місцевих органів 
виконавчої влади та органів місцевого самоврядування у підготовці проектів державної 
програми розвитку туризму; залучення фахівців, громадськості до експертизи проектів 
місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та інших правових 
заходів з питань туризму; сприяння паспортизації туристичних підприємств; налагодження 
потужної реклами, випуск високоякісного інформаційно-довідкового матеріалу, туристичних 
оглядових і маршрутних карт; забезпечення регулярного проведення обласних, міських 
туристичних виставок, фестивалів, ярмарків; участь вітчизняних виробників і туристичного 
продукту в подібних заходах за кордоном; внесення змін до нормативно-правових актів щодо 
розмежування повноважень місцевих органів виконавчої влади та центральних органів 
виконавчої влади у галузі туризму.  

Одним з головних заходів удосконалення державного регулювання сфери туризму є 
організація професійної підготовки та підвищення кваліфікації кадрів. Для впровадження 
економічних і фінансових заходів, спрямованих на підвищення ефективності державного 
регулювання сфери туризму, необхідно постійно здійснювати організаційно-кадрове 
забезпечення цих заходів. Для цього треба розробляти регіональні програми з організації 
підготовки та підвищення кваліфікації кадрів державних службовців та посадових осіб 
органів місцевого самоврядування, які займаються виконанням обов’язків у сфері туризму 
[4]. При цьому заходи щодо впровадження цих програм повинні передбачати обов’язковість 
системи підвищення кваліфікації для працівників, зайнятих вирішенням завдань у сфері 
туризму, а також заохочення виконавчих органів у систематичній професійній підготовці їх 
службовців. Це передбачає створення науково-методичного сектору при обласній 
координаційній раді з питань розвитку туризму; розробку кошторису витрат на заходи з цих 
питань та розробки заходів для обласної програми розвитку туризму.  

Органи державної влади вживають певних заходів для підвищення авторитету 
України на міжнародній арені, формування позитивного іміджу України та просування 
національного туристичного продукту на внутрішньому та зовнішніх ринках. Однак повна 
відсутність бюджетного фінансування, розпорошена державна система управління та 
недосконалість норм законодавства гальмують активізацію розвитку сфери туризму, а 
відсутність державної політики унеможливлює динамічний розвиток туристичної галузі. 

  З метою виконання глави 16 "Туризм" Плану заходів з імплементації Угоди про 
асоціацію, гармонізації законодавства України у сфері туризму із законодавством 
Європейського Союзу: 

1) протягом 2016 року розробити та подати Кабінету Міністрів України: 
- проект нової редакції Закону України "Про туризм", що відповідатиме законодавству 

Європейського Союзу у сфері туризму та провідним світовим практикам щодо ведення 
бізнесу, забезпечить пріоритетність та стимулювання в’їзного і внутрішнього туризму, 
удосконалить механізми фінансового забезпечення відповідальності туроператора та 
турагента перед туристами, регулюватиме діяльність фахівців туристичного супроводу та 
саморегулівних організацій  та передбачатиме створення державного реєстру суб’єктів 
туристичної діяльності; 



Науковий вісник Мукачівського державного університету 
Економічні науки 

 

Журнал наукових праць №21(16)’2016 

 

232 

- до 1 січня 2018 року забезпечити виконання плану імплементації Директиви Ради 
ЄС від 13 червня 1990 року № 90/314/ЄЕС про організовані туристичні подорожі, відпочинок 
з повним комплексом послуг та комплексні турне; 

- до 1 січня 2017 року спільно з Міністерством інформаційної політики України 
створити туристичний веб-портал "Visit Ukraine" з поданням у єдиному форматі достовірної 
та актуальної інформації про туристичні можливості регіонів та міст України; 

- протягом 2016-2017 років спільно з Державною службою статистики України 
впровадити рекомендовану Всесвітньою туристичною організацією (UNWTO) систему 
сателітних рахунків у сфері туризму, яка дасть змогу визначати  реальний внесок туризму в 
соціально-економічний розвиток держави та окремих регіонів;  

- підготувати пропозиції про здійснення державно-приватного партнерства  щодо 
об’єктів державної власності у сфері туризму і курортів;  

- розробити спільно з Міністерством екології та природних ресурсів України мережу 
маршрутів з відвідуванням об’єктів природно-заповідного фонду України міжнародного 
значення, у тому числі реєстр об’єктів з підвищеним туристичним потенціалом; 

- опрацювати спільно з Міністерством культури України питання щодо віднесення 
державних підприємств "Навчально-консультативний центр по туризму", "Науковий центр 
розвитку туризму" та Державної установи "Національна туристична організація" до сфери 
управління Міністерства економічного розвитку і торгівлі України; 

- підготувати спільно з Міністерством соціальної політики України перелік посад 
фахівців туристичного супроводу та кваліфікаційні вимоги до них;  

- забезпечити підготовку каталогу інвестиційних проектів у сфері туризму та курортів 
для представлення потенційним інвесторам; 

- розглянути можливість запровадження податкових преференцій для туристичних 
підприємств, що надають послуги соціальним категоріям туристів (школярам, студентам, 
пенсіонерам, особам з обмеженими можливостями);  

- забезпечити розроблення національної мережі туристичних брендів України 
(області, райони та міста); 

- ініціювати проведення конкурсів молодіжних стартапів у сфері туризму із 
залученням інвесторів; 

2) доручити Міністерству закордонних справ України: 
-  ввести в експлуатацію інформаційно-телекомунікаційну систему ІТС "Віза" для 

централізованого оформлення закордонними дипломатичними установами України віз 
іноземцям для в’їзду в Україну; 

- забезпечити через дипломатичні установи України за кордоном представництво 
інтересів України у сфері туризму, поширення інформації для створення позитивного іміджу 
України як країни, безпечної для туризму; 

3) доручити Міністерству освіти і науки України: 
- за участю зацікавлених сторін розробити стандарти вищої освіти за спеціальностями 

"Туризм", "Готельно-ресторанна справа" та інших, за якими здійснюється підготовка 
фахівців для сфери туризму за відповідними рівнями вищої освіти, з урахуванням 
пропозицій галузевих об’єднань організацій роботодавців у сфері туризму щодо професійних 
компетентностей (професійних стандартів) фахівців у сфері туризму та запровадити їх в 
освітню діяльність вищих навчальних закладів; 

- протягом 2016-2017 років вжити заходів для перегляду переліку професій галузі 
туризму та готельного господарства у «Класифікаторі професій України» на предмет їх 
відповідності стандартам ЄС та сучасним світовим практикам; 

4) доручити Міністерству інфраструктури України: 
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- розробити та подати на розгляд Кабінету Міністрів України для затвердження 
прозору систему доступу авіаперевізників, у тому числі бюджетних, на український ринок; 

- переглянути спільно з Міністерством економічного розвитку і торгівлі України 
графік руху поїздів з урахуванням потреб розвитку внутрішнього туризму; 

- розробити концепцію збереження та розвитку вузькоколійних залізниць як важливих 
об’єктів туристичних маршрутів; 

5) доручити Міністерству інформаційної політики України: 
- підготувати спільно з Міністерством економічного розвитку і торгівлі України та 

Міністерством закордонних справ України пропозиції щодо проведення масштабної 
промоційної кампанії туристичних можливостей України на світовому та внутрішньому 
ринках з детальним планом реалізації та обсягами фінансування; 

- забезпечити спільно з Державним комітетом телебачення і радіомовлення України 
трансляцію промо-роликів, тематичних теле- і радіопередач щодо просування національного 
та регіонального туристичних продуктів, пропагування внутрішнього туризму в Україні; 

6) доручити Міністерству аграрної політики та продовольства України забезпечити 
проведення засідань міжвідомчої робочої групи з питань координації сільського туризму та 
туризму в сільській місцевості для підготовки пропозицій щодо внесення необхідних змін до 
законодавства у сфері сільського туризму; 

7) доручити Міністерству культури України спільно із зацікавленими 
міністерствами, іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади забезпечити 
інфраструктурне облаштування та інформаційне забезпечення об’єктів історико-культурної 
спадщини України; 

8) доручити Міністерству екології та природних ресурсів України спільно із 
зацікавленими міністерствами і відомствами та місцевими органами виконавчої влади 
забезпечити інфраструктурне облаштування та інформаційне забезпечення об’єктів 
природно-заповідного фонду України; 

9) доручити Міністерству охорони здоров’я України вжити заходів для забезпечення 
підготовки Державного кадастру природних лікувальних ресурсів України. 

Висновки. Перспективи подальшого дослідження полягають у тому, що проблема 
державного управління розвитком туризму недостатньо вивчена, а особливо механізми 
управління туристичної сферою у сучасних умовах. Політика формування ринку 
туристичних послуг має відповідати критеріям економічної результативності, соціальної 
ефективності та екологічної безпеки. Тому в подальшому слід дослідити механізми 
державного управління соціалізацією, екологізацією та інформатизацією туризму. 

Вживання різноманітних форм взаємодії підприємств і органів місцевого 
самоврядування для вироблення конкурентноспроможного туристичного продукту, 
формування раціональних технологічних і коопераційних зв’язків, сприятиме 
взаємовигідному співробітництву підприємств і міської ради, формуванню конкурентних 
переваг та комплексному розвитку території.  

З метою поширення позитивного досвіду роботи у сфері туризму щодо впровадження 
новітніх економічних та організаційних заходів треба запроваджувати нові форми 
співробітництва між органами місцевого самоврядування та суб’єктами підприємництва: 
створювати інформаційні туристичні центри у формі комунальних підприємств; виступати 
співзасновниками корпоративних підприємств у вигляді господарчих товариств; надавати 
пільги з місцевих податків і зборів; здавати в оренду на пільгових умовах майно 
територіальних громад. Це дозволить сконцентрувати потенціал професіоналізму та 
інфраструктурного забезпечення та інформаційних зв’язків між підприємствами і владою.  
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АННОТАЦИЯ 
 

МЕХАНИЗМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  ТУРИСТИЧЕСКОЙ  
СФЕРЫ В УКРАИНЕ 

Актуальность. Туристический бизнес Украины является неотъемлемой составляющей мирового 
туристического бизнеса. Государство провозгласило туризм одним из приоритетных направлений развития 
экономики и культуры, определило основные цели государственной регуляции и приоритетные направления 
государственной политики в отрасли туризма. Невзирая на значительную теоретико-методологическую базу 
исследований проблем использования туристско-рекреационных ресурсов отечественными и зарубежными 
учеными, вопрос государственной регуляции сферы туризма исследован недостаточно, в первую очередь, 
относительно усовершенствования механизмов государственной регуляции и организационной структуры 
управления туристической сферой в регионах Украины. На сегодня проблемным является вопрос 
классификации механизмов государственной регуляции в туристической сфере исходя из методов, средств, 
рычагов и инструментов, причем проблема заключается в их достаточном научно-практическом обосновании. 
Эффективное государственное управление может осуществляться лишь при наличии совершенных 
механизмов государственной регуляции. Поэтому необходимая разработка системы мероприятий по 
повышению эффективности государственной регуляции сферы туризма на общегосударственном и 
региональном уровнях. 

Цель. Целью статьи является исследовать основные механизмы государственной регуляции сферы 
туризма в Украине через систему регуляторов, которая определяет состояние вмешательства и влияния 
государства на туристическую сферу.   

Методология. Теоретико-методологической основой исследования выступают положения учений о 
системе государственной регуляции туристической сферы, научных трудах ученых, нормативно-правовом 
регулировании. В процессе исследования использованы общетеоретические и специальные методы анализа: 
анализа и синтеза, исторический, абстрактно-логический, программно- целевой и другие. 

Результаты. В процессе исследования значительное внимание уделяется нормативно-правовой базе 
регуляции туристической сферы Украины; процессам эффективной государственной регуляции сферы 
туризма; принципам государственной регуляции; взаимоотношениям государства и рынка туристических 
услуг; механизмам, с помощью которых местные органы власти могут эффективно влиять на социально-
экономическое развитие сферы туризма в регионе.  

Научная новизна. Заключается в том, что на основе многоаспектных исследований обобщенно 
механизмы государственной регуляции туристической сферы деятельности.  
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Практическая значимость исследования заключается в том, что проанализированы основные пути 
усовершенствования регуляции туристической сферы деятельности на перспективу.   

Ключевые слова: государственная регуляция, механизмы государственной регуляции, модели 
государственной регуляции, кратковременное влияние туризма, долгосрочное влияние туризма, принципы 
государственной регуляции, прямое влияние туризма; непрямое влияние туризма; государственное управление; 
цели государственной регуляции, туристическая политика 

 
SUMMARY 

 
STATE MECHANISMS OF REGULATION OF TOURIST SPHERE IN UKRAINE 

Topicality. Tourist business in Ukraine is an integral part of world tourism. The state has declared the tourism 
as one of the priority directions of economic development and culture, determined the main goals of state regulation 
and priorities of the state policy in the field of tourism. Despite of considerable theoretical and methodological basis of 
researches concerning problems of recreational resources usage by domestic and foreign scientists, the issue has been 
studied insufficiently, primarily the part what concerns the mechanism of state regulation and organisational structure 
of tourist sphere management in the regions of Ukraine. At present the problem is the classification mechanisms of state 
regulation in the tourism sphere based on methods, means, levers and tools, and the problem is of sufficient scientific 
and practical justification. Effective state management can be carried out only with the existence of perfectly improved 
mechanisms of state regulation. Therefore, there is the necessary of the measures development for improvement the 
efficiency of state regulation of tourism sphere at national and regional levels. 

The aim of the article. The aim of the article is to investigate the main mechanisms of state control of sphere 
of tourism in Ukraine through the system of regulators, which determines the state of interference and influence of the 
state on a tourist sphere. 

Methodology. The provisions of doctrines concerning the system of state regulation, scientific works and 
normative and legal regulation have been taken as theoretical and methodological basis of research. General 
theoretical and specific methods of analysis have been used: historical, statistical and economic, analysis and synthesis, 
abstract and logical, target-oriented and others. 

Results. In the process of investigation the considerable attention has been paid to the normative and legal 
regulation of the tourism sphere in Ukraine, to the processes of effective state regulation of tourism sphere; to 
principles of state regulation; to the mutual relations of the state and market of tourist services; to the mechanisms due 
to which local authorities can effectively influence on socio-economic development of tourism sphere of the region. 

Scientific novelty. Lies in the facts in that on the basis of many-sided research the mechanisms of state 
regulation of the tourist sphere activity have been generalized. 

Practical relevance. Lies in the facts in that the main prospective ways of improvement of tourist sphere 
activity have been analysed. 

Key words: state regulation, mechanisms of state regulation, model of state regulation, short-term influence of 
tourism, long-term influence of tourism, principles of state regulation, direct influence of tourism; indirect influence of 
tourism; state management; goals of state regulation, tourist policy . 
 
 
 
 
УДК 330.131.7 

 

НЕОБХІДНІСТЬ ЗАПРОВАДЖЕННЯ  РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТУ  
НА СУЧАСНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ 

 
ПРОСКУРА В.Ф., БАКОВ Р.В. 
Мукачівський державний університет 

 
У статті наведено сучасне розуміння ризик-менеджменту на підприємстві як частини стратегічного 

управління організацією;  перераховано переваги, які можуть отримувати підприємства від застосування 
ризик-менеджменту; 

Звернуто увагу на те, що управління ризиками обов’язково повинно бути на підприємстві як частина 
поточного (оперативного) управління; 

Визначено три головні аспекти якими характеризується цілісна система управління ризиками на 
підприємстві. 

Зазначено, що ризик-менеджмент повинен бути органічно інтегрований в систему планування та 
управління підприємством, а також налагодити тісний зв'язок з існуючими на підприємстві системами 
управління. 
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У статті також описано процес ідентифікації ризику на підприємстві та наведено систему 
ідентифікації ризиків за певними ознаками; вказано що включає в себе аналіз ризиків та як проводиться 
визначення рівня ризику за допомогою ранжування. 

Особлива увага звернута на важливість вибору методів управління і застосування техніки управління 
ризиком; наведена характеристика методів управління ризиками підприємства, а саме: методів уникнення 
ризиків, методів контролю ризиків та методів фінансування ризиків. 

Ключові слова: ризик, ризик-менеджмент, планування, управління ризиками, ідентифікація ризику. 
 

Поставника проблеми. Управління ризиками  життєво важливо для успішного 
функціонування малого підприємства в умовах ризику і невизначеності і може істотно 
зміцнити стійкість підприємств малого і середнього бізнесу. Продовження діяльності, 
стабільність і стійкість підприємства безпосередньо залежить від реалізації заходів з 
управління ризиком. 

Власники підприємств, які застосовують методи ризик-менеджменту з моменту 
створення підприємства, мають більше шансів на виживання. Необхідність впровадження 
системи комплексного управління ризиками на підприємствах обумовлена потенційним 
збитком від різних пригод в результаті зносу інфраструктури, впливом людського фактора, 
стихійних лих, які можуть привести до банкрутства підприємства і т.д. 

Керівник підприємства повинен володіти інформацією про ризики, про методи 
управління ними. 

Ризик є невід'ємним супутником підприємницької діяльності. Основні концепції 
підприємництва як несення тягаря ризику і невизначеності представлені в роботах Р. 
Кантільона, Ф. Найта, І. Тюнена, Г. Мангольдта і ін. Проблема подолання невизначеності 
неминуче переходить в загальну проблему управління, тобто економічного контролю. 
Нерозривний зв'язок проблеми невизначеності з проблемою управління грає особливо 
важливу роль при вивченні підприємництва - цього характерного феномена сучасної 
економічної організації, який служить по суті одним з механізмів спеціалізації функції 
адаптації до невизначеності або економічного контролю. Між управлінням, що полягає в 
прийнятті рішень, і прийняттям на себе наслідків рішень - цієї найголовнішої форми несення 
ризику - існують тісні і дуже заплутані зв'язки. В сучасних «ризикових» умовах 
господарювання вітчизняних підприємств дана тема набирає особливої актуальності. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми управління ризиком на 
підприємстві досить часто висвітлюються у економічній літературі та періодичних наукових 
виданнях. Найбільш відомими українськими та зарубіжними вченими що займаються даною 
проблематикою є: В. В. Вітлінський, В. М. Гранатуров, О. Л. Устенко, О. І. Ястремський, А. 
Д. Штефанич, А. П. Альгін, Г. Б. Клейнер, І. Т. Балабанов, Є. А. Уткін, С. М. Ілляшенко, В. 
В. Черкасов, Г. В. Чернова, В. В. Глущенко, М. В. Хохлов, В. А. Москвін, О. С. Шапкін, А. 
Мур, К. Хларден та інші [1-10], праці яких присвячені дослідженню сутності ризику, 
визначенню факторів і причин його виникнення, характеристиці методів оцінки ступеня 
ризику. Затягування  процесу трансформації економічних відносин в Україні в деякій мірі 
пояснюється відсутністю дієвих теоретичних і практичних доробок щодо управління 
ризиком господарської діяльності. Нажаль  до цього часу відсутня ефективна комплексна 
система оцінки та управління господарським ризиком на підприємстві, недостатньо 
досліджені та висвітлені практичні аспекти управління господарським ризиком із 
врахуванням сучасних євроінтеграційних процесів та галузевої специфіки. Існуючі підходи 
та методики щодо вирішення окремих проблемних аспектів ризик-менеджменту як дієвої 
системи управління ризиком й досі не узагальнені, хоча існує нагальна потреба у створенні 
комплексної системи управління господарським ризиком, яка адаптована до сучасних 
тенденцій розвитку економічних процесів у країні. 
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Мета статті (постановка завдання). Метою статті виступає розроблення теоретико-
методичних засад та практичних рекомендацій щодо створення ефективної системи ризик-
менеджменту як інструменту управління господарським ризиком підприємства. 

Результати дослідження. Ризик менеджмент на підприємстві можна розглядати як 
природну еволюцію процесу управління ризиками. У діловій сфері США, наприклад, 
застосовується наступне визначення: ризик - менеджмент на підприємстві - процес, який є 
частиною стратегічного управління організації і охоплює все підприємство, проводиться з 
метою ідентифікації потенційних подій, які можуть торкнутися підприємства, що дозволяє 
управляти і контролювати можливі ризики в розумних межах, щоб гарантувати досягнення 
поставлених підприємством цілей. 

Бізнесові структури можуть отримати багато переваг від застосування ризик-
менеджменту на структурованій і систематичній основі, в тому числі за рахунок: 

 поліпшення комунікації між співробітниками і з зовнішніми зацікавленими 
сторонами; 

 більш глибокого розуміння впливу методів управління ризиками на бізнес; 
 зниження потенційного збитку майну; 
 поліпшення відносин з клієнтами, співробітниками, постачальниками та 

підрядниками; 
 зниження ризику, пов'язаного з відповідальністю перед третіми особами; 
 досягнення поставлених цілей і завдань малого бізнесу; 
 підвищення прозорості в галузі управління фінансами; 
 забезпечення безпечних умов праці співробітників; 
 зміцнення довіри клієнтів до якості товарів / послуг; 
 мінімізації втрат; 
 поліпшення навчання на робочому місці; 
 захисту активів; 
 поліпшення контролю на підприємстві; 
 поліпшення працездатності колективу; 
 забезпечення відповідності релевантним законодавчим вимогам і регламентам, а 

також міжнародним нормам; 
 поліпшення діяльності управління. 
Крім того, управління ризиками дозволяє підприємству встановити надійну основу 

для прийняття рішень і планування, поліпшити попередження втрат і дії з ліквідації наслідків 
пригод та ефективно розподілити, і використовувати ресурси для обробки ризику. 
Управління ризиками повинно бути невід'ємною частиною поточного управління бізнесом і 
застосовуватися на всіх рівнях бізнесу. 

Цілісна система управління ризиками характеризується трьома аспектами: 
безперервний моніторинг всіх джерел ризиків, використання якісних і кількісних методів 
оцінки ризиків, організаційне навчання. Третій аспект стосується навчання керівництва і 
співробітників, вміння вчитися на помилках і створення організаційної культури, яка 
передбачає позитивний підхід до роботи з помилками. Знання і досвід власника бізнесу і 
співробітників повинні бути використані для цілей управління ризиками. 

Ризик-менеджмент повинен бути інтегрований в систему планування та управління. 
Управління ризиками повинно бути пов'язане з існуючими підсистемами управління. 

Серед підсистем управління бізнес-планування знаходиться на першому місці. Бізнес-
планування є важливою управлінською технікою для підприємств будь-якого розміру. 
Ув'язка підсистем для цілісного управління ризиками набуває особливого значення. 
Планування безпосередньо впливає на життєздатність підприємства. Дослідження показує, 
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що підприємства, які збанкрутували, не приділяли належної уваги і часу планування. 
Система бізнес-планування важлива для успішного управління ризиками підприємства. 

Систематичне планування має сенс, якщо кількість співробітників підприємства 
більше 5 осіб. Якщо кількість співробітників менше 5 осіб, то планування практично не має 
сенсу, і не впливає на життєздатність підприємства. При кількості співробітників 
підприємства більше 15 осіб, детальне планування має позитивний вплив на життєздатність 
малого підприємства. Власники підприємств вважають, що планування призводить до 
перевантаження і є загрозою для подальшого існування підприємства. 

Бізнес планування - корисний інструмент для підприємств в ідентифікації ризиків. 
Можна виділити різні види планування на підприємстві: 

 кризове планування (crisis or emergency management planning). При кризовому 
плануванні бажано скласти список аварійних контактів, план евакуації, навчити персонал і 
т.д .; 

 планування дій щодо забезпечення безперервності діяльності (business continuity 
planning); 

 планування непередбачених обставин (contingency planning). 
Ризик-менеджмент на підприємстві можна представити, як багатоступінчастий 

процес, що включає в себе: визначення умов, в яких підприємство здійснює діяльність; 
ідентифікацію ризику; аналіз ризику і визначення рівня ризику; підбір методів управління і 
застосування техніки управління ризиком; моніторинг результатів і вдосконалення системи 
управління ризиками. 

Визначення умов, в яких підприємство здійснює діяльність, включає в себе вивчення 
зовнішнього і внутрішнього середовища підприємства, встановлення умов процесу 
управління ризиками. Зовнішнє середовище являє собою культурну, політичну, правову, 
законодавчу, фінансову, технологічну, економічну, природну і конкурентне середовище 
підприємства. Встановлення умов процесу управління ризиками передбачає визначення 
необхідних ресурсів, термінів, цілей і завдань малого підприємства, відповідальності та 
обов'язків сторін, побудова структури аналізу ризику. 

Процес ідентифікації ризику включає в себе ідентифікацію причин і джерел 
небезпечних подій, ситуацій, обставин або ризику, які можуть зробити істотний вплив на 
досягнення цілей підприємства, і характер цих впливів. Дуже важливо залучити кожного 
співробітника в процес ідентифікації ризиків і стимулювати взаємодію співробітників. 
Обговорення ризиків і оцінка уразливості по різним аспектам, залучаючи співробітників, 
допоможе досягти порозуміння і допомогти в прийнятті рішень і виконанні заходів. 

Ідентифікація не повинна обмежуватися очевидними ризиками. 
Виділяють два основні методи ідентифікації ризику: 
 ретроспективний; 
 перспективний. 
Джерелами інформації про ретроспективу ризику є: журнали обліку подій, звіти 

аудиторів, скарги клієнтів, повідомлення засобів масової інформації, минулі опитування 
персоналу і т.д. 

Перспективні (майбутні) ризики ідентифікувати складніше. Методи ідентифікації 
майбутніх ризиків включають: мозковий штурм з персоналом та зовнішніми зацікавленими 
сторонами (клієнти, страховики, постачальники, підрядники, субпідрядники, ЗМІ і т.д.); 
дослідження економічного, політичного і правового середовища, в якому підприємство 
здійснює діяльність; проведення інтерв'ю з іншими організаціями; опитування персоналу і 
клієнтів, щоб ідентифікувати проблеми, які можуть виникнути в майбутньому; порівняльний 
аналіз різних варіантів (what if), SWOT- аналіз і т.д. 
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Часто при ідентифікації ризиків малим підприємствам потрібна допомога фахівця, 
консультанта. Інформація про ризики може бути отримана малими підприємствами від 
страхових компаній, інспекцій праці, фахівців з управління ризиками, банків і т.д. При 
ідентифікації ризиків власник малого підприємства може використовувати статистику і 
досвід. 

Для ефективного управління ризиками необхідно постійне оновлення і поповнення 
інформації про ризики. 

Серед основних ризиків малого бізнесу, на наш погляд, можна виділити: 
 «Підприємницькі» ризики; 
 Ризики, пов'язані з персоналом: 
 Ризики, пов'язані з безпекою, здоров'ям і втратою працездатності співробітників; 
 Ризик плинності кадрів; 
 Невдалий підбір співробітників і ризик неправильного розподілу повноважень і 

обов'язків між співробітниками; 
 Ризик захворювання (непрацездатності) і смерті власника підприємства, ризик 

смерті основного партнера або основного акціонера підприємства, ризик втрати 
кваліфікованого співробітника і інтелектуальної власності; 

 Недосвідченість керівництва і співробітників; 
 Ризики, пов'язані з пересуванням і відрядженнями співробітників. 
 • Фінансові ризики; 
 Ризик втрати дохідності; 
 Ризик ліквідності; 
 Ризик високу частку позикового капіталу; 
 Кредитний ризик; 
 Ризик виникнення збитків від перерви у виробничій (комерційній) діяльності; 
 Ризики, пов'язані зі збитком, наданим майну; 
 Природні ризики; 
 Ризик впливу вогню; 
 Ризик пошкодження водою; 
 Ризик впливу електричного струму; 
 Поломка устаткування; 
 Інформаційні ризики; 
 Кримінальні дії третіх осіб; 
 Транспортні ризики. 
 Ризики, пов'язані з відповідальністю; 
 Ризик заподіяння шкоди третім особам; 
 Ризик заподіяння шкоди персоналу; 
 Ризик забруднення навколишнього середовища; 
 Ризики взаємодії зі стейкхолдерами (клієнти; інвестори; субпідрядники та 

постачальники; органи державної влади і т.д.). 
«Підприємницькі» ризики - це ризики, які «вмонтовані» в саму природу бізнесу. 
Майже в кожній галузі існують ризики, які треба приймати, просто щоб залишитися в 

бізнесі. Певний ризик початково притаманний будь-якому бізнесу. 
Успіх підприємства, його конкурентоспроможність залежить від кваліфікації та 

мотивації персоналу, тому особливого значення набуває управління ризиками, пов'язаними з 
персоналом. Ризики, пов'язані з персоналом, поділяються на кількісні і якісні. 

Під кількісними розуміються всі ризики, які пов'язані з пошуком і включенням 
співробітників в роботу. Якісні ризики пов'язані з професійним рівнем і рисами характеру 
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співробітників. Причинами виникнення таких ризиків можуть бути відсутність контролю і 
підготовки співробітників, небезпечні умови праці, відсутність компенсацій і т.д. 

Реалізація таких ризиків призводить до простоїв, зупинки діяльності на підприємстві, 
відтоку кваліфікованої робочої сили. Управління ризиками, пов'язаними з персоналом, на 
малому підприємстві допомагає ефективно використовувати досвід і знання, креативність, 
творчий потенціал і інноваційність співробітників. 

Третя група ризиків це фінансові ризики. Фінансові ризики - ризики відхилення від 
запланованого результату внаслідок зміни характеристик фінансових активів. До числа 
фінансових ризиків зазвичай відносять кредитні ризики, ринкові ризики, ризики ліквідності і 
т.д. Фінансові ризики - підвищення процентних ставок, неплатежі з боку клієнтів, валютні 
ризики, інфляція та ін. Причинами виникнення таких ризиків може бути помилкова оцінка 
витрат, яка веде до спотворення цін на товари і послуги; високий рівень фінансового 
левериджу і т.д. До потенційно можливих наслідків реалізації фінансового ризику 
відносяться: зниження грошового потоку; зниження ринкової вартості підприємства; 
зниження доходу. 

Серед основних ризиків малого бізнесу можна виділити ризики, пов'язані зі збитком 
майна, що належить малому підприємству. Збиток може бути викликаний загальними 
небезпеками, а також несприятливими природними явищами, техногенними катастрофами і 
протиправними діями третіх осіб, наприклад, пожежа, буря, блискавка, вандалізм і т.д. 

Традиційно такі ризики передаються страховику за рахунок страхування майна. Крім 
придбання страхування, власнику бізнесу бажано здійснити превентивні заходи. 

Аналіз ризиків і визначення рівня ризику включає в себе: 
 розгляд двох основних критеріїв ризику (частоти його реалізації і тяжкості 

наслідків даної події); 
 розгляд причин і джерел ризику, його позитивних і негативних наслідків та 

імовірності виникнення цих наслідків; ранжування ризиків за ступенем небезпеки. 
Імовірнісна оцінка ризику і ранжування ризиків є найпростішими методами оцінки 

ризику, доступні будь-якому підприємству. Ранжування ризиків являє собою їх 
впорядкування з точки зору кількісних характеристик. 

Ранжування дозволяє побудувати матрицю ризиків. (Рисунок 1) 
Залежно від обставин аналіз ризику може бути: якісним, напівкількісним, кількісним 

або комбінованим. Вибір методу оцінки залежить від мети оцінки ризику, типу ризику, 
можливих наслідків. 

Підбір методів управління і застосування техніки управління ризиком включає 
ідентифікацію діапазону варіантів для обробки ризиків, оцінку цих варіантів, підготовку і 
виконання планів обробки. Всі методи управління ризиками підприємства можна поділити 
на методи уникнення ризиків або відмови від ризику, методи контролю ризиків, методи 
фінансування ризиків. 

Ймовірність 

Наслідки

Незначні Значні Катастрофічні 

Низька 
Незначний 

рівень ризику 
Прийнятний 
рівень ризику 

Середній рівень ризику 

Середня 
Прийнятний 
рівень ризику 

Середній рівень ризику Високий рівень ризику 

Висока Середній рівень ризику Високий рівень ризику Недопустимий рівень ризику

Рисунок 1. Матриця ризиків 
Джерело: URL: http://www.significanceinternational.com/Portals/0/Documents/2005-sme-risk-management-guide-global-risk-alliance-

nsw-dsrd.pdf 
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Метод відмови від ризику є найпростішим методом і полягає в розробці таких заходів, 
які повністю виключають конкретний вид ризику, наприклад, припинення виробництва 
певної продукції. Цей метод управління ризиками є особливо ефективним, коли велика 
ймовірність виникнення збитків (реалізації ризиків) і можливий розмір збитку. 

До методів контролю ризиків можна віднести: запобігання збиткам, зменшення 
розміру збитків, поділ, дублювання. 

Суть методу запобігання збитку полягає в проведенні попереджувальних  
(превентивних) заходів, спрямованих на зниження ймовірності настання несприятливої події. 
Незважаючи на всі зусилля підприємства по зниженню ризиків, деякі збитки, як правило, все 
ж мають місце. Для таких ризиків і може застосовуватися метод зменшення розміру збитків, 
суть якого полягає в проведенні превентивних заходів, спрямованих на зниження розміру 
можливих збитків. 

Суть методу поділу ризику полягає в створенні такої ситуації на підприємстві, при 
якій окремий випадок реалізації ризику не призводить до серії нових збитків. 

Дублювання найбільш значущих об'єктів, схильних до ризику, є необхідним. Такими 
об'єктами можуть бути документація або інша інформація, види діяльності фірми, 
обладнання, що є ключовим для систем життєзабезпечення підприємств або для 
продовження операцій. 

Застосування методів контролю виправдано, якщо розмір можливого збитку 
невеликий, а ймовірність велика. Запобіжні заходи ефективні, коли вигоди від проведення 
даних заходів перевищують витрати на їх проведення. На вибір методів контролю зазвичай 
впливають: рівень ризику, можливі вигоди, можливі витрати. 

Висновки і перспективи подальших досліджень. Враховуючи сучасне розуміння 
ризик-менеджменту на підприємстві як частини стратегічного управління організацією 
приходимо до висновку, що на сучасному підприємстві ризик-менеджмент не просто 
повинен бути як такий, а органічно інтегруватися в систему планування та управління 
підприємством. 

Наявність ризик-менеджменту на підприємстві дасть можливість ідентифікувати 
наявні ризики, визначити рівень небезпеки та застосовуючи певні методи і техніку 
управління ризиками зменшити їх негативний вплив на фінансово-господарську діяльність 
підприємства. 

Подальші дослідження будуть спрямовані на розробку практичних рекомендацій 
щодо застосування певних методів та техніки управління ризиком в залежності від його 
рівня та виду. 
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АННОТАЦИЯ 

 
НЕОБХОДИМОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ РИСК-МЕНЕДЖМЕНТА  

НА СОВРЕМЕННОМ ПРЕДПРИЯТИИ 
В статье приведено современное понимание риск-менеджмента на предприятии как части 

стратегического управления организацией; перечислено преимущества, которые могут получать предприятия 
от применения риск-менеджмента; 

Обращено внимание на то, что управление рисками обязательно должно быть на предприятии как 
часть текущего (оперативного) управления; 

Определены три главных аспекта которыми характеризуется целостная система управления рисками 
на предприятии. 

Отмечено, что риск-менеджмент должен быть органично интегрирован в систему планирования и 
управления предприятием, а также наладить тесную связь с существующими на предприятии системами 
управления. 

В статье также описывается процес идентификации риска на предприятии и приведена система 
идентификации рисков по определенным признакам; указано, что включает в себя анализ рисков и как 
проводится определение уровня риска с помощью ранжирования. 

Особое внимание обращено на важность выбора методов управления и применения техники 
управления риском; приведена характеристика методов управления рисками предприятия, а именно: методов 
предотвращения рисков, методов контроля рисков и методов финансирования рисков. 

Ключевые слова: риск, риск-менеджмент, планирование, управление рисками, идентификация риска. 
 

SUMMARY 
 

NECESSITY OF INTRODUCTION OF RISK-MANAGEMENT 
AT THE MODERN ENTERPRISE 

The current understanding of risk management in the company as part of the strategic management of the 
organization has been represented; as well as the benefits that enterprises can receive from the use of risk management  
have been enumerated;  

The attention has been paid to the fact that risk management must be the part of the current (operational) 
company management; 

Three main aspects that characterize an integrated risk management system in the enterprise have been 
identified. 

It has been noted that risk management must be organically integrated in the planning and management, as 
well as to establish  close relationship with the existing enterprise management systems. 

The risk identification processes at the enterprise has been described in the article as well as the system of 
risks identification due to specific features has been exemplified; it has been pointed out what the risks analysis 
includes and in what way the level of risk, by using a ranking, is defined. 

Particular attention has been paid to the importance of the choice of management methods and the use of risk 
management techniques; characteristics of enterprise risk management, including: the risk avoidance methods, 
methods of risk control and risk financing methods have been represented. 

Keywords: risk, risk management, planning, risk management, risk identification. 
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УДК 658.7.001.26:005.922.1 
 

ВПЛИВ ОПТИМІЗАЦІЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОГО РОЗМІЩЕННЯ ЛОГІСТИЧНИХ 
ОБ’ЄКТІВ НА ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ЇХ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ  

 
ПРОСКУРА В.Ф., ТЕРНОВСЬКАЯ А.Є.  

Мукачівський державний університет  
 

В сучасних умовах підприємствам досить складно контролювати свою діяльність та ефективно 
управляти господарськими процесами, що у свою чергу призводить до загрози їх економічної безпеки. Проблема 
забезпечення економічної безпеки підприємств в умовах нестабільності кон’юнктури українського ринку та 
недосконалості правового, організаційно-економічного механізмів реалізації господарських відносин є 
актуальною з позицій сучасності. Враховуючи це, одним із найбільш важливих напрямків забезпечення 
економічної безпеки у сучасному ринковому середовищі є застосування оптимальних підходів до формування 
стратегій розміщення логістичних об’єктів, так як саме стратегія розміщення логістичних об’єктів має 
безпосередній вплив на рівень їх економічної безпеки. 

Метою статті є визначення впливу територіального розміщення логістичного об’єкту з врахуванням 
критеріїв оптимальності на підвищення рівня економічної безпеки.  

У статті використовувались методи аналізу та узагальнення, а також системний та комплексний 
підходи. Теоретичну та методологічну основу даного дослідження складають праці вітчизняних та 
зарубіжних вчених та фахівців з питань оптимізації територіального розміщення логістичних об’єктів задля 
підвищення рівня економічної безпеки.  

Встановлено, що створення логістичних центрів дозволить зменшити логістичні витрати на 
обслуговування товарних потоків, покращити якість логістичного сервісу та наблизити запаси товарів до 
точок продажу. Оскільки саме використання логістики виступає як чинник інноваційного розвитку та 
важливий фактор зміцнення економічної безпеки підприємства. Але формування певної моделі розміщення 
розподільчого центру є складним завданням. Основна проблема полягає у постановці та вирішенні конкретних 
задач задля оптимізації визначення територіального розміщення розподільчих центрів. Досліджено основні 
чинники, які перешкоджають ефективній діяльності підприємства, розглянуто різні визначення поняття 
логістики, а також проаналізовано основні критерії оптимальності за допомогою яких обирають оптимальне 
місце розташування логістичного об’єкту.  

Ключові слова: логістика, економічна безпека, логістичні об’єкти, територіальне розміщення, 
критерії оптимальності. 

 

Постановка завдання. Визначити вплив оптимізації розміщення логістичного 
об’єкту з врахуванням критеріїв оптимальності на підвищення рівня його економічної 
безпеки.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дослідженням логістики, як процесу 
управління потоками, займались вітчизняні та зарубіжні науковці, такі як В.І. Сергеєв, Б.А. 
Анікін, А.П. Тунаков, В. Алькема, Б. Анікін, Д. Бауерсокс, А.І. Гаджинський, В.В. Дибська, 
Є.В. Крикавський та інші. Одні вченні аналізували проблеми вибору оптимального місця 
розташування логістичних об’єктів (В.Алькема, О.Гутора, Д.Шапіро та ін.), інші – займались 
визначенням оцінки впливу територіального розміщення логістичних об’єктів на рівень 
економічної безпеки (В.В. Дибська, А.М. Гаджинський, О.М. Сумця та ін.). 

Результати та їх обговорення. В сучасних умовах господарювання істотно зростає 
значення логістики як засобу забезпечення стійких ринкових позицій підприємства, 
поліпшення економічних показників його діяльності та сталого економічного розвитку. 

У підприємницькій, науковій та економічній літературі не існує єдиного визначення 
поняття логістики, оскільки кожен науковець трактує поняття «логістика» по своєму. Але не 
зважаючи на це, визначення поняття «логістика» різних авторів має ряд спільних рис. У 
зв’язку з цим виникає потреба в поясненні, систематизації та класифікації існуючих 
визначень. В табл.. 1 наведені визначення поняття «логістика» провідних вітчизняних та 
зарубіжних науковців.  
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Таблиця 1  
Визначення поняття «логістика» 

Визначення поняття «логістика» Автор 

Логістика – наука про планування, організацію, управління, 
контроль і регулювання переміщення матеріальних та інформаційних потоків 
у просторі і в часі від їхнього первинного джерела до кінцевого споживача. 

Дибська В.В. 

Логістика – це сукупність видів діяльності по управлінню потоками 
продукції, координації виробництва і ринків збуту при певному рівні послуг 
з мінімальними витратами. 

Heskett J. L. 

Логістика – це мистецтво управління потоком матеріалів і продуктів 
від зовнішнього джерела до споживача. 

Magee J.F., Copacino W.C., 
Rosenfield D.B. 

Логістика – наука управління матеріальними потоками від 
первинного джерела до кінцевого споживача із мінімальними витратами, 
пов’язаними з товарорухом та відповідним потоком інформації. 

Авторський колектив під 
керівництвом Анікина Б. А. 

Логістика – міждисциплінарний науковий напрямок, безпосередньо 
пов'язаний з пошуком нових можливостей підвищення ефективності 
матеріальних потоків. 

Сергеєв В.І. 

Логістика – новий напрям науково-практичної діяльності, цільовою 
функцією якого є наскрізна організаційно-аналітична оптимізація 
економічних потокових процесів. 

Колобов А.А. 

Логістика – наука про планування, управління і контроль за рухом 
матеріальних і інформаційних потоків в будь-яких системах. 

Омельченко І.Н. 

Логістика – наука про управління матеріальними, інформаційними і 
фінансовими потоками. 

Тунаков А.П. 

Логістика – це наука про оптимальне управління матеріальними, 
інформаційними та фінансовими потоками в економічних адаптивних 
системах із синергічними зв’язками. 

Крикавський Є.В. 

Логістика – сукупність способів і методів ефективного управління 
товарними потоками із забезпеченням найменших витрат і високого рівня 
організації і здійснення процесів постачання, управління товарним ринком, 
виробництва і збуту, включаючи і післяпродажне обслуговування. 

П’єр Казабан 

Логістика – це процес управління і планування матеріальними, 
фінансовими і трудовими потоками, а також інформаційним потоком з метою 
прискорення фізичного розподілу і мінімізації загальних витрат при 
постачанні, виробництві і збуті товару. 

Громовік Б. П. 

 

Можна зробити висновок, що найбільшого поширення набули такі аспекти 
трактування, як управлінський, економічний та оперативно-фінансовий. 

Одні автори трактують поняття логістики як напрям господарської діяльності, який 
полягає в управлінні матеріальними потоками в сферах виробництва (А.Гаджинський, 
О.Новіков, Дж.Хескет, А.Семененко та ін.),  інші – розглядають логістику як 
міждисциплінарний науковий напрям, безпосередньо пов'язаний з пошуком нових 
можливостей підвищення ефективності матеріальних потоків (В.Сергеєв, А. Колобов, 
П.Казабан та ін.). Зарубіжні автори частіше трактують логістику як процес управління рухом 
і зберіганням сировини, компонентів готової продукції в господарському обігу з моменту 
сплати грошей постачальникам до моменту отримання грошей за доставку готової продукції 
споживачу (Д.Розенфільд, В.Копачіно, тощо). 

Щоб уникнути поліваріантності трактування одного і того ж терміну ми у своєму 
дослідженні термін «логістика» будемо трактувати як  науку про управління матеріальними, 
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інформаційними, фінансовими потоками та взаємозв’язками між ними у відкритих 
економічних системах задля досягнення поставленої мети. 

Ускладнення економічних умов господарювання, зростання невизначеності 
економічного середовища, параметри якого постійно змінюються, призвело до використання 
логістики в якості чинника інноваційного розвитку та важливого фактору зміцнення 
економічної безпеки суб’єктів господарювання [1].  

Для підприємства економічна безпека відображає захищеність його діяльності від 
негативних впливів зовнішнього середовища, здатність швидко усунути різнохарактерні 
загрози, адаптуватися до умов, що склалися і негативно відбиваються на його діяльності [4]. 
Таке підприємство дотримується принципів гомеостатичності у процесі здійснення 
господарської діяльності, тобто забезпечення стабільного та безперебійного функціонування 
навіть при загрозливих умовах господарювання. Крім того, розглядаючи це поняття у межах 
тривалого періоду, варто акцентувати увагу на тому, що його зміст включає систему заходів, 
які у сукупності забезпечують конкурентоспроможність і економічну стабільність 
підприємства.  

Економічна безпека підприємства – це стан корпоративних ресурсів і 
підприємницьких можливостей, за якого гарантується найбільш ефективне їхнє 
використання для стабільного функціонування та динамічного науково-технічного й 
соціального розвитку, запобігання внутрішнім та зовнішнім негативним впливам [3].  

До головних цілей формування економічної безпеки  підприємства належать:  
 забезпечення фінансової стійкості та незалежності; 
 досягнення лідерства у технологіях; 
 забезпечення високого конкурентного статусу; 
 підвищення ефективності менеджменту; 
 оптимізація використання потенціалу підприємства; 
 мінімізація руйнівного впливу зовнішнього середовища;  
 захист власної комерційної таємниці. 
Сучасні умови господарювання в Україні породжують ряд зовнішніх та внутрішніх 

чинників, які певним чином перешкоджають ефективній діяльності підприємств, а також 
впливають і на їх економічну безпеку.  

Чинниками зовнішнього середовища є:  
 політичні; 
 економічні; 
 галузеві; 
 демографічні; 
 нормативно-правові; 
 територіальні, тощо.  
До чинників внутрішнього середовища відносяться такі:  
 дисципліна; 
 якість планування і ухвалення рішень;  
 дотримання технологій; 
 організація праці; 
 робота з персоналом; 
 фінансова політика підприємства, та ін.  
Важливим чинником, що впливає на економічну безпеку підприємства є 

територіальне розміщення його логістичних об’єктів.  
Надзвичайно важливим є саме оптимізація територіального розміщення логістичних 

об’єктів, розвиток логістичної інфраструктури підприємства, так як поняття логістичної 
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інфраструктури поєднується з певною територією, на якій  вона функціонує. У широкому 
розумінні «логістична інфраструктура» – це система засобів просторово-часового 
перетворення логістичних потоків, а також сукупність підприємств різних організаційно-
правових форм, які створюють організаційно-економічні умови проходження цих потоків 
шляхом створення потенціалу відповідних логістичних послуг [4]. Ефективність реалізації 
логістичного потенціалу суттєво залежить саме від територіальної організації логістичної 
інфраструктури.   

В основі вибору оптимального рішення розміщення логістичних об’єктів у 
переважній кількості випадків використовують економіко-математичну модель оптимізації. 
Її вхідні параметри попередньо розглядаються як умовно-незалежні від множини вихідних 
параметрів [2].  

З метою оптимізації обираються певні критерії оптимальності, зокрема:  
 витрати на логістичне обслуговування;  
 відповідність наявної логістичної інфраструктури умовам функціонування 

розподільчого центру;  
 лояльність споживачів до продукції торгової марки.  
Критерій витрат на логістичне обслуговування є комплексний і виражається у 

грошових одиницях, він включає наступні складові:  
 вартість оренди складського приміщення;  
 заробітну плату працівників;  
 витрати на перевезення товарів. 
Критерій відповідності наявної інфраструктури умовам функціонування 

розподільчого центру складається з: 
 забезпечення приміщень необхідними комунікаціями;  
 зручності автомобільного під’їзду до складських приміщень;  
 розвинутості інфраструктури з огляду на здійснення навантажувально-

розвантажувальних робіт. 
Витрати на логістичне обслуговування визначаються за такою формулою:  
 

Витр = Во+Зп+t×S,                                                (1) 
 

де Витр – загальна сума витрат на перевезення, грн.;  
Во – вартість оренди складського приміщення;  
Зп – заробітна плата працівникам, грн;  
t – тариф за перевезення, грн/ км;  
S – відстань від постачальника до споживача, км. 
Для оцінки територіального розміщення логістичного об’єкту за критерієм 

відповідності наявної інфраструктури умовам функціонування розподільчого центру 
необхідно аналізувати наявні складські приміщення у відповідних містах.  

Критерій лояльності споживачів до продукції певної марки базується на підставі 
частоти повторних замовлень та відносного збільшення разових закупівель. Коефіцієнт 
лояльності споживачів (Кл) для кожного з відповідних об’єктів окремо можна розрахувати за 
формулою:  

 
Кл = Чзам ˟ Взам,                                                  (2) 
 
де Чзам – частота повторних замовлень, разів; 
Взам – відносне збільшення разових закупівель продукції, %. 
У результаті підрахунку отримаємо зведений якісний показник лояльності. 
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Оцінку територіального розміщення розподільчого центру здійснює топ-менеджер або 
ж спеціаліст із логістики компанії, підприємства або організації.  

Всі зазначені вище критерії оптимальності  визначені з врахуванням форм заходів 
безпеки [2].  При розробці стратегії розміщення логістичних об’єктів потрібно 
дотримуватися принципу комплексності, тобто враховувати інтереси всіх учасників, які 
забезпечують рух матеріального потоку через певний логістичний об’єкт, а також їх 
зацікавленість у підвищенні ефективності функціонування всіх учасників ланцюга поставок з 
метою зростання рівня його економічної безпеки [6]. Місце розміщення об'єкту, що враховує 
ринки збуту і джерела постачання, впливає на величину витрат транспортування і 
рентабельність підприємства.  

Важливим аспектом вибору місця розміщення логістичного об’єкта є забезпечення 
наближення доступності благ, тобто товарів та послуг, споживачам. Використовуючи всі 
зазначені критерії керівники підприємств можуть врахувати вплив місця розташування 
логістичного об’єкта на загальні логістичні витрати, або ж доступність транспортних послуг 
окремих видів транспорту при перевезеннях від чи до об’єкту. Рівень оптимізації розміщення 
логістичного об’єкту впливає на логістичні витрати та рівень споживчого сервісу, на ціну та 
конкурентоспроможність товару, і в кінцевому результаті і на економічну безпеку.  

Висновки. Існують різні фактори, які впливають на процес вибору оптимального 
місця розміщення логістичного об’єкту, та одночасно і на рівень його економічної безпеки. 
Таким чином, прийняття рішення щодо розміщення є складним багатоетапним завданням, 
яке повинне базуватися на критеріях оптимальності та комплексності з обов’язковим 
врахуванням необхідності забезпечення належного рівня економічної безпеки логістичного 
об’єкта [5]. Вибір зазначених критеріїв залежить від характеристик внутрішнього та 
зовнішнього середовищ, в якому функціонує суб’єкт господарювання. Дотримання цих 
критеріїв є необхідною умовою максимізації прибутку при одночасній мінімізації витрат.  
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АННОТАЦИЯ  
 

ВЛИЯНИЕ ОПТИМИЗАЦИИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ЛОГИСТИЧЕСКИХ 
ОБЪЕКТОВ НА ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ИХ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
В современных условиях предприятиям достаточно сложно контролировать свою деятельность и 

эффективно управлять хозяйственными процессами, что в свою очередь приводит к угрозе их экономической 
безопасности. Проблема обеспечения экономической безопасности предприятий в условиях нестабильности 
конъюнктуры украинского рынка и несовершенства правового, организационно-экономического механизмов 
реализации хозяйственных отношений является актуальной с позиций современности. Учитывая это, одним 
из наиболее важных направлений обеспечения экономической безопасности в современной рыночной среде 
является применение оптимальных подходов к формированию стратегий размещения логистических 
объектов, так как именно стратегия размещения логистических объектов имеет непосредственное влияние 
на уровень их экономической безопасности. 

Целью статьи является определение влияния территориального размещения логистического объекта 
с учетом критериев оптимальности на повышение уровня экономической безопасности.  

В статье использовались методы анализа и обобщения, а также системный и комплексный подходы. 
Теоретическую и методологическую основу данного исследования составляют труды отечественных и 
зарубежных ученых и специалистов по вопросам оптимизации территориального размещения логистических 
объектов для повышения уровня экономической безопасности.  

Установлено, что создание логистических центров позволит снизить логистические затраты на 
обслуживание товарных потоков, улучшить качество логистического сервиса и приблизить запасы товаров 
до точек продаж. Поскольку именно использование логистики выступает как фактор инновационного 
развития и важный фактор укрепления экономической безопасности предприятия. Но формирование 
определенной модели размещения распределительного центра является сложной задачей. Основная проблема 
заключается в постановке и решении конкретных задач с целью оптимизации определения территориального 
размещения распределительных центров. Исследованы основные факторы, препятствующие эффективной 
деятельности предприятия, рассмотрены различные определения понятия логистики, а также 
проанализированы основные критерии оптимальности с помощью которых выбирают оптимальное место 
расположения логистического объекта.  

Ключевые слова: логистика, экономическая безопасность, логистические объекты, территориальное 
размещение, критерии оптимальности. 

 
SUMMARY 

 
OPTIMIZATION OF LOGISTIC FACILITIES TERRITORIAL DISTRIBUTION AND ITS IMPACT ON 

THEIR ECONOMIC SECURITY IMPROVEMENT 
In modern conditions it is difficult for enterprises to control their activities and manage business processes 

effectively, which leads to their economic security threats. The problem of ensuring economic security of enterprises 
under the conditions of Ukrainian market conjuncture instability and imperfection of legal, organization and economic 
mechanisms of realization of economic relations is relevant from the standpoint of today. Given this, one of the most 
important directions for providing economic security in the current market environment is the use of optimal 
approaches to the location development strategies of logistic objects, as they have a direct impact on the level of their 
economic security. 

The purpose of this article is to determine the effect of territorial logistics object, based on the optimality 
criteria for economic security upgrade.  

This article has used the methods of analysis and generalization, system and complex approaches. Theoretical 
and methodological basis for this study are the works of Russian and foreign scientists, specialists in  territorial 
distribution optimization of logistics facilities that would help to improve the level of economic security.  

It has been stated that the creation of logistic centers will reduce logistics costs for maintenance of trade flows, 
will improve the quality of logistics services and bring the inventory closer to the sale units. It all has a positive impact 
as the use of logistics acts is a factor of innovative development and an important strengthening factor for enterprise 
economic safety. Still the formation of a location model center is a challenging task. The main problem is the 
formulation and solution of specific tasks to optimize the determination of spatial location of distribution centers. There 
have been Investigated the main factors that could prevent the enterprise effective activity,  there have been considered 
various logistic  concepts definitions along with analyzing the main optimality criteria that might help to choose the 
optimal location for a logistics facility.  

Key words: logistics, economic security, logistic facilities, geographical location, optimality criteria. 
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УДК 657 
 

ОРГАНІЗАЦІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ВИТРАТ ТА ДОХОДІВ 
ПІДПРИЄМСТВА 

 
РЕСЛЕР М.В., АГАФОНОВА В.В. 
Мукачівський державний університет 

 
Останнім часом в українському суспільстві відбулися значні зміни, які стосуються перш за все 

економічного життя. Особливістю сучасного розвитку економіки України є глобальні економічні 
перетворення в сфері виробництва на основі ринкових відносин. Ринкові відносини вимагають перегляду 
системи бухгалтерського обліку, одним із центральних елементів яких є облік витрат і доходів підприємства. 

Витpaти і доходи  являють coбoю нaйвaжливiшу екoнoмiчну кaтегopiю дiяльнocтi пiдпpиємcтвa, щo 
вiдiгpaють ключoву poль в фopмувaннi пpибутку пiдпpиємcтвa тa дoзвoляють зaбезпечити пiдвищення 
ефективнocтi виробництва. Тому питання організації бухгалтерського обліку витрат і доходів  є досить 
актуальним. 

Бухгалтерський облік займає важливе місце в системі управління підприємством, оскільки здійснює 
збір, вимірювання, реєстрацію, обробку та передачу інформації щодо процесів виробництва, розподілу, обміну і 
споживання ресурсів у процесі діяльності підприємства.  

Правильне ведення обліку доходів і витрат на підприємстві, у тому числі відображення їх у звітності, 
має велике значення, оскільки дає можливість власникам отримати повну картину результатів усіх операцій 
підприємства, а отже, приймати грамотні управлінські рішення та здійснювати планування своєї діяльності. 

Метою статті є дослідження організації бухгалтерського обліку витрат і доходів підприємства. 
В процесі дослідження застосовано фундаментальні принципи системного підходу, загальнонаукові 

принципи та методи: абстракції, аналізу і синтезу, методи узагальнення, порівняння та систематизації, які 
дали можливість більш ширше розкрити сутність та значення витрат і доходів підприємства та дослідити 
організацію їх обліку. 

У результаті було виявлено, що організація обліку витрат та доходів є важливим етапом у діяльності 
підприємства, так як від правильного та своєчасного їх відображення  залежить фінансовий результат 
підприємства, подальше функціонування, підвищення конкурентоспроможності та розвиток бізнесу. 

Ключові слова: витрати, дохід, доходи від операційної діяльності, облікова політика, принцип 
нарахування та відповідності. 

 
Постановка проблеми. Формування доходів і витрат та контроль за їх здійсненням, 

має вагоме значення в умовах ринкових відносин. 
Облік витрат і доходів дозволяє оцінити ефективність роботи підприємства, вибір 

напрямків розвитку підприємницької структури, визначенні оптимальних обсягів випуску 
продукції (робіт, послуг). Саме тому, питання  обліку доходів і витрат є актуальними . 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Особливості організації обліку  витрат і 
доходів  підприємства розглядалися багатьма вченими-економістами, зокрема такими, як: 
Бутинець Ф.Ф., Голова С.Ф., Головачко В.М., Єфименко З.В., Загородній А.Г., Коновалова 
І.Р., Попович В.І., Реслер М.В., Савицька Г.В., Сопко В.В та іншими.  

Мета статті (постановка завдання). Мета статті полягає у дослідженні економічної 
сутності витрат та доходів, класифікації та організації їх обліку на підприємстві. 

Виклад основного матеріалу. В умoвaх pинкoвoї кoнкуpенцiї ocнoвнoю метoю 
дiяльнocтi будь-якoї пiдпpиємницькoї cтpуктуpи є максимізація прибутку, щo безпocеpедньo 
зaлежить вiд величини дoхoдiв тa витpaт. 

Витрати і доходи є важливими та складними економічними категоріями, які займають 
особливо важливе місце в управлінні підприємством. Це пояснюється тим, що вони мають 
вирішальний вплив на фінансовий результат підприємства, показують рівень технології та 
організації виробництва. 

Процес виробництва завжди пов'язаний з використанням робочої сили та засобів 
виробництва. Щоб використовувати ресурси, їх слід спочатку придбати. Придбання 
підприємством виробничих і невиробничих ресурсів утворює його витрати. Одні з цих 
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витрат – це витрати на закупівлю сировини, палива, енергії, матеріалів, інші – на закупівлю 
засобів праці. 

Відповідно до П(С)БО 16 «Витрати»: витрати – це зменшення економічних вигід у 
вигляді вибуття активів або збільшення зобов’язань, що призводить до зменшення власного 
капіталу підприємства (за винятком  зменшення капіталу внаслідок його вилучення або 
розподілу між власниками) 

Витpaти, щo виникaють в пpoцеci дiяльнocтi підприємства poзпoдiляються на витpaти 
вiд oпеpaцiйнoї, інвестиційної та фiнaнcoвoї дiяльнocтi (табл.1). 

Таблиця 1 
Класифікація витрат за видами діяльності 

Вид діяльності Витрати 

 
Операційна діяльність 

Основна діяльність 

Собівартість реалізованої продукції 

Адміністративні витрати 

Витрати на збут 
Інша операційна діяльність 

Інші операційні витрати 
Фінансова діяльність Фінансові витрати 

Інвестиційна діяльність 
Втрати від участі в капіталі 

Інші витрати 
 

Операційні витрати пов'язані з операційною діяльністю підприємства, тому основною 
їх складовою є собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг), яка, у свою чергу, 
включає: 

- виробничу собівартість, до складу якої входять прямі виробничі витрати, а також 
частина загальновиробничих витрат у вигляді змінних і постійних розподілених витрат  

-  нерозподілені постійні ЗВВ і наднормативні виробничі витрати.  
До адміністративних витрат відносяться такі загальногосподарські витрати, 

спрямовані на обслуговування та управління підприємством:  
- загальні корпоративні витрати; 
- витрати на службові відрядження і утримання апарату управління підприємством 

та іншого загальногосподарського персоналу;  
-  витрати на утримання основних засобів, інших матеріальних необоротних активів 

загальногосподарського використання; 
- податки, збори та інші передбачені законодавством обов'язкові платежі (крім 

податків, зборів та обов'язкових платежів, що включаються до виробничої собівартості 
продукції, робіт, послуг); 

-  інші витрати загальногосподарського призначення. 
Витрати на збут включають такі витрати, пов'язані з реалізацією (збутом) продукції 

(товарів, робіт, послуг): 
- витрати пакувальних матеріалів для затарювання готової продукції наскладах 

готової продукції;  
-  витрати на ремонт тари;  
-  оплата праці та комісійні винагороди продавцям, торговим агентам та працівникам 

підрозділів, що забезпечують збут; 
- витрати на рекламу та дослідження ринку (маркетинг);  
-  витрати на утримання основних засобів, інших матеріальних необоротних активів, 

пов'язаних зі збутом продукції, товарів, робіт, послуг;  
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-  витрати на транспортування, перевалку і страхування готової продукції;  
- інші витрати, пов'язані зі збутом продукції, товарів, робіт, послуг. 
Інші операційні витрати належать до іншої операційної діяльності та включають:  
-суму безнадійної дебіторської заборгованості та відрахування до резерву сумнівних 

боргів;  
-втрати від операційної курсової різниці;  
-визнані штрафи, пеня, неустойка;  
-витрати на утримання об'єктів соціально-культурного призначення;  
-інші витрати операційної діяльності. 
До фінансових витрат відносяться витрати на проценти (за користування кредитами 

отриманими, за облігаціями випущеними, за фінансовою орендою тощо) та інші витрати 
підприємства, пов'язані із запозиченнями . 

Втрати від участі в капіталі є збитками від інвестицій в асоційовані, дочірні або 
спільні підприємства, які обліковуються методом участі в капіталі. 

До складу інших витрат включаються витрати, які виникають під час звичайної 
діяльності (крім фінансових витрат), але не пов'язані безпосередньо з виробництвом або 
реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг). 

Для обліку витрат планом рахунків бухгалтерського обліку передбачено два класи 
рахунків: 8 «Витрати за елементами» і 9 «Витрати діяльності» [6].  

Рахунки класу 8 призначені для відображення інформації за економічними 
елементами витрат. За дебетом  у них нагромаджують витрати, а за кредитом - списують за 
призначенням. Рахунки 80-85 транзитні, залишків за ними немає. 

На рахунках класу 9 нагромаджують витрати, які потім списують на фінансові 
результати у дебет рахунку 79 «Фінансові результати». 

У процесі діяльності підприємства  незалежно від галузі діяльності, форми власності 
та інших факторів ключове місце займають «доходи».  

Враховуючи значення доходу, вся діяльність підприємства повинна бути спрямована 
на те, щоб забезпечити зростання його величини або принаймні стабілізувати її на певному 
рівні. 

Згідно з П(С)БО 15 «Дохід», дохід визнається під час збільшення активу або 
зменшення зобов'язання, що зумовлює зростання власного капіталу (за винятком зростання 
капіталу за рахунок внесків учасників підприємства), за умови, що оцінка доходу може бути 
достовірно визначена [7]. 

Дохід створює основу для самофінансування підприємства за умови, що його розмір 
достатній для покриття витрат з виробництва та реалізації продукції, виконання зобов’язань 
перед бюджетом та утворення чистого прибутку. 

Визнaчення кaтегopiї «дoхiд» в М(С)БO 18 «Дoхiд» трактується таким чинoм: «Дoхiд 
– це вaлoве нaдхoдження екoнoмiчних вигiд пpoтягoм пеpioду, щo виникaє в хoдi звичaйнoї 
дiяльнocтi cуб’єктa гocпoдapювaння, кoли влacний кaпiтaл зpocтaє в pезультaтi цьoгo 
нaдхoдження, a не в pезультaтi внеcкiв учacникiв кaпiтaлу» [5]. 

Важливе значення в бухгалтерському обліку має класифікація доходів На сьогодні в 
наукових роботах, нормативних актах, підручниках можна побачити різну класифікацію 
доходів.  

Основою класифікації доходів є розподілення їх за видом діяльності, наслідком якої є 
утворення відповідних доходів. За цією ознакою прийнято розрізняти доходи від 
операційної, інвестиційної та фінансової діяльності підприємства (рис.1). 

В бухгалтерському обліку для узагальнення інформації пpо доходи вiд операційної, 
інвестиційної i фінансовoї діяльності підприємства призначений 7 клас рахунків — «Доходи 
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і результати діяльності». Цей клас рахунків можна вважати тимчасовим, оскільки він 
закривається в кінці кожного звітного періоду на рахунок 79 «Фінансові результати». 

 

 

 
 
 
 
 
 

Рис.1. Класифікація діяльності підприємства 
 

Доходи від операційної діяльності – це доходи (виручка) від реалізації продукції та 
інші операційні доходи. 

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) – це загальний дохід, 
виручка від реалізації продукції без врахування наданих знижок, повернення проданих 
товарів та непрямих податків. Отримання доходу свідчить про те, що продукція 
підприємства знайшла свого споживача, вона відповідає вимогам та попиту ринку за ціною 
та якістю [2, с. 62]..  

До складу інших операційних доходів включаються суми інших доходів від 
операційної діяльності підприємства, крім чистого доходу від реалізації продукції (товарів, 
робіт, послуг), зокрема: дохід від операційної оренди активів; дохід від операційних 
курсових різниць; відшкодування раніше списаних активів; дохід від роялті, відсотків, 
отриманих на залишки коштів на поточних рахунках в банках, дохід від реалізації оборотних 
активів (крім фінансових інвестицій), необоротних активів, утримуваних для продажу, та 
групи вибуття тощо. 

До фінансових доходів включаються дивіденди, відсотки та інші доходи, отримані від 
фінансових інвестицій (крім доходів, які обліковуються за методом участі в капіталі). 

Дохід від фінансової діяльності – це результат грошових потоків, що пов'язані з 
забезпеченням підприємства зовнішніми джерелами фінансування.  

До складу доходів від інвестиційної діяльності належать доходи від реалізації 
фінансових інвестицій, необоротних активів, майнових комплексів; не операційних курсових 
різниць; безоплатно одержаних необоротних активів. 

В бухгалтерському обліку існують деякі правила та принципи визнання й оцінки 
таких елементів фінансових результатів, як доходи та витрати.  

Варто відзначити, що на сьогодні в Україні існує достатньо значна нормативно-
правова база з питань обліку витрат і доходів. Однак, в той же час, значна кількість 
нормативних документів дає підприємствам можливості вибору того чи іншого облікового 
методу, які в кінцевому підсумку, будуть впливати на фінансовий результат підприємства. 
Саме тому, облікова політика підприємства на сьогодні виступає фактором управління 
доходів та витрат, одним із основних напрямів удосконалення обліку та відображення 
інформації у фінансовій звітності. Вона є інструментом, який поєднує державне регулювання 
та певну самостійність підприємства у питаннях ведення обліку. 

Облікова політика підприємства включає сукупність принципів, методів і процедур, 
що використовуються підприємством для ведення бухгалтерського обліку, складання та 
подання фінансової звітності. Наказ про облікову політику повинен містити детальні питання 
процесу ведення обліку доходів та витрат окремо, щодо різних видів діяльності підприємства 
[4, с. 25] 

Діяльність підприємства

Операційна Інвестиційна Фінансова 

Основна Інша операційна
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Витрати визнаються витратами певного періоду одночасно з визнанням доходу, для 
отримання якого вони здійснені. Якщо їх неможливо прямо пов'язати з доходом певного 
періоду, то витрати відображаються у складі того звітного періоду, в якому вони були 
здійснені. 

У бухгалтерському обліку витрати відображаються при дотриманні певних умов. так, 
витрати визначаються за наступних умов: 

– зменшення активів або збільшення зобов’язань, які призводять до зменшення 
власного капіталу  підприємства, наприклад списання  матеріалів на виробництво; 
нарахування заробітної плати персоналу підприємства; 

– визнання на основі систематичного та раціонального розподілу економічних вигід, 
які забезпечують актив протягом декількох звітних періодів; наприклад, нарахування 
амортизації нематеріальних активів; 

– негайне визнання, якщо економічні вигоди не відповідають або перестають 
відповідати критеріям активів підприємства, наприклад, уцінка запасів, створення резерву 
сумнівних боргів; 

– можлива достовірна оцінка суми витрат 
Необхідно зазначити, що витратами не визнаються: 
 -платежі за договорами комісії, агентськими угодами та іншими аналогічними 

договорами на користь комітента, тощо;  
- попередня (авансова) оплата запасів, робіт, послуг;  
- погашення одержаних позик. 
Основними завданнями організації бухгалтерського обліку витрат діяльності 

підприємства є забезпечення правильного визначення та достовірної оцінки витрат 
діяльності, правильного і повного документального оформлення та своєчасного 
відображення у регістрах обліку витрат діяльності, надання повної, достовірної та 
неупередженої інформації про витрати діяльності для потреб управління. 

В бухгалтерському обліку дохід відображається в сумі справедливої вартості активів, 
що отримані або підлягають отриманню. 

На переконання Л.П. Кулаковської сума доходу, яка виникає в результаті 
господарської операції, як правило, визначається шляхом домовленості між підприємством і 
покупцем або користувачем активу. Вона оцінюється за справедливою вартістю отриманої 
компенсації або тієї компенсації, яку може бути отримано, з урахуванням суми будь-якої 
торговельної знижки, що надається підприємством.  

У разі відстрочення платежу, внаслідок чого виникає різниця між справедливою 
вартістю та номінальною сумою грошових коштів або їх еквівалентів, які підлягають 
отриманню за продукцію (товари,  роботи, послуги та інші активи), така різниця визнається 
доходом у вигляді процентів. 

Сума доходу за бартерним контрактом визначається за справедливою вартістю 
активів, робіт, послуг, що одержані або підлягають одержанню підприємством, зменшеною 
або збільшеною відповідно на суму переданих або одержаних грошових коштів та їх 
еквівалентів. 

Якщо справедливу вартість активів, робіт, послуг, які отримані або підлягають 
отриманню за бартерним контрактом, достовірно визначити неможливо, то дохід 
визначається за справедливою вартістю активів, робіт, послуг (крім грошових коштів та їх 
еквівалентів), що передані за цим бартерним контрактом. 

Доходи включаються до складу об’єктів облікового процесу на підставі принципу 
нарахування та відповідності доходів і витрат, за яким для визначення фінансового 
результату звітного періоду необхідно зіставити доходи звітного періоду з відповідними 
витратами.  
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Принцип нарахування передбачає відображення в обліку та фінансовій звітності 
доходів і витрат у момент їх виникнення незалежно від дати надходження або сплати 
грошових коштів. Принцип нарахування повинен застосовуватися одночасно з принципом 
відповідності. 

Принцип відповідності передбачає, що обов'язковою умовою одержання доходу є 
здійснення підприємством витрат для його отримання. Згідно з цим, доходи визнаються тоді, 
коли вони виникли (а не тоді, коли отримуються або сплачуються грошові кошти) і 
відображаються в обліку в тому періоді, до якого вони належать.  

Необхідно відмітити, що одним з найсуттєвіших елементів облікової політики 
підприємства, який впливає на визначення фінансового результату є момент визнання 
доходів та витрат діяльності. 

Доходи визнаються під час збільшення активу або зменшення зобов'язання, що 
зумовлює зростання власного капіталу (за винятком зростання капіталу за рахунок внесків 
учасників підприємства), за умови, що оцінка доходу може бути достовірно визначена. 

Зоктема, в П(С)БO 15 «Дохід» наведено, що дoхiд вiд pеaлiзaцiї пpoдукцiї (тoвapiв, 
iнших aктивiв) визнaєтьcя в paзi нaявнocтi тaких умoв: 

– пoкупцевi пеpедaнi pизики й вигoди, пoв'язaнi з пpaвoм влacнocтi нa пpoдукцiю 
(тoвap, iнший aктив); 

– пiдпpиємcтвo не здiйcнює нaдaлi упpaвлiння тa кoнтpoль зa pеaлiзoвaнoю 
пpoдукцiєю (тoвapaми, iншими aктивaми);  

– cумa дoхoду (виpучкa) мoже бути дocтoвipнo визнaченa;  
– є впевненicть, щo в pезультaтi oпеpaцiї вiдбудетьcя збiльшення екoнoмiчних вигoд 

пiдпpиємcтвa, a витpaти, пoв'язaнi з цiєю oпеpaцiєю, мoжуть бути дocтoвipнo визнaченi. 
Оцінка ступеня завершеності операції з надання послуг здійснюється: 
- шляхом вивчення виконаної роботи (коли сторони, вивчивши надані вже послуги, 

визначили ступінь їх готовності та оцінили їх конкретну суму); 
- визначення питомої ваги обсягу послуг, наданих на певну дату, у загальному обсязі 

послуг, які повинні бути надані; 
- визначення питомої ваги витрат, понесених підприємством у зв'язку з наданням 

послуг, у загальній очікуваній сумі таких витрат. Витрати, здійснені на певну дату, містять 
тільки ті, які відображають обсяг наданих на цю саму дату послуг. 

Визнання доходу за методом рівномірного нарахування застосовується тоді, коли 
надання послуг полягає у виконанні необмеженої кількості дій (операцій) за певний період 
часу. 

Якщо дохід від надання послуг не може бути правильно визначений, то він 
відображається в розмірі визначених витрат, що підлягають вішкодуванню, а якщо не існує 
ймовірності відшкодування вказаних витрат, то дохід не визнається, а вказані витрати 
відносяться до витрат звітного періоду. 

Дохід, який виникає в результаті використання активів підприємства іншими 
сторонами, визнається у вигляді процентів, роялті та дивідендів, якщо:  

- імовірне надходження економічних вигод, пов'язаних з такою операцією; 
- дохід може бути достовірно оцінений. 
Такий дохід має визнаватися у такому порядку: 
- проценти визнаються у тому звітному періоді, до якого вони належать, виходячи з 

бази їх нарахування та строку користування відповідними активами з урахуванням 
економічного змісту відповідної угоди; 

- роялті визнаються за принципом нарахування згідно з економічним змістом 
відповідної угоди; 

- дивіденди визнаються у періоді прийняття рішення  про  їх виплату.  
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Не визнаються доходами, оскільки не є економічними вигодами, які надходять на 
підприємство і не приводять до збільшення власного капіталу, суми, одержані від імені 
третіх осіб, такі як: 

– податок на додану вартість, акцизи, інші податки і обов’язкові платежі, що 
підлягають перерахуванню до бюджету і позабюджетних фондів; 

– надходження за договорами комісії, агентськими та іншими аналогічними 
договорами на користь комітента, принципала тощо; 

– попередня оплата (аванс у рахунок оплати) продукції (товарів, робіт, послуг); 
– завдаток під заставу або в погашення позики, якщо це передбачено відповідним 

договором; 
– надходження, що належать іншим особам; 
– надходження від первісного розміщення цінних паперів. 
Висновки. Формування доходів і витрат та контроль за їх здійсненням, має вагоме 

значення в умовах ринкових відносин. 
Особливості формування обліку витрат і доходів  на  підприємства залежить від 

правильного визначення та достовірної оцінки доходів і витрат підприємства, правильного і 
повного документального оформлення і своєчасного відображення їх в регістрах обліку, 
своєчасного одержання достовірної інформації про доходи та витрати. 

Організація обліку витрат і доходів є важливим етапом в діяльності підприємства, так 
як від правильного та своєчасного їх відображення  залежить фінансовий результат 
підприємства, подальше функціонування, підвищення конкурентоспроможності та розвиток 
бізнесу. 

Бухгалтерський облік повинен забезпечити інформацією не тільки про загальну суму 
витрат і доходів, а й систематизувати її за видами діяльності, щоб була можливість знати 
ефективність виробництва конкретних видів продукції, робіт та послуг. 
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АННОТАЦИЯ 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА РАСХОДОВ И ДОХОДОВ ПРЕДПРИЯТИЯ 
В последнее время в украинском обществе произошли значительные изменения, касающиеся прежде 

всего экономической жизни. Особенностью современного развития экономики Украины являются глобальные 
экономические преобразования в сфере производства на основе рыночных отношений. Рыночные отношения 
требуют пересмотра системы бухгалтерского учета, одним из центральных элементов которых является 
учет расходов и доходов предприятия. 

Расходы и доходы представляют собой важнейшую экономическую категорию деятельности 
предприятия, играющих ключевую роль в формировании прибыли предприятия и позволяют обеспечить 
повышение эффективности производства. Поэтому вопросы организации бухгалтерского учета расходов и 
доходов является весьма актуальным. 

Бухгалтерский учет занимает важное место в системе управления предприятием, поскольку 
осуществляет сбор, измерение, регистрацию, обработку и передачу информации в отношении процессов 
производства, распределения, обмена и потребления ресурсов в процессе деятельности предприятия. 

Правильное ведение учета доходов и расходов на предприятии, в том числе отражение их в 
отчетности, имеет большое значение, поскольку дает возможность владельцам получить полную картину 
результатов всех операций предприятия, а следовательно, принимать грамотные управленческие решения и 
осуществлять планирование своей деятельности. 

Целью статьи является исследование организации бухгалтерского учета расходов и доходов  
предприятия. 

В процессе исследования применены фундаментальные принципы системного подхода, общенаучные 
принципы и методы: абстракции, анализа и синтеза, методы обобщения, сравнения и систематизации, 
которые дали возможность более шире раскрыть сущность и значение доходов и расходов предприятия и 
исследовать организацию их учета. 

В результате было выявлено, что организация учета доходов и расходов является важным этапом в 
деятельности предприятия, так как от правильного и своевременного их отражения зависит финансовый 
результат предприятия, дальнейшее функционирование, повышение конкурентоспособности и развитие 
бизнеса.  

Ключевые слова: расходы, доход, доходы от операционной деятельности, учетная политика, принцип 
начисления и соответствия. 

SUMMARY 
 

ORGANIZATION OF ACCOUNTING COST-BENEFIT ENTERPRISE 
Recently, the Ukrainian society has undergone significant changes related primarily to economic life. The 

feature of modern economic development of Ukraine is a global economic transformation in production based on 
market relations. Market relations require a revision of the accounting system, one of the central elements of which are 
records of costs and revenues of the company. 

Expenses and income are the most important economic categories of the enterprise, which play a key role in 
shaping the company's profit and allow higher production efficiency. Therefore, the organization of the accounting of 
costs and revenues is very important. 

Accounting plays an important role in the enterprise management system, since the collecting, measuring, 
recording, processing and transmission of information on the production processes, distribution, exchange and 
consumption of resources in the enterprise. 

Proper accounting of income and expenses in the company, including their reflection in the financial 
statements, is important because it allows owners to get a full picture of the results of operations of the enterprise and, 
therefore, competent to take management decisions and plan their activities. 

The aim of the article is to study the organization of accounting expenses and business income. 
The study applied the fundamental principles of a systematic approach, the general scientific principles and 

methods: abstraction, analysis and synthesis, synthesis methods, comparing and ordering, which enabled a broader 
reveal the essence and value of income and expenses of the enterprise and explore the organization of their account. 

As a result, it was found that the organization of income and expense is an important milestone in the 
enterprise, as the correct and timely reflection of their independent financial result of the company, further functioning, 
competitiveness and business development. 

Keywords: costs, revenue, operating income, accounting policy, the principle of accrual and matching. 
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УДК 657 
 

КЛАСИФІКАЦІЯ ГРОШОВИХ КОШТІВ, ЇЇ ВИКОРИСТАННЯ  
ДЛЯ ПОТРЕБ ОБЛІКУ 

 
РЕСЛЕР М.В., ГРЕБЕНЮК М. А. О. 

Мукачівський державний університет 
 

Гроші відносяться до тих особливих категорій, які завжди були найбільш актуальними в економічній 
думці, так як в процесі грошового руху найбільшою мірою проявляються і реалізуються інтереси суб'єктів 
ринку. За допомогою грошових коштів підприємство в процесі своєї діяльності може закупляти сировину, 
основні засоби, тим самим нарощувати обсяги виробництва продукції (виконання робіт і надання послуг), що в 
наш час ринкової економіки дуже важливо, розраховуватись з працівниками по оплаті праці і т.д. Але для 
того, щоб підприємство мало можливість ефективно використовувати наявні у нього грошові кошти, 
потрібно правильно організувати їх облік і здійснювати контроль за витрачанням.  

У статті розкриті різні класифікаційні ознаки грошових коштів підприємства та розглянуто зміст 
кожної класифікаційної ознаки.  

Для висвітлення цієї теми застосовувалися такі методи: гіпотетичний метод, метод порівняння, 
аналіз та синтез, інформаційний, термінологічний, структурний підходи, дедукція та індукція,  огляд 
літератури та інші методи. 

Ключові слова: грошові кошти, класифікація грошових коштів. 
 

Постановка проблеми. Важливість наявності на балансі підприємства таких активів як 
грошові кошти та їх еквіваленти, не ставиться під сумнів мабуть жодним з сучасних економістів.  

Однак попри визнання важливості цих категорій і необхідності їх упорядкування, роботи, 
присвячені чіткому розмежуванню і класифікації грошових коштів та їх еквівалентів практично 
відсутні незважаючи на те, що для потреб обліку, аналізу та контролю руху грошових коштів на 
підприємстві винятково важливою є проблема їх класифікації, оскільки саме в процесі її 
розв’язання надається змога чітко розставити пріоритети в дослідженні тих чи інших видів 
грошових коштів на мікрорівні [2, с.146]. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Основою досліджень в галузі обліку 
грошових коштів стали роботи таких зарубіжних економістів, як М. ван Бреда, Г. А. Велш, К. 
Друрі, Б. Нідлз, Д. Г. Шорт. Вітчизняні дослідники М. Т. Білуха, Ф. Ф. Бутинець, С. Ф. Голов, Л. 
В. Нападовська, В. М. Пархоменко, М. С. Пушкар, В. В. Сопко, Р. Л. Хом'як.  

Мета статті (постановка завдання). Метою статті є виділення суттєвих 
класифікаційних ознак грошових коштів та їх еквівалентів, що має забезпечити вирішення 
проблем, пов’язаних з організацією їх обліку, контролю та аудиту. 

Виклад основного матеріалу. Грошові кошти відносяться до найбільш ліквідної частини 
активів і характеризуються тим, що можуть бути негайно використані для оплати поточних 
зобов'язань. Вони складаються із наявної готівки в касі, чеків та грошових переказів, отриманих 
від клієнтів, і вкладів на рахунках в банку [4, с. 52]. 

Класифікація — це процес розподілення об'єктів (процесів, явищ) за класами (групами, 
видами тощо) відповідно до визначених ознак. Тобто класифікація є закономірним процесом 
дослідження сутності об’єктів (явищ, процесів). Чим більше виділено ознак класифікації, тим 
вищий ступінь пізнання досліджуваних об’єктів.  

За своєю природою грошові кошти є ресурсом забезпечення платоспроможності, 
зв’язуючою ланкою всіх господарських процесів підприємства. Не зважаючи на те, що грошові 
кошти займають незначну питому вагу у загальній сумі активів підприємства, вони відіграють 
надзвичайно важливу роль для забезпечення його існування та гармонійного розвитку – із них 
починається операційний цикл, ними ж він і закінчується [8, с. 214].   

Більшість науковців звертають увагу лише на класифікацію грошових потоків, а не 
грошових коштів. В той же час, грошові потоки є похідними від грошових коштів, 
характеризують рух останніх в процесі здійснення господарської діяльності підприємства. 

Проф. В. В. Сопко наводить наступну класифікацію грошових коштів: 
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Рис. 1.2  Класифікація грошових коштів [8] 
 
За формою існування розрізняють готівкові та безготівкові грошові кошти. Готівкові 

грошові кошти – грошові кошти у вигляді паперових грошей, монет, грошових знаків, файлів 
в пам’яті комп’ютера (якщо вони використовуються без прямого зв’язку з банківськими 
рахунками). Безготівкові грошові кошти – грошові кошти на банківських рахунках, що 
використовуються для оплати, взаємних розрахунків шляхом перерахування з одного 
рахунку на інший. Готівка, як правило, використовується при виплаті заробітної плати, 
пенсій, стипендій (тобто при утворенні доходів населення), а також при купівлі товарів і 
послуг у роздрібній торгівлі, розміщенні коштів у банківських внесках (тобто при витрачанні 
доходів населення ) [6, с. 152].  

У сфері безготівкового грошового обігу рух грошей здійснюється у вигляді 
перерахування сум через рахунки в банках. У безготівковій формі здійснюється переважна 
більшість грошових операцій у народному господарстві: розрахунки між підприємствами 
(фірмами), деякі види розрахунків підприємств і організацій з населенням (наприклад, 
перерахування грошових коштів, у тому числі заробітної плати і пенсій, на поточні рахунки, 
відкриті в установах банків) тощо. Безготівковий грошовий обіг має переваги порівняно з 
обігом готівки: економляться кошти, прискорюється оборот грошей. На підтримку сфери 
готівкового обігу доводиться витрачати значні кошти на друкування, рахування, сортування, 
упаковку, інкасацію готівки тощо. Крім того, готівковий обіг вимагає значного штату касирів 
і контролерів. Проте державні структури і центральний (національний ) банк завжди 
намагаються чітко окреслювати двохсферну систему грошового обороту, яка б виключала 
вільне переливання безготівкових грошей у готівкові. Надмірне прискорення безготівкових 
грошей у готівку може стати поштовхом до розвитку «тіньової економіки»  [1, с. 146]. 

За призначенням 
Оборотні 

Необоротні 

За місцем 
зберігання 

Грошові кошти в  банку 

В касі підприємства 

У підзвітніх осіб 

Класифікація грошових коштів

У контрагентів (видані аванси) 

Вкладені у еквіваленти, нінні 
папери тощо За джерелами 

надходження 

Власні 

Запозичені 

Залучені 
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Слід зазначити, що останнім часом картковий ринок все більше привертає увагу 
фінансових установ як додаткове джерело ресурсів та прибутку. Жорсткі умови конкуренції 
спонукають банки до впровадження нових форм співпраці, таких як Інтернет - розрахунки, 
споживчі кредити, дисконти, бонуси, мобільний «бенкінг», віртуальні рахунки тощо. 
Характерною ознакою часу стає те, що платіжна картка перестає бути тільки інструментом 
одержання готівкових коштів, а набуває ознак універсального інструменту доступу до 
рахунку,  задовольняючи тим самим зростаючі потреби клієнтів. 

Цей засіб платежу, маючи безліч позитивних характеристик, надає як користувачам 
карток, так і банківським установам, що здійснюють їх випуск та обслуговування, багато 
переваг у порівнянні з іншими поширеними засобами платежу [5, с. 15]. 

Слід також зазначити, що однією з актуальних проблем, яка стала перед українськими 
банками, є шахрайство з пластиковими картками. Головна причина такої ситуації - 
відсутність в українському законодавстві статей, за якими осіб, викритих у незаконному 
використанні пластикових карток, можна було б притягти до карної відповідальності. 

 За видом валюти: грошові кошти у національній валюті та грошові кошти в 
іноземних валютах. Грошові кошти в національній валюті – грошові кошти (як готівкові так і 
безготівкові) у валюті, випущеній певною державою, яка, в основному, знаходиться в обігу 
на її території. Грошові кошти в іноземній валюті – грошові кошти (як готівкові так і 
безготівкові) які знаходяться в обігу і являються законним засобом платежу на території 
відповідної іноземної держави (групи іноземних держав) [3, с. 85] 

Класифікація грошових коштів за видами валют має надзвичайно важливе значення 
для управління залишком грошових коштів, оскільки дозволяє керівництву підприємства 
оперативно реагувати на зміну курсів іноземних валют відносно національної валюти.  

За місцем зберігання: грошові кошти в касі; грошові кошти на рахунках в банках; 
електронні гроші (залишки на депозитних платіжних картках та кошти на рахунках 
платіжних систем в Інтернеті). Дана класифікаційна ознака має дуже важливе значення для 
проведення інвентаризації грошових коштів. 

Можна класифікувати грошові кошти також за обмеженістю у напрямах 
використання:  

а) необмежені у використанні – грошові кошти, якими підприємство може 
розпоряджатися без жодних обмежень для ведення господарської діяльності;  

б) обмежені у використанні – грошові кошти, які підприємство може використовувати 
суворо за певним цільовим призначенням. При цьому, грошові кошти з обмеженням у 
напрямах використання варто відображати в статті 250 Балансу „Інші оборотні активи”, тому 
що вони не можуть в будь-який момент бути використані для розрахунків, а мають бути 
використані на визначені завдання [7, с. 34]. 

Залежно від ступеня ділової активності грошові кошти підприємства можуть бути 
розділені на: активні гроші та пасивні гроші. До активної частини відносять грошові кошти, 
які беруть участь в обороті, використовуються як засіб платежу. Пасивні гроші не 
використовуються в господарському обороті, а резервуються для покриття певних потреб 
підприємства. 

Грошові розрахунки можна класифікувати на внутрішні – пов’язані з виплатою 
заробітної плати та підзвітних сум працівникам, дивідендів акціонерам та ін.; та зовнішні – 
обумовлені фінансовими взаємовідносинами у процесі реалізації продукції (робіт, послуг), 
закупівлі сировини та матеріалів, сплати податків та платежів до позабюджетних фондів, 
отримання та повернення кредиту та ін. [2, с. 66].  

Висновки: Отже, класифікація грошових коштів є вихідним елементом для організації 
їх обліку, оскільки дає змогу їх структурувати відповідно до інформаційних потреб 
користувачів бухгалтерської інформації.  Класифікація грошових коштів за наведеними ознаками 
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має важливе значення для аналізу фінансового стану підприємства, здійснення інвентаризації та 
максимально раціонального відображення грошових коштів на рахунках бухгалтерського обліку. 
Однак наведені вище класифікації важко назвати вичерпними. 
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АННОТАЦИЯ 
 

КЛАССИФИКАЦИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЛЯ НУЖД УЧЕТА 
Деньги относятся к тем особым категориям, которые всегда были наиболее актуальными в 

экономической мысли, так как в процессе денежного движения в наибольшей степени проявляются и 
реализуются интересы субъектов рынка. С помощью денежных средств предприятие в процессе своей 
деятельности может закупать сырье, основные средства, тем самым наращивать объемы производства 
продукции (выполнения работ и оказания услуг), в наше время рыночной экономики очень важно 
рассчитываться с работниками по оплате труда и т.д. Но для того, чтобы предприятие имело возможность 
эффективно использовать имеющиеся у него денежные средства, нужно правильно организовать их учет и 
осуществлять контроль за расходованием. 

В статье раскрыты различные классификационные признаки денежных средств предприятия и 
рассмотрено содержание каждого классификационного признака. 

Для освещения этой темы применялись следующие методы: гипотетический метод, метод сравнения, 
анализ и синтез, информационный, терминологический, структурный подходы, дедукция и индукция, обзор 
литературы и другие методы. 

Ключевые слова: денежные средства, классификация денежных средств. 
 

SUMMARY 
 

THE CLASSIFICATION OF CASH FLOWS AND ITS USE FOR ACCOUNTING 
The theme of money belongs to special categories, which has always been the most relevant topic in economy. 

The movement of the cash is the most obvious and manifesting phenomenon during the history. It is the major interest of 
the market. With the help of money, the new enterprises and companies can buy raw materials, fixed assets in their 
activities, and thereby increase the amount of goods production. Except buying different products, the money is used to 
satisfy people's needs, through giving their payments for their work. Nowadays, market economy is very essential and 
up to date; it is the main tool for everything that surrounds us, from work to giving different services.  

However, in order to use money in an effective way, companies have to organize their records and to control 
their spending. Accounting is the branch of science, which deals with the proper use of cash and keeps under control 
the existing money.  

In this article the features and the criteria of classification of money, the process of company work in the side 
of cash exchange have been analyzed. The main features of each classification have been reviewed.  

To highlight the theme of this article the following methods have been used: hypothetical method, comparison, 
analysis and synthesis, information, terminology, structural approaches, deduction and induction, literature review and 
other methods.  

Keywords: cash and the classification of cash. 
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УДК 330.59  
 

БІДНІСТЬ ЯК СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ФЕНОМЕН СУСПІЛЬСТВА  
 

СВЕРДАН М.М.  
Університет економіки та права «КРОК»  

 
Актуальність. В статті розглядаються актуальні питання проблеми бідності. Актуальність теми 

пропонованого дослідження важко переоцінити, адже виявлено стійку тенденцію до зростання рівня бідності 
та зниження рівня добробуту населення. Визначено передумови виникнення й поширення бідності. 
Відображено види бідності та характер їх прояву.  

Мета. Цільове завдання дослідження є спробою висвітлення проблеми бідності, яка присутня в 
суспільній соціально-економічній структурі. Тема статті викликана необхідністю розкриття сучасного 
розшарування суспільних верств за рівнем достатку, що може становити потенційну загрозу для розладу 
самого суспільства та держави. Адекватна оцінка рівня незабезпеченості та бідності дала б змогу державі 
здійснювати виважену й ефективну соціально-економічну та фінансову політику для стабілізації суспільства 
й утвердження сталого суспільного ладу.  

Методика. Правильний аналіз соціальної структури суспільства за рівнем матеріального достатку 
дозволяє оцінити ефективність функціонування економіки та якість державної політики в системі розподілу 
суспільних доходів. Без результатів таких розрахунків виникають непоправні помилки при виборі державою 
пріоритетів соціально-економічної політики та прийнятті оптимальних рішень у фінансовій сфері. В роботі 
розкриваються методики вимірювання бідності, які потребують подальшого розвитку й удосконалення.  

Результати. Досліджено проблему та сучасну специфіку бідності. Наведено рекомендації щодо 
покращення добробуту малозабезпечених соціальних верств та зниження рівня економічної нерівності в 
суспільстві з допомогою відповідних державних заходів.  

Наукова новизна. Встановлено, що бідність – комплексна, багатогранна категорія, яку можна 
характеризувати як певну властивість соціально-економічного устрою суспільства, що порушує його 
пропорційний порядок та перешкоджає подальшому поступальному розвитку. Бідність характеризує 
можливість досягнення позитивного результату (ефекту) в ринкових умовах господарювання та 
використання наявного соціально-економічного потенціалу в суспільстві, чим засвідчує рівень його 
цивілізаційного розвитку.  

Практична значущість. Досліджено можливості зниження бідності й роль держави у вирішенні 
проблеми бідності. Встановлено, що розрахунки показників бідності повинні супроводжуватись адекватними 
діями держави у вирішенні цієї проблеми. Визначено, що наявні показники бідності потребують істотного 
коригування.  

Ключові слова: бідність, достаток, багатство, економічна нерівність, державна політика.  
 
Бідність – явище соціально-економічного характеру, яке є властивим протягом 

існування цивілізації для кожного суспільства. Бідність засвідчує наявність найменш 
забезпеченої категорії населення та кардинальне розшарування суспільних верств за рівнем 
достатку. Матеріальне становище різних членів суспільства завжди різнилося упродовж 
історичного розвитку людства. Бідність є безпосереднім наслідком у відмінностях щодо 
матеріального становища індивідів і сімей, а тому завжди існувала й існує у всіх 
суспільствах, навіть в найбільш розвинутих.  

Проблема поділу на багатих і бідних є однією з найактуальніших в суспільстві. 
Бідність характеризується ускладненим доступом до ресурсів й послуг, низьким рівнем 
життя, поганим станом здоров’я, обмеженістю соціальних взаємин, тощо.  

Аналіз останніх джерел та публікацій. Проблема бідності – складна суспільна 
багатопланова проблема; причини її походження є комплексними та всебічними, виходячи з 
економічних, соціальних, політичних, інших обставин. Тому, на жаль, не існує певного 
універсального варіанту її вирішення. Проблема бідності повинна розв’язуватись, 
враховуючи її специфіку в конкретній країні. Боротьба з бідністю в сучасних умовах є 
обов’язковою складовою соціальної політики у всіх цивілізованих суспільствах, але вона 
істотно ускладнюється через різку полярність в економічному становищі різних верств 
населення та відсутність належного фінансового забезпечення.  



Науковий вісник Мукачівського державного університету 
Економічні науки 

 

Журнал наукових праць №21(16)’2016 

 

262 

Питання бідності зажди привертало увагу та знайшло прояв і висвітлення в багатьох 
дослідженнях [1; 2; 4; 7]. Бідність аналізується всебічно, в численних аспектах [11; 13]. 
Розкриваються загальні позиції бідності і соціально-економічної дискримінації в суспільстві 
[9; 14]. Висвітлюються проблеми бідності в системі та механізмах розподілу суспільних 
доходів [3; 10]. Аналізується сучасний характер поширення бідності [6]. Пропонуються 
методики вимірювання бідності [8]. Розкриваються зміст та механізми реалізації держави 
добробуту, напрями державної політики у виправленні проблеми бідності, обґрунтовується 
роль держави у вирішенні цього питання [5; 12].  

Постановка завдання. Бідність – постійна невіддільна супутниця будь-якого 
суспільства, навіть найбільш прогресивного. В сучасному світі наростаючі проблеми 
бідності чимдалі, все більше загострюються та привертають посилену увагу. Якщо раніше 
вважалося, що процеси економічного зростання, загальне охоплення соціальним 
страхуванням, повна зайнятість автоматично здатні ліквідувати підґрунтя цього соціального 
явища, то з часом в більшості розвинених країн світу рівень безробіття істотно підвищився, а 
надалі ці країни взагалі зіткнулись з проблемою застійного, довготривалого безробіття. 
Також, якщо колись переважно головним чинником появи бідності вважалась нездатність до 
роботи (хвороба або похилий вік), то тепер новими бідними є особи, які здатні до роботи, але 
не мають її, причому тривалий час. Бідність, таким чином, охоплює всіх. Сьогодні серед 
бідних набагато менше людей похилого віку, ніж раніше; до цієї ситуації привів розвиток 
державних програм соціального страхування, зокрема пенсійного забезпечення. Натомість, 
серед бідних все більше опиняються сім’ї з дітьми; в багатьох країнах, де мешкає ¾ 
населення світу, панують злидні і голод, там висока смертність населення, в тому числі й 
дитяча. Глобальний характер бідності є очевидним і невтішним.  

Водночас, бідність не лише поділяє суспільство, але й слугує стимулом для того, 
щоби індивід прагнув та досягнув більш вигідного становища. Однак, в сучасних умовах 
бідність часто стає на перешкоді стабільності суспільства та його подальшого розвитку. 
Навіть в економічно розвинених країнах бідність постає загрозою, коли вона перетворюється 
на сталу, застійну; тобто, спостерігається довготривалий стан бідності індивідів, сімей, де 
бідним є не одне покоління. Індивіди, які тривалий час перебувають в стані бідності, 
соціально деградують, перетворюються в осіб, які можуть становити потенційну загрозу для 
добропорядних громадян.  

Формування мети статті. Сучасне суспільство, його соціальна структура та 
економічний стан є однією динамічною системою, що проявляється через відповідні 
підсистеми, які відображають різні сфери його життєдіяльності, що перебувають у тісному 
взаємозв’язку, характеризуються взаємозалежністю та взаємовпливом. На загальному фоні, 
соціальна структура суспільства відображається суспільними прошарками, що перебувають в 
неоднаковому економічному становищі, мають різний рівень матеріального забезпечення, 
доходів та достатку. Однією із суспільних верств є категорія малозабезпечених та бідних 
осіб, які потребують особливої уваги з точки зору надання їм можливостей та умов 
підвищення власного добробуту, зайнятості та отримання належного обсягу доходів.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Сучасна наука визначає бідність як 
неможливість підтримувати властивий певній соціальній формації в конкретний період часу 
належний спосіб життя через нестачу грошових коштів. Внаслідок матеріальних нестатків 
незаможні верстви населення потенційно неспроможні забезпечити собі мінімально 
необхідний спосіб життя відповідно до встановлених стандартів. Більше того, вони не 
можуть оплачувати житло та комунальні послуги виходячи з власних потреб, не можуть 
лікуватися та відпочивати, забезпечуючи відновлення втраченого через хворобу або 
перенавантаження здоров’я, не можуть забезпечити оплату освіти собі та своїм дітям. Таким 
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чином, бідність має економічне походження, але насправді є набагато ширшим явищем, що 
стосується різноманітних аспектів життя населення.  

Альтернативне визначення бідності інтерпретується як реальна неможливість 
підтримувати мінімальний рівень споживання, визначений на основі фізіологічних, 
соціальних і культурно зумовлених нормативів. Відмінність у цих визначеннях, по суті, 
полягає в тому, що за першим бідними вважаються ті індивіди, які живуть нижче за певний 
фактичний середній стандарт суспільства, а за другим – тільки ті, які живуть нижче за 
визначений суспільством мінімальний рівень. В будь-якому випадку, суть бідності 
залишається однаковою, незалежно від характеру її формулювання, так само, як і її реальне 
вираження.  

Бідність має ряд ознак, які її виділяють:  
- низький рівень життя населення;  
- психологічне несприйняття економічної нерівності та самоідентифікація бідності;  
- поширення бідності серед працюючого населення.  
Низький рівень життя населення загалом. Його негативні наслідки є значними та 

доволі різноманітними. Насамперед, це позначається на здоров’ї населення через 
недостатність в забезпеченні харчуванням, захворюваність та відсутність необхідного 
лікування. Безпосередньою реакцією громадян на низький рівень життя є міграційний відтік. 
Ще одна важлива ознака зубожіння суспільства – досить низька народжуваність; населення 
пояснює своє небажання мати дітей (що має відношення навіть щодо однієї дитини) низьким 
життєвим рівнем, особливо це стосується молодих сімей, які все частіше відмовляються від 
народження не лише другої чи третьої, але і єдиної дитини.  

Психологічне несприйняття економічної нерівності в суспільстві. Бідність, при інших 
рівних умовах, прямо пропорційна ступеню майнового розшарування громадян. Якщо значна 
частина економічних ресурсів (грошових, земельних, тощо) зосереджена в руках відносно 
невеликої категорії громадян, то іншим, відповідно, залишається надто мало. Взагалі, 
відсутність економічної нерівності так само небезпечна для суспільства, як і її надмірність. 
Саме наявність заможних людей (за умови, що більша частина населення визнає 
“праведність” їхнього добробуту) є вагомим стимулом до активізації життєвої позиції, 
прагнення максимально використовувати наявні можливості. Коли в суспільстві переважає 
прагнення забезпечити повну рівність для всіх, тим самим провокуються утриманські 
настрої, істотно знижується мотивація до інтенсивної праці і продуктивної трудової 
діяльності, а також зайнятості взагалі. Цим обумовлене масове несприйняття у своєму 
середовищі багатих людей, очікування конфліктів між багатими й бідними та прагнення 
покарати тих індивідів, хто виявився спроможним створити власне багатство. За таких умов 
навіть не дуже значне розшарування спричиняє різко негативні наслідки. Фактично, багатий 
та бідний вважають себе однаково бідними, що пояснюється психологічним сприйняттям 
різного рівня багатства та бідності. Серед різноманітних форм бідності надзвичайно важлива 
так звана “суб’єктивна бідність”, визначена за самоідентифікацією. Ця важливість 
обумовлена її безпосереднім зв’язком з маргіналізацією суспільства, утриманськими 
настроями. Саме суб’єктивна бідність, формуючи неконструктивну, комплексну інертну 
поведінку в суспільстві, спричиняє зниження економічної активності та ділової ініціативи, 
прагнення до одержання додаткових заробітків, до самозайнятості чи підприємництва. Це 
провокує, відповідно, готовність до сприйняття деструктивних ідей і протиправних дій.  

Бідність працюючих громадян. Бідність дуже часто стає супутником не просто досить 
освічених і кваліфікованих людей, а працюючих громадян, при цьому в режимі повної 
зайнятості. Навіть освіта не гарантує можливостей на працевлаштування з достатньою 
оплатою праці. Цьому перешкоджають реальні заходи щодо розвитку підприємництва, 
створення робочих місць, а також політика доходів.  
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В макроекономічному контексті наслідки поширення бідності провокують значні 
проблеми в перспективі. Найважливішим макроекономічним результатом посилення бідності 
є зниження темпів розвитку економіки з таких причин: скорочення платоспроможного 
попиту, що дестимулює виробничу активність; істотне погіршення кількісних та якісних 
характеристик ресурсу праці; втрата можливості формування й акумуляції ресурсу 
людського капіталу як ключового фактора економічного зростання.  

В соціальному відношенні, прямим наслідком посилення бідності постає 
демографічна проблема (значне  зниження народжуваності та зростання смертності 
населення, підвищення рівня захворюваності й травматизму, скорочення середньої 
тривалості життя, що веде фактично до депопуляції і втрати національного генофонду). В 
економічному контексті дія цього чинника суттєво скорочує трудовий потенціал в країні, 
чим обмежує відтворювальні можливості її економічної системи. Соціальними проявами 
бідності слід вважати, також, збільшення безробіття й нелегальної зайнятості, посилення 
криміногенної ситуації, появу актів громадянської непокори. тощо. Вказані проблеми, 
породжені бідністю та відсутністю коштів для існування, перешкоджають соціальній 
стабільності в суспільстві, знижують якість життя, збільшують видатки бюджету на 
соціальну допомогу і охорону правопорядку.  

Бідність може мати різні кваліфікаційні ознаки. Зокрема, виділяються наступні два 
види бідності:  

- абсолютна (яка пов’язана з потребами в життєвих ресурсах, що забезпечують 
людині біологічне виживання. Мова йде про необхідність задоволення найелементарніших 
потреб – в їжі, житлі, одязі. Критерії цього виду бідності мало залежать від часу й місця 
проживання індивіда. Критерії абсолютної бідності пов'язані з біологічними 
характеристиками);  

- відносна (індивіда, сім’ю, навіть соціальні групи населення можна вважати 
бідними, якщо вони не мають ресурсів для участі в суспільному житті, підтримки типів 
дієти, умов життя, праці та відпочинку, які є звичайними або, принаймні, широко 
прийнятими в суспільстві, в якому вони живуть).  

Крім цієї базової класифікації типів бідності, є й інші підходи. Так, виділяються 
первинна бідність (це сім’ї, які ведуть раціональне домашнє господарство, але не мають 
достатніх грошових коштів) і вторинна бідність (сім’ї, які мають достатньо грошових коштів, 
але є бідними через нераціональне ведення господарства). Також, існує поділ на “стійку” 
бідність (“у спадок”) і “плаваючу” бідність (окремі індивіди в процесі пошуку отримують 
можливість покращити свій рівень життя, але водночас є особами із середнім достатком, які 
потенційно можуть розоритись й автоматично переходять до розряду бідняків).  

Таким чином, розглядаючи питання бідності, можна констатувати, що бідність – це 
соціальний стан індивіда, при якому він не здатний задовольнити власні потреби. Головними 
причинами бідності є безробіття, низький рівень доходів, неефективна система держави 
щодо подолання бідності, хвороби, недостатня обізнаність суспільства в сфері зазначеної 
проблематики. Абсолютна бідність означає неспроможність задоволення найелементарніших 
потреб індивіда, а відносна бідність підтверджує факт відсутності у індивіда ресурсів для 
покращення власного життя добробуту.  

Інструментом для визначення поширеності бідності та міри зубожіння населення є 
межа бідності. Індивіди вважаються бідними, якщо їхні доходи або споживання нижчі за 
певний рівень, що його визначають як межу бідності. Відповідно до інтерпретації бідності, 
існує два основні способи визначення межі бідності: нормативний і відносний.  

Нормативний спосіб передбачає орієнтацію на певний соціальний норматив. Для 
визначення межі бідності ним є прожитковий мінімум (мінімальний споживчий бюджет чи 
мінімальний споживчий кошик). До його складу включаються вартість споживання 
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продуктів харчування, непродовольчих товарів та платних послуг, достатніх для підтримання 
індивідом, сім’єю всіх соціальних зв’язків, властивих цьому соціальному прошарку. 

Спосіб визначення межі бідності за відносним критерієм є дещо простішим. Згідно з 
ним вважається, що бідними є індивіди, доходи яких не перевищують певного відсотка від 
середньодушового доходу в країні. Межа бідності у світовій практиці визначається на рівні 
35-50% медіанного доходу.  

Крім зазначених критеріїв визначення межі бідності є декілька інших критеріїв 
віднесення населення до категорії бідних, які так само застосовуються в дослідженні бідності 
та розробці конкретних заходів щодо допомоги бідним і запобігання цьому явищу; це 
структурно-витратний, ресурсний, системний і суб’єктивний критерії.  

За структурно-витратним критерієм бідними визнаються сім’ї, де витрати на найбільш 
життєво важливі товари та послуги перевищують певний відсоток щодо сукупних витрат 
(наприклад, витрати на харчування).  

Ресурсні критерії базуються на економічних можливостях держави забезпечити своїм 
громадянам гарантії певного мінімуму засобів існування. Якщо спостерігається значна 
розбіжність між нормативно обґрунтованим прожитковим мінімумом та економічними 
можливостями держави його забезпечити, ресурсний критерій може зовсім не враховувати 
засоби існування, потрібні для підтримання соціальних зв’язків індивіда, і забезпечуватиме 
лише його фізичне виживання.  

За системним критерієм стан бідності визначається як за доходами на душу 
населення, так і за показниками функціонування соціальної сфери: охорони здоров’я, освіти, 
тощо. До цього критерію можуть входити також показники забезпеченості житлом та його 
якості, стан ринку праці, тощо. Прикладом системного критерію є індекс людського 
розвитку, який розраховується на підставі обсягу виробленого валового внутрішнього 
продукту на душу населення, середньої тривалості життя та рівня освіти населення.  

Суб’єктивні критерії відображають уявлення населення про власне становище. 
Результати оцінки стану бідності за суб’єктивними критеріями мають дуже важливе 
значення для прогнозування соціальної напруженості в суспільстві.  

Найбільш популярними статистичними характеристиками бідності з економічної 
позиції є її рівень та глибина.  

Рівень бідності ( P ) – це питома вага сімей (домогосподарств, індивідів), чий рівень 
споживання (доходів) нижчий за визначену межу бідності:  

%100
n

Q
P (1) 

Q  – кількість сімей (домогосподарств, індивідів), які визнаються бідними згідно з 
одним із критеріїв;  

n  – загальна чисельність сімей (домогосподарств, населення).  
Показник рівня бідності відображає поширеність бідності, але не дає інформації про 

ступінь зубожіння певних груп населення. Адже вони можуть або жити у злиднях, або, 
навпаки, їх доходи наближатимуться до межі бідності. Для визначення розбіжності між 
доходами бідних і межею бідності використовується показник глибина бідності ( H ):  

n
Z

YZ 

H (2)  

Z  – межа бідності;  
Y  – доходи сімей (домогосподарств, окремих осіб), які визнані бідними.  
Для комплексної оцінки бідності використовуються такі показники: (1) межа крайньої 

форми бідності – вартісний поріг доходу (витрат), нижче якого є неможливим задоволення 
основних потреб індивідів; (2) рівень бідності – питома вага сімей (домогосподарств), в яких 
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рівень споживання (доходів) на одну особу є нижчим від визначеної межі бідності; (3) 
глибина бідності – це відхилення величини доходів (витрат) бідного населення від 
визначеної межі бідності; (4) середній дефіцит доходу бідного населення – сума коштів, яких 
в середньому не вистачає одному бідному до визначеної межі бідності; це показує, наскільки 
індивід є бідним по відношенню до межі бідності; (5) сукупний дефіцит доходу бідного 
населення – сума коштів, яких не вистачає бідному населенню країни в цілому до межі 
бідності. Наведені показники найбільш повно можуть відобразити ті питання, які хвилюють 
населення стосовно проблеми бідності.  

Висновки. Бідність постійно супроводжуватиме цивілізацію суспільства. Завжди буде 
присутня категорія бідних та багатих. Ця закономірність невиправна. Більш важливим є 
питання поширення реальної бідності в гострих формах. Вирішувати проблему бідності 
потрібно виходячи не з намірів, як багатих зробити бідними, а як покращити становище 
незаможних та обездолених. В основному, це завдання більшою мірою покладається на 
державу. 

Головними пріоритетами державної соціальної та демографічної політики має бути 
стимулювання не тільки народжуваності, продовження повноцінної економічної активності 
населення старших вікових груп, забезпечення пільгових та сприятливих умов розвитку 
підприємницької діяльності, але й підвищення рівня заробітної плати працюючого 
населення. Посилена увага до відтворення потенціалу робочої сили країни, забезпечення 
добробуту саме працюючих громадян допоможе докорінно вирішити проблеми всіх інших 
прошарків населення та підвищити рівень економіки країни в цілому.  

В ідеалі, боротьба з абсолютною бідністю – її цілковите подолання. У здоровому 
суспільстві, і тим більше в соціальній державі, не повинно бути індивідів, які не мають 
найменшого необхідного достатку (прожиткового мінімуму). Завдання боротьби з відносною 
бідністю – не повне усунення економічної нерівності, а його “оптимізація”, тобто, 
приведення до рівня, що не виходить за прийнятні в даному суспільстві межі і разом з тим не 
підриває стимули соціально-економічної активності.  
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АННОТАЦИЯ  
 

БЕДНОСТЬ КАК СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФЕНОМЕН ОБЩЕСТВА  
Актуальность. В статье рассматриваются актуальные вопросы проблемы бедности. Актуальность 

темы предлагаемого исследования трудно переоценить, поскольку обнаружено устойчивую тенденцию к 
росту уровня бедности и снижение уровня благосостояния населения. Определены предпосылки возникновения 
и распространения бедности. Отражено виды бедности и характер их проявления.  

Цель. Целевая задача исследования является попыткой освещения проблемы бедности, которая 
присутствует в общественной социально-экономической структуре. Тема статьи вызвана необходимостью 
раскрытия современного расслоения общественных слоев по уровню достатка, что может представлять 
потенциальную угрозу для разложения самого общества и государства. Адекватная оценка уровня 
необеспеченности и бедности позволила бы государству осуществлять взвешенную и эффективную 
социально-экономическую и финансовую политику для стабилизации общества и утверждения устойчивого 
общественного строя.  

Методика. Правильный анализ социальной структуры общества по уровню материального достатка 
позволяет оценить эффективность функционирования экономики и качество государственной политики в 
системе распределения общественных доходов. Без результатов таких расчетов возникают непоправимые 
ошибки при выборе государством приоритетов социально-экономической политики и принятии оптимальных 
решений в финансовой сфере. В работе раскрываются методики измерения бедности, которые требуют 
дальнейшего развития и совершенствования.  

Результаты. Исследована проблема и современная специфика бедности. Приведены рекомендации по 
улучшению благосостояния малообеспеченных социальных слоев и снижение уровня экономического 
неравенства в обществе с помощью соответствующих государственных мероприятий.  

Научная новизна. Установлено, что бедность – комплексная, многогранная категория, которую 
можно характеризовать как определенное свойство социально-экономического устройства общества, что 
нарушает его пропорциональный порядок и препятствует дальнейшему поступательному развитию. 
Бедность характеризует возможность достижения положительного результата (эффекта) в рыночных 
условиях хозяйствования и использования имеющегося социально-экономического потенциала в обществе, чем 
свидетельствует об уровне его цивилизационного развития.  

Практическая значимость. Исследованы возможности снижения бедности и роль государства в 
решении проблемы бедности. Установлено, что расчеты показателей бедности должны сопровождаться 
адекватными действиями государства в решении этой проблемы. Определено, что имеющиеся показатели 
бедности требуют существенной корректировки.  

Ключевые слова: бедность, достаток, богатство, экономическое неравенство, государственная 
политика.  

SUMMARY  
 

POVERTY AS A SOCIAL AND ECONOMIC PHENOMENON OF SOCIETY  
Topicality. The article deals with current issues of poverty. The topic of the research cannot be overestimated, 

due to the constant growth of poverty and reduction of the population welfare level. Preconditions of the emergence and 
spread of poverty have been determined. Types of poverty and the nature of their manifestations have been 
distinguished. 

The aim of the article. The aim of the research has been an attempt to disclose the problem of poverty, which 
exists in the public social and economic structure. The theme of article is by the necessity to disclose modern social 
stratification of society layers due to the in the level of welfare that can pose a potential threat to the degradation of 
society and the state. Adequate evaluation of the level of social insecurity and poverty would enable the state to carry 
out a balanced and effective socio-economic and financial policies to stabilize society and adoption of sustainable 
social system. 

Methodology.  
Proper analysis of the social structure of society in terms of material wealth allows to evaluate the efficiency of 

the economy and the quality of public policy in the public revenue-sharing system. Without these calculations fatal 
mistakes appear in the process choosing the state priorities of socio-economic policies and optimal decision making in 
the financial sphere. The methods of measuring poverty have been disclosed, which require further development and 
improvement. 
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Results. The problem and the modern specificity of poverty have been investigated. The recommendations to 
improve the welfare of low-income social strata and the reduction of economic inequality in society through 
appropriate government measures have been exemplified.  

Scientific novelty. It has been pointed out that poverty – a complex, multi-faceted category, which can be 
characterized as a specific feature of the socio-economic structure of the society, which violates its proportional order 
and prevent further progressive development. Poverty characterizes the ability to achieve a positive result (effect) in 
market management conditions and usage of the existing social and economic potential in the community, thus proving 
its level of civilizational development. 

Practical relevance. The possibilities of reducing poverty and the role of government in solution of the 
problem of poverty have been investigated. It has been found that the calculations of poverty indicators should be 
accompanied by adequate actions of the state in solving this problem. It has been determined that the existing poverty 
indicators require significant adjustment.  

Key words: poverty, welfare, wealth, economic inequality, state policy.  
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E-turystyka is fulfilling a lot of important functions; above all so far the unknown is popularizing technologies 

which are facilitating the receipt of reality in the tourism. Thanks to them tourists will be able to validate their ideas 
about the given place, giving the certainty that it is worth visiting. The increased interest on the part of tourists should 
peculiarly please local authorities and all other operators responsible for the promotion of the tourism. E-turystyka is 
an alternative of discovering and getting to know new seats. Before the trip with its help it is still possible to gain 
information about tourist attractions which in the convincing way will fall in the memory, conveying the unique 
capacity of monuments. Tools of the e-tourism are also replacing the tourist assistance so as paper maps or guides. 
Some of technologies enable the sequence of helpful services before and during a trip. Behind their agency it is possible 
to confirm bookings, to track statuses of flights or also to communicate in the unknown for oneself tongue. E-turystyka 
is being addressed above all to persons active, interested in technological innovations. 

The growing accessibility to tourist information office as a result of the development can take the e-technology 
to popularizing the e-tourism and to height service qualities. Recommendations of persons and the constant 
development of devices can encourage the technology to another journeys at using latest achievements from field in the 
tourism. Tourist, equipped in new ways planning and spending the free time, longer won't already be limited with 
traditional information instrumentation. Appearing new media are a chance of more effective using the time (for 
example e-technologies will shorten the time for assimilating information from books). 

Keywords: Intelligence Business, tourist economy, e-tourism, 
 

Changing surrounding tourist enterprises causes, that for surviving them on the market 
adapting technological high-tech solutions more and more is becoming a necessary condition. These 
solutions are supposed to help adapt to expectations of more and more demanding customers. With 
particular challenge in final years a stormy development of alternative forms of the sale of tourist 
services, accepting the form of electronic systems happened of distribution. Their market 
competitiveness results mainly from the low operating cost, although for the part of clients also a 
comfort of the purchasing became a crucial element (or of independent creating) of tourist parties, 
without the need to go out. 

For tourist enterprises in order can compete on the today's market it is important in order to 
care about one's guests and it not only through providing the traditional hospitality for them on the 
highest level but also through offering to them also innovative services and solutions, even if some 
of them so far in the industry were recognised as technological innovations which are useful but not 
necessarily needed and bringing the return of editions. Managing computer systems is an important 
trend which firmly the layout of forces is changing on the tourist market,. These systems have an 
intense influence on the productivity and an effectiveness of functioning of tourist enterprises. On 
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the today's market IT new technologies are revolutionising the way organising and coordinating 
distribution, are reducing the cost of action as well as let for picking the service level up. 

Systems of information technologies are thoroughly useful and influence functioning of the 
tourist trade undoubtedly in one piece. Amongst users of computings a www system implemented 
special facilitation in the communication and the cooperation (World Wide Web). The Internet 
thanks to that let to the fast inspection and popularizing tourist information office. Contemporary 
websites in the significant way differ from of the ones from the end of the previous century, giving 
new opportunities of using in the tourist trade. Tourists e-users more and more often and more 
boldly are discovering possibilities and benefits behind himself using the Internet is bringing which. 
Thanks to the agency of the Internet a reconnaissance of the holiday destination became possible 
before the trip. Using presented available programs on the Internet is connected with a gain in time 
and an accessibility - it isn't necessary to go out in order to start travelling. 

Happening changes on the Internet are affecting perceiving tourist entities by his recipients, 
potential clients of tourist services i.e. tourists. 

Web 0 was the earliest figure of the Internet. Between 1980-1990 years such tools arose E-
mail, WWW, FTP, Usenet. They are used up till today and probably will be still very long, probably 
until finding the best alternatives. At first services had the ones text, former character not very 
universal. This coming changed the 1.0 Web which is being identified with the development of the 
commercial Internet. The Internet stopped being text and was leaning against the HTML 
(programming languages being used for construction of websites. It is the former biggest change 
which opened new opportunities before authors of sides as well as very users. In picture 1 a 
description of Web1.0 main tools which we are using up till today was presented. 

In the development of the Internet a functionality is a next milestone Web 2. It is also 
popular determining online services, incurred after 2000, in which for action a plot generated by 
users of the given service started playing the important part. One should underline, that against the 
numbering of the version Web, 2.0 Web a Web isn't new World Wide neither with Internet, but 
simply with other way to use his current resources. They think that services are changing the 2.0 
Web paradigm of interaction between owners of the service centre and his users, returning creating 
the majority to contents in the hand of users. Philosophy had a 2.0 Web essential impact on 
development of community services, of many web applications whether blogosfery (of especially 
such phenomena as: vlogging, mikrobloging and subcasting). 

From a point of view of the tourism the change is regarding responses to the need of creating 
the place in the Internet which he doesn't have of only a dry, information style. The user is able to 
influence the contents of the bulletin. He isn't only a passive recipient, but also an author. Static 
sides are changing into dynamic platforms, letting for fast and comfortable personal generating the 
plot. A transport between companies and users is changing itself - travellers as the dynamic 
community are starting bringing the themes associated with the tourism up in the Internet - are 
sharing travel plans, places worth visiting, reviews of hotels, the restaurant and tourist guides. 

A 3.0 web1 is a date which was created in order to describe the further evolution of the 
Internet and the different nature of the actions and the concept of drivers for the conversion of the 
current system of the transmission of the knowledge to the model ogólnopojętej databases. A 3.0 
web is a concept of processing the content of sides to the read template through different 
applications, systems using the artificial intelligence, semantic solutions and the software allowing 
to visualize and to process data in three dimensions. 2 Sides 3.0 Web will also be able to recognize 

                                                           
1 http://pl.wikipedia.org/wiki/Web_3.0 
2  Wyszukiwanie semantyczne opiera się nie tylko na prezentowaniu wyników wyszukiwania zgodnych z 
wpisanymi frazami, ale również biorące pod uwagę kontekst zadany przez wyszukującego oraz jego intencje i zamiary. 
Zastosowanie takiego algorytmu znacznie zwiększa trafność i adekwatność wyników wyszukiwania 
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intentions of the Internet user based on the context of the transmission given. He will facilitate it 
and getting needed information by the user will speed up. 

Next the "edition" in the mature version is putting Nets on existence of intelligent robots 
which will be able to find information it being interested in us based on the context (the cheapest 
tickets, places meeting specific requirements) and partly will take over some functions of the 
communication online (establishing free dates of meeting two persons, the booking of the table). 
The Internet will be more  "fitted" to users; will be guessing their needs without the need to give 
accurate hints to the search engine. 

They are an example of chosen solutions to the technology Internet, having a deciding 
influence of the tourist trade; 

1. The Street View Google is a function put into the Maps Google and the Earth Google 
which is ensuring panoramic views from the street level from and permits users showing 
photographs from the chosen parts of the world. These photographs earlier were catalogued and 
processed by the company Google. This function is giving the possibility of virtual travelling all 
over world letting for examining locations chosen by oneself. Street View is not only an practical 
Internet tool which will help to hit the target, but also the future of the virtual tourism. With Street 
View it is possible virtually to walk on the street, to look around from a perspective of the passer-
by, of tourist. Starting the service centre up benefitted Internet users a lot above all, but also and for 
cities from marketing accounts. View Google in the business presentation these are above all 
swimming, both financial and image benefits from the promotion. Polish cities will become 
recognizable not only in bordering countries, but also worldwide. In a flash Internet users from the 
most distant ends of world will be able to validate their ideas about Poland well more, to get rid of 
stereotypes. 

2. An Earth Google3 is a program available to everyone for free. This cartographic tool 
giving the monitoring equipment of an any place in the sun on the display screen is. The program is 
connecting the viewer of maps which is assigning satellite, air photographs to the length and the 
latitude, the terrain and models of cities in the three-D. A creature is an effect of the action of the 
programme excellent three-dimensional model of the globe, giving the image of the entire world 
back. It isn't necessary to persuade tourists to look through digital maps of both holding virtual trips 
with the application and maps of the Google - the view from the street will let exactly plan the route 
of walks and feel in distant cities just as if at home. The Earth Google has for offering much more: 
not only constitutes excellent sources of information (the search engine will indicate the nearest 
hotels, restaurants and places worth seeing), will let also plan the route out and make them available 
to acquaintances. It is possible to join marked places to itself, creating separate trips, thematic slags, 
e.g. trail of the List of the World Legacy containing the UNESCO c 900 objects of the cultural 
legacy and natural. It is possible to supplement every of markings in the any way, by adding 
interesting information of whether own photographs, not to say films coming from industrial 
cameras or mobile phones. Therefore, the program became a valuable element of planning a a trip. 
In this way some travel agencies are already acting. They are marking hotels from their offer for 
customers to have an access in place which he is in. The given hotel and his surroundings are 
stopping being an anonymous, beautiful photograph in the catalogue. In traditional offers important 
information material for tourists is often also omitted, that is whether the hotel is situated at the 
busy street or how far is moved away from the beach. Passengers are able to verify reality with 
what the travel agency is tempting them in the meaning of the bulletin, with of leaflets and of 
posters. Tourists are sure, that golden sand with palms, blue swimming pools with deckchairs really 
they will turn out to be real and are in an indicated place through touroperatora. 

                                                           
3 http://m.chip.pl/mobile/mobile/mobile/mobile/artykuly/porady/2013/10/palcem-po-mapie-czyli-przewodnik-po-
google-earth?b_start:int=0 



Науковий вісник Мукачівського державного університету 
Економічні науки 

 

Журнал наукових праць №21(16)’2016 

 

271

3. The Art Project Google is a function of the earlier discussed Street View program. The 
Street View technology which was applied for showing photographs from the level of streets was 
used to showing of what is being found inside buildings. This function is giving the possibility to 
watching on a computer or also organising mobile of the most famous works of art being in 
galleries and museums from the entire world. Virtual touring takes place in places which earlier 
were photographed and processed into virtual places. This project is a feature of showing the image 
in 360 steps. At present the collection of catalogued work into the Art Google is counting the 
Project more than 70000 work4 the Project enables the Art Google communing with the art on the 
new level of detail. Certainly he is attractive solving museums for persons which from different 
considerations aren't able to visit catalogued. But he is also useful to persons which are fascynatami 
pieces and they are travelling all over world in order to tour various places, they can use this 
function for planning aims of touring. Such a solution is certainly with also a tool for the promotion 
of places which in this project virtual museums have. 

4. Spherical panorama5 - these are a photograph or a picture of the entire class. 360 grades 
are showing the angle of sight in every direction, on which one can see the place in which the 
photographer is standing simultaneously as and everything what is being found centrally above it. 
This solution is similar to Street View Google which the impression is giving watching the 
impression that he is participating in virtual touring the given place. It is specific multimedia 
presentation, virtual trip, to places which were immortalised too of panoramas of the best quality. 
Many panoramas from the area of Poland are available on the website http://www.qtvr-poland.com/ bądź na 

http://wirtualnykraj.pl/ 

Interactive virtual trips became a modern tool of the promotion and of self-presentation of 
places about tourist character. Of applications of such a technology there is a plenty, among others: 

 The hotel trade - visualisation of insides of hotel facilities, boarding houses and 
surrounding them. 

 Gastronomy - presentation of insides of the restaurant, bars, pubs, restaurant tea garden. 
 The culture and the art - the presentation of museum facilities and the gallery, partial 

making available to the part or wholes of the exhibition. 
 The promotion of town, events, building institutions for the tourism became an excellent 

visiting card, with tool of the automatic_promotion. 
 Objects of the sports infrastructure - watching the football pitch or the sports circus in 

front of the monitor will encourage watching live. 
A virtual walk is above all an innovative marketing tool which will encourage customers 

taking advantage of given services. It is possible to make panoramas rich with sequence of effects 
emphasizing advantages of the given place in the Internet. 

Recent surveys of the industry cellular built by the company Ericsson are saying that the 
total number of subscribers of mobile communications will already be ahead of a world population 
of people in 2015. 6 65 per cent of all phones sold in the 2014r. first quarter it smart phons. The 
number of mobile subscriptions will be ahead of a world population in 2015r. Subscriptions 4 
G/LTE (fast Internet) will achieve the 85% in North America and the 30% in Europe in 2019r. The 
number of users of the mobile broadband Internet is also rising and will achieve 7.6 billion to the 
end of 2019r., constituting the per cent of the total number of cellular subscriptions then over 80. In 
two years, in 2016, number of subscribers around smartfonami will exceed the number of users of 
basic phones. Ericsson is forecasting, that to 2019 number of the subscription smartfonowych will 
achieve 5.6 billion. 65 per cent of all phones sold in the first quarter of 2014 it smartfony. In the 
comparison to the today's state, they expect, that user smartfona in 2019 will need the bigger 

                                                           
4 �   http://www.google.com/culturalinstitute  
5 �  http://pl.wikipedia.org/wiki/Panorama_sferyczna 
6 Ericsson Mobility Report Czerwiec 2014 - http://hugin.info/1061/R/1790097/615436.pdf 
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transfer of mobile data closely fourfold for the month. It is being transferred into the 10-krotnego 
forecast of the rise in the movement of mobile data between 2013 and 2019. 

Along with the development of mobile communications, advanced called phones 
smartfonami gained the plenty of different functions. Doing photographs is one of them from so-
called geotagami. 

Geotagging7, this putting flags is with information about putting the given object (of his 
geographic coordinates) to this object. They can be Geotagi e.g. automatically put to documents 
carried out in organising about the known position - e.g. to the photograph made in the mobile 
phone. Straight majority smartfonów a special system also built in has a GPS, i.e. a module of the 
satellite navigation. Such a system is registering the covered route, delivering information 
containing specific information the length and the latitude, which it is easy to determine its putting 
on the map thanks to. What's more, while every taken taking special EXIF information is being 
written (Exchangeable File Image Format) about the device (it can be also, tablet, a camera) which 
it became made. 

Goggles Google8 - it is application on smartfony Inc. created by the Google, being based on 
a technology artificial cognition, letting for conducting searching online Internet, based on made 
photographs with mobile phone. In the apt version the program enables recognizing many theme, so 
as: covers of books and films, advertisements, the works of art been good and architectural objects. 
The application has a service built in of bar codes and QR, recognizing the text, processing visiting 
cards. Action is very straight while the user is doing the photograph with camera built in, the 
application is analysing the photographed object, is merging with the Internet, a query to the search 
engine is leading and within a few seconds is returning all connected available information to his 
subject. The principle of operation of this program consists in fitting fragments of taking images to 
the already existing base on the Internet. When the program will recognize the given object at once 
allows for reading with delivered information. The base of images systematically is being updated 
and lets users recognize tourist places, works of art, included information on books and dvd plates, 
labels, logotypes of reputed firms, as well as the height post of the translator. 

Guides 3 D Yescitiz9 it mobile, application of a new generation which lets exploring of new 
seats in the more intuitive way. It is possible to install the application on any smartfonie or tablet 
fulfilling hardware requirements needed for starting the application. This application transferred 
traditional maps to screens of mobile phones 

and converted the graphics two-dimensional into three-dimensional models of buildings. 
One should present a few mobile applications facilitating travelling also; 
Tripit - application which to use it is possible up to planning a a trip and her individual 

stages. It will be sufficient to load travel plans to her so that later, in every moment, can test details 
and have an access into it among others to details of our flights, hotel bookings or disability 
pensions tsar. 

Accuweather - showing the weather, as well as the closest weather forecast systematically 
for different cities of world is setting him. Even hourly forecasts are accessible! Thanks to this 
application we can check the current weather in the place to which we want to go e.g. for a few 
hours. 

Application e-traveller. pl is a base of timetables of 600 Polish carriers (Polish State 
Railways, Polish Long-Distance Bus Service, MPK and minibuses). The application is giving the 
possibility: 

 of searching for door-to-door connections (from the address to the address), joining the 
public transport to the long-distance, 

                                                           
7  http://pl.wikipedia.org/wiki/Geotagowanie 
8 http://pl.wikipedia.org/wiki/Google_Goggles 
9  http://www.yescitiz.com/uk/ 
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 of purchase of single tickets for chosen communications connections, in it of linked 
tickets for connections with the change (one transaction = many tickets), 

 of navigating on the map during the journey. 
Kayak10  - popular tourist search engine now also in the mobile version. He lets not only find 

the flight, but also the hotel, to book of cars. 
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АНОТАЦІЯ 
 

ІНТЕЛЕКТ-БІЗНЕС, ЗАСТОСУВАННЯ E-ТЕХНОЛОГІЙ У ТУРИСТИЧНІЙ ЕКОНОМІЦІ 
E-Turystyka виконує багато важливих функцій; перш за все тих, які до цих пір були невідомими, 

популяризує технології, які полегшують отримання реальності в туризмі. Завдяки цим функціям туристи 
зможуть перевірити свої уявлення про дане місце, що дасть впевненість у тому, що варто відвідати. 
Підвищений інтерес з боку туристів повинен особливо сподобатися місцевим органам влади і всім 
операторам, відповідальним за просування туризму. E-Turystyka є альтернативою виявлення і отримання 
інформації про нові місця. Перед поїздкою з її допомогою можна отримати інформацію про туристичні 
визначні пам'ятки, унікальний потенціал пам'ятників. Інструменти електронного туризму здатні також 
замінити туристичну допомогу, яку надають паперові карти. Деякі з технологій дозволяють визначити 
послідовність корисних послуг до і під час поїздки. З їх допомогою агентства можуть підтвердити 
замовлення, відслідковувати статуси рейсів або  спілкуватися невідомою для себе мовою. E-Turystyka 
призначена для осіб активних, зацікавлених в технологічних інноваціях. 

Зростаюча доступність офіс-туристичної інформації в результаті розвитку дасть можливість 
застосовувати електронну технологію для популяризації електронного туризму та високої якості послугі. 
Рекомендації осіб і постійний розвиток пристроїв може стимулювати застосування електронних технологій 
під час подорожей. Турист, обладнаний новими способами планування та витрачання коштів у вільний час, 
більше не буде обмежуватися традиційною інформаційною вимірювальною апаратурою. Поява нових 
електронних інформаційних технологій дасть можливість більш ефективного використання часу (наприклад, 
електронні технології дозволять скоротити час для засвоєння інформації з книг). 

Ключові слова: інтелект-бізнес, туристична економіка, е-туризм 
 

АННОТАЦИЯ 
 

ИНТЕЛЛЕКТ-БИЗНЕС, ПРИМЕНЕНИЕ E-ТЕХНОЛОГИЙ В ТУРИСТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИКЕ 
E-Turystyka выполняет много важных функций; прежде всего тех, которые до этих пор были 

неизвестны, популяризирует технологии, облегчающие получение реальности в туризме. Благодаря этим 
функциям туристы смогут проверить свои представления о данном месте, что даст уверенность в том, что 
стоит посетить. Повышенный интерес со стороны туристов должен особенно понравиться местным 
органам власти и всем операторам, ответственным за продвижение туризма. E-Turystyka является 
альтернативой обнаружения и получения информации о новых места. Перед поездкой с ее помощью можно 

                                                           
10 https://www.kayak.pl/mobile 
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получить информацию о туристических достопримечательностях, которые убедительным способом 
передадут уникальный потенциал памятников. Инструменты электронного туризма способны также 
заменить туристическую помощь, оказываемую бумажными картами. Некоторые из технологий позволяют 
определить последовательность полезных услуг до и во время поездки. С их помощью агентства могут 
подтвердить заказ, отслеживать статусы рейсов или общаться на неизвестном для себя языке. E-Turystyka 
предназначена для лиц активных, заинтересованных в технологических инновациях. 

Растущая доступность офис-туристической информации в результате развития даст возможность 
применять электронную технологию для популяризации электронного туризма и высокого качества услуг. 
Рекомендации лиц и постоянное развитие устройств может стимулировать применение электронных 
технологий во время путешествий. Турист, оборудован новыми способами планирования и расходования 
средств в свободное время, больше не будет ограничиваться традиционной информационной измерительной 
аппаратурой. Появление новых электронных информационных технологий даст возможность более 
эффективного использования времени (например, электронные технологии позволят сократить время для 
усвоения информации из книг). 

Ключевые слова: интеллект-бизнес, туристическая экономика, е-туризм. 
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In Poland five provinces of the “Eastern Wall” were recognized as a peripheral region. At the Ministry of 
Regional Development there arose expert opinions under the general name “Strategy of social-economic development 
of Eastern Poland to 2020.”  They are directing activities of the government in the field of socioeconomic politics for 
this area of Poland. The priorities for the development of the entrepreneurship in rural areas were also determined in 
it. One of them is agritourism. 

The determination of the current state of agritourism has become an important task for the local authority, 
scientific community and owners of households.  The author of this study presents chosen results of questionnaire 
surveys conducted among owners of households in Roztocze region, concerning the influence of so called “human 
factor” on the development of the entrepreneurships in this area (development barriers). 

 

Introduction. The last twenty six years on the turn of the 20th and 21st century appeared to 
be the time of very intensive changes, political as well as socioeconomic ones, for Poland.  The 
economic transformation of Poland, that was started at the end of nineties of the 20th century, also 
concerned the rural areas of Poland.  The clearance and bankruptcy of  PGRs (buildings of the State 
Agricultural Farms), agricultural cooperatives and other economic units located in  villages cased a 
drastic decline in employment and the appearance of unemployment.  In rural areas – to a bigger or 
smaller extent, depending on the region of Poland – it constituted the hidden unemployment.  
Mainly those employees who had two professions lost their jobs, those who had their smallholdings 
and at the same time worked in the nearby plants. The job losses in the city cased the situation that 
many agricultural holdings became poorer especially in the region of Podlasie, Lubelszczyzna and 
Podkarpacie.  The monoculture agricultural holdings - underdeveloped as for the technology, with 
the agricultural structure created under the conditions of PRL (Polish People’s Republic), that 
caused the low efficiency agricultural goods production – barely could find themselves in the new 
reality of the free market economy. Their bad economic situation was accompanied by the lack of 
the coherent policy of Poland as for the influx of cheaper, subsidized from abroad goods, that was 
very visible in the years 1990-1995. All of these factors cased the sudden impairment of conditions 
of life in polish villages in the first years of the Third Republic of Poland. 
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Agritourism has become one of the ways to get out of bad economic situation.  Agritourism 
itself creates the opportunity for a farmer to have his own non-taxable business enterprise based on 
the produced goods and on the beauty of the surrounding natural environment. 

The aim of this article is to present the actual assets of agritourism in the tourist region in 
Roztocze that is situated in the peripheral region of the east of Poland, and also to present selected  
problems of agritourism development in this region, for example, the economic and infrastructure 
barriers connected with starting and running the so called “clean agritourism business enterprise.”  
The author tries to answer the following questions: 

- whether agritourism has become one of the most important ways of enterprise  
development among the countrymen in the region of Roztocze as well as in Lubelskie region and 
the whole Poland? 

- whether the following statement is true – agritourism constitutes such a business 
enterprise that is very favorable for the concept of balanced development? 

- How does the “human factor” influence the development of business enterprise in this 
region, and what are the barriers of its development? 

In order to answer the above mentioned questions the author conducted the questionnaire 
surveys in the agritourism holdings in the Roztocze region in the years 2013-2015.  The 
questionnaire surveys mainly concerned the financial and economic aspects of running the 
agritourism holdings, and the barriers influencing the holdings’ development as well as the 
ecological policy of the local authorities. 

Agritourism and the concept of balanced development 
 The period of the last couple of years is characterized by the increase of the interest in 

agritourism.  On one hand, as a form of business enterprise, it constitutes the additional income of 
the countrymen who run their agricultural holdings, on the other hand, they constitute the chance to 
offer healthy and comparatively cheap rest for the people from the city.  Moreover, in the face of 
growing economic crisis within the last couple of years we can observe an increasing participation 
of the people from the urban areas that take advantage of this form of tourist activity. 

 Agritourism constitutes the part of  the broader defined “rural tourism”, that is the form 
of recreation that takes place on the areas of so called “real village” and comprises many types of 
tourist activities. 

 According to M. Drzewiecki agritourism is “a form of recreation that is realized in rural 
areas of agricultural character.  It is based on the accommodation basis and recreation activity 
connected with the agricultural holding and its natural, production and services surroundings” 
[Drzewiecki 1995].  

The definition underlines such fundamental features of agritourism as: 
- it takes part on the area of “real village”, and the legal rules connected with agritourism 

holdings define this area as the rural municipalities 
- there exists a close relationship between the accommodation basis and agricultural 

holdings (accommodation in agricultural holding buildings) 
- recreation takes part in the agricultural holding and its surroundings. 
At this moment it is worth mentioning what kind of enterprise is not treated as agritourism 

although it is often called like this.  It is not possible to treat as agritourism independent, according 
to the law and economy, hotel and gastronomic enterprises located and providing services in rural 
areas and those enterprises that provide services connected with hiring of guest rooms in a holiday 
location that possess the status of a village. 

Agritourism is a new, existing for the last couple of years, form of business enterprise that is 
run in the rural areas by the so called “active farmers”, that is those farmers that possess the status 
of a farmer and that run agricultural holdings. They do not have to pay income tax PIT, under the 
condition that they hire maximum up to five rooms situated in the house property of the agricultural 
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holding.  According to the data by the Institute of Tourism, in the year 2009 in Poland there existed 
almost 8.8 thousand of agritourism accommodations.  They were mainly located in the most 
attractive, as for tourism, regions of Poland: the Carpathian and the Sudeten Mountains, Mazurian 
Lakes and the Baltic Coast. 

The east of Poland, the five voivodeships in particular (Podkarpackie, Lubelskie, Podlaskie, 
Warmińsko-Mazurskie and Świetokrzyskie Voivodships), were recognized as the so called 
“peripheral area” of Poland.  This “peripheral area” of Poland is very often called “the eastern wall 
of Poland.”  According the economic criteria, the low level of the development that is measured in 
accordance with GDB ratio per person constitutes the most important characteristic of a peripheral 
area.  A peripheral area accounts for the region in which this ratio is lower then 75% of the average 
for the whole European Union (according to purchasing power parity).  Other non-economic 
dimensions of a periphery of regions concern their cultural, religious and nationality distinction 
[Grosse 2008].  Apart from the fact that in Poland only the Mazowieckie Voivodeship showed the 
GDP ratio above 75%, the above mentioned five voivodeships were considered as the peripheral 
area as they were considerably different from the rest of Poland on all counts.  All of them cover all 
together the area of 99.1 thousand square kilometers, that constitutes 31.7% of the whole area of 
Poland.  That area is inhabited by about 8.4mln of inhabitants (21.7% of the whole population of 
Poland).  The area is dominated by individual agriculture, however, industry and services develop 
in the biggest cities of the region. 

According to the opinion of the author of this article – in the eastern Poland there exists the 
potential that can counterbalance the industry and the part of services sector. This potential is the 
nature that is not contaminated on the big area of the region, it is very often special and unique, both 
alive and inanimate one. The value of the natural environment of the eastern Poland can constitute, 
on the whole area, the solid basis for the development of tourism and its specific form – 
agritourism.  

In the year 2008 The ministry of Regional Development formulated “ the strategy of socio-
economic development of the eastern Poland till the year 2020,” that directs the action of certain 
government and self-government organs and institutions in the field of socio-economic policy for 
this area of Poland.  This strategy is partly based on the concept of balanced development – theory, 
that has its own 50 years old history. 

The dynamic development of the society and economy constitutes the essence of balanced 
development.  As the consequence of this development there will not be any changes of natural 
environment where its state is good.  However, in the regions degraded by the activity of people and 
directly due to natural factors – the development of the society and economy should lead towards 
the improvement of the state of natural environment [Poskrobko 1998]. 

The concept of balanced development is based on the idea of compromise between the 
further intensive economic development of the country or the region and the preservation of the 
natural environment in its best form.  Therefore, it is substantial to undertake the  proper action, 
right from the lowest level, the smallest “organization structure”- household, enterprise, local 
community, etc. This concept – realized systematically and in a comprehensive way can bring in the 
future desired effects – from the smallest local level to the international level [Mazur-Wierzbicka 
2005]. 

The development of agritourism in Roztocze 
In the east of Poland there exist several tourist regions with a very high degree of tourist 

attractiveness.  Among them there are: rich in lakes and woods Mazurian Lakes and Suwalskie 
Lakes and the unique swamp region of Biebrzańska Valley in the north of the region, Łeczyńsko-
Włodawskie Lakes in its central part and the Bieszczady Mountains and The Lower Beskid 
Mountains in the south.  The region of Roztocze and Przemyskie Highland are characterized by a 
smaller degree of tourist attractiveness. 
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The Roztocze tourist region is situated in the southern part of Lubelskie Voivodeship, it runs 
from Kraśnik in the west towards Tomaszów Lubelski in the east.  Its small part is situated also in 
Podkarpackie Voivodeship nearby Narol and Horyniec-Zdrój in Lubaczów District.  Roztocze 
reaches as far as Lvov on the Ukrainian side.  It is the upland that is uplifted to the average height 
370 m above sea level.  Its width is from 12 to 30 km and its length is about 180 km joining three 
physical and geographical regions: Lubelska Upland and Wołyńska Upland in the north with 
Sandomierska Valley in the south.  From the physical and geographical point of view Roztocze is 
divided into three mezoregions: The Western Roztocze, the Central Roztocze and the Eastern 
Roztocze (so called also the Southern Roztocze). 

The  area of the polish part of Roztocze – about 2.4 thousand square kilometers – is 
inhabited by over 150 thousand people. In the table 1 selected information characteristic for the 
Roztocze region against Lubelskie Voivodeship and Poland was presented.  Low population density 
and high degree of afforestation at a considerably high exploitation of the agricultural land draw a 
particular attention among all. 

Table 1 
Roztocze region against Lubelskie Voivodeship and Poland 11 

             Specification        Roztocze 
Lubelskie 

Voivodeship 
        Poland 

Area (in thousands km2) 2.2 25.1 312.7 
Population (in thousands) 143.9 2,182.5 38,463.7 

Population density 
(people/km2) 

61.5 86.9 120.9 

Number of municipalities 20 213 2,479 
Agricultural land (in % of the 
total area) 

60.7 63.3 51.7 

Forests (in  % of the total area) 35.9 22.6 29.0 
              Source: data handling on the basis of: [Population, natural  movement, and  migration … 2010],  [Agriculture 
in the  voivodeship … 2010]  
 

The biggest afforestation occurs in the Central Roztocze and the Eastern Roztocze.  In order 
to protect the most valuable natural areas of the region Roztoczański National Park was created in 
this part of Roztocze (management main offices of the park and natural history museum are situated 
in Zwierzyniec) and landscape parks - Krasnobrodzki, Szczebrzeszyński and 
Południoworoztoczański Park.  The western part of Roztocze has the most agricultural character 
where agricultural area constitutes over 75% of the whole area. 

Tourism values of the region constitute the set of elements of natural environment as well as 
elements beyond nature, that, together or individually, are interesting for tourists.  According to the 
criteria of motives of a tourist it is possible to divide them into the following values: 

- recreation values (depending mainly on the conditions of natural environment for 
example landscape, water, forest) 

- tourism values (they comprise not only nature peculiarities as for example national and 
landscape parks, reserves and monuments of nature but also material and spiritual culture artifacts – 
historical monuments and folklore etc.) 

- specialized values (allowing for different forms of qualified tourism) [Warszyńska, 
Jackowski 1979]. 

In table 2 selected tourism values of Roztocze were presented.  In this region there are 
especially a lot of landscape values of material and not material culture in the form of numerous 
historical monuments (about 220) and the open air entertainment organized in almost all rural 
                                                           
11 Roztocze is situated in 91.1% in Lubelskie Voivodeship. The other part of the region which constitutes  8.9% of its 
area is situated in Podkarpackie Voivoidship, in two municipalities of Lubaczowski District – Narol and Horyniec-
Zdrój. In the table 1 this part of the region was not taken into account. 
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municipalities throughout the whole year.  It proves that there still exists not totally exploited 
potential for the development of agritourism in the form of new unique agritourism products offered 
by the agritourism holdings in Roztocze.  Among the specialized values it is worth distinguishing 
the values for the river canoeing that wasn’t used until recently.  A couple of entertainments 
organized in the last couple of year by the hotheads of river canoeing caused the situation that this 
type of entertainment has become characteristic for Roztocze tourism calendar. 

 

Table 2 
Selected tourism values in Roztocze region 

 Tourism values     Location                      Specification 

 -  recreation 

Zwierzyniec Roztoczański National Park  
Szczebrzeszyn Szczebrzeszyński Landscape Park  
Krasnobród Krasnobrodzki Landscape Park  

Susiec 
Landscape and forest reserves „Nad Tanwią”, „Czartowe 
Pole” (the so called „szumy” on the rivers Tanew, Jeleń and 
Sopot in Solska Virgin Forest) 

Horyniec-Zdrój Południoworoztoczański Landscape Park  

-  material  
   culture      
   sightseeing 
    

Krasnobród 
The painting of Krasnobrodzka Mother of God in the church 
dedicated to the Visitation of the Blessed Virgin – the center 
of pilgrimage movement  

Radecznica 
The Sanctuary of St Antoni – the center of pilgrimage 
movement 

Radruż- Gorajec-
Łówcza 

The Trail of the Wooden Architecture of the Orthodox 
Church  

Bełżec The former Hitler Holocaust Camp  
Guciów The private mini open-air museum 
Dziewięcierz Bunkers and fortifications of the so called ”Molotow Line”” 
Siedliska The Museum of Silicified Wood from Neogen 

-  immaterial  
   culture      
   sightseeing 

Narol The Galicia Royal and Imperial  Market (July) 
Zwierzyniec The Summer Film Academy (August) 

Józefów 
The National Ecological Culture Festival  
„ECO-FESTIVAL” (August) 

-  specialized 

Tomaszów Lub. Cross-country skiing and downhill skiing (Biała Góra) 

Tomaszów Lub. 
Horse riding (stud farms in Rabinówka, Dąbrowa, Polanka 
Horyniecka) 

Zwierzyniec 
Canoeing rallies along the rivers of Roztocze (Tanew, Łada, 
Wieprz) 

Krasnobród 
Health Resort for the children that suffer from upper 
respiratory tract diseases and rheumatic diseases (brine baths 
and balneotherapy) 

Horyniec-Zdrój Health Resort (sulfide water) 
Source: the author’s elaboration   

 

Characterizing the types of the functioning agritourism accommodation in Roztocze in 
comparison to Lubelskie Voivodeship and Poland (table 3) it is worth mentioning that their number 
and percentage share are, in the studied region, completely different from their counterparts in the 
voivodeship and country. In the area of Voivodeship and Poland there exists a visible superiority in 
numbers of  agritourism holdings  that do not form an association.  They act independently of the 
other agritourism holdings that form an association.  In Roztocze there exists the state of almost full  
balance, which probably comes from the fact that there are considerable advantages from 
organizing into associations, for example, free marketing of holdings’ services, or free  trainings 
organized for members of an association.  For the undercapitalized and considerably poorer 
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holdings in Roztocze this constitutes the fundamental argument for becoming a member of an 
association12.  

Table 3 
Agritourism accommodations in Roztocze in comparison to Lubelskie Voivodeship and 

Poland (according to the state from 31.10.2010 .) 

Specification 
Roztocze 

Lubelskie 
Voivodeship 

Poland 

 %  %  % 
Agritourism accommodation in total 89 100.0 408 100.0 8,790 100.0 
 Among them: not associated agritourism holdings 50 56.2 295 72.3 7,980 90.8 
 Among them: agritourism holdings    
 - agritourism association members 

39 43.8 113 27.7 810 9.2 

      thereof:  categorized 3 3.4 33 8.1 227 2.6 
                   not categorized 36 40.4 80 19.6 583 6.6 

Source: the elaboration on the basis of: [www.agroturystyka.pl and www.intur.com.pl]  
 

This  type of argumentation is not so obvious as for the Lubelskie Voivodeship level due to 
the fact that there predominate richer agritourism holdings that are situated in the so called “ Tourist 
Triangle Nałeczow - Kazimierz Dolny - Puławy.”  However, as for the level of Poland the role of 
the associations in the last couple of years was diminished, and marketing, financing and training 
services have become less important due to the fact that the owners of agritourism holdings, 
especially in the western and northern part of Poland, have become more independent and more 
dynamic from their colleagues from the peripheral area of the East of Poland. 

The author of  the study have conducted questionnaire surveys in order to make an inventory 
of the state of agritourism services in most of the holdings in Roztocze.  Among many interesting 
issues, due to the fact that it is not possible to talk about all of them in this article, the information 
connected with the development barriers for the entrepreneurships in rural areas and among them 
the development barriers for the agritourism and the attitude of the inhabitants of this areas to the 
natural environment protection draws particular attention. 

Mainly the lack of good basic technical infrastructure (roads, water supply system, and 
especially sewage system) but also the lack of equipment of modern telecommunication technology 
that make the Internet popular constitute the development barriers of countrymen in Roztocze and, 
what is connected with it, of most of the agritourism holdings.  Those kind of barriers cause mainly 
problems connected with the access to agritourism holdings and poor marketing of these objects.  
Such a situation is caused, most of all, by the historic factors.  The Russian and Austrian annexation 
of the Polish territory in 19th and 20th century, when the borders ran just across Roztocze Region, 
resulted in the lack of simple communication connections between those territories, for example of  
Lublin and Zamość with Rzeszów and Przemyśl.  Moreover, political reasons, within the period of 
PRL, caused the lack of basic infrastructural investments in the border region (the Eastern 
Roztocze).   

Only after the accession of Poland to the European Union in 2004 local authorities started to 
gain European funds for these purposes.  However, in the Eastern Roztocze bad telecommunication 
infrastructure, for example, bad cell phone range and the Internet range, seem to be, paradoxically, 
the advantage of small agritourism holdings (for example in Polanka Horyniecka) – these are the 
places where “white collar workers” tend to rest when they want to isolate, at the weekend and 
during their holidays, from the exhausting stressful work in a town (mainly in Warsaw, Krakow, 
Lublin). 

                                                           
12 In Roztocze there are 39 agritourism holdings that belong to the Krasnobrodzkie Tourist Association, Roztoczańskie 
Tourist Association in Susiec, the Association of those who offer Accomodation from the City and the Municipality 
Zwierzyniec and The Association of Agritourism Holdings from the Municipality Adamów. 
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Among other barriers for the development of agritourism in Roztocze financial barrier 
constitutes a fundamental and, at the same time, a very decisive for agritourism holdings barrier.  
Roztocze is inhabited by mainly poor and poorly educated people.  The financial barrier causes the 
reduction or the total lack of any investments in a holding, either agricultural or agritourism one.  
Therefore, in the existing agritourism holdings there are two groups of people who, the most often, 
have made and still make investments:  those who have gained by themselves necessary funds 
abroad (for many years the Eastern Poland has constituted the main region of gainful emigration to 
the USA and Canada) and the farmers who have gained European Union funds for the development 
of villages (including agritourism) through local authorities and through agritourism associations. 

The most inhabitants of villages have an indifferent attitude towards the surrounding natural 
environment.  However, the owners of agritourism holdings care about the clean environment as it 
is one of the conditions of keeping the agritourism services at the proper level.  Questionnaire 
interviews and surveys with the owners of agritourism holdings have shown that the protection of 
water, air and soil, the limitation of noise to minimum constitute the condition of “to be or not to 
be” for their holdings.  This condition determines whether the agritourism business is profit-making 
or not.  It is also possible to formulate the thesis that straight majority of agritourism holdings in 
Roztocze, especially those located nearby Roztoczański National Park, have become in the last 
couple of years the center of knowledge of cultural and natural environment  of the region.  They 
are the examples of well functioning “microcenters of tourist information”  that realize the fact that 
without clean and friendly environment it will not be possible to attract the tourists.  In the answers 
given by the owners of agritourism holdings there appeared the request to the local authorities to 
develop further protection of the environment and to take the initiative in modernization and 
construction of the modern technical and tourist infrastructure serving the natural environment 
thereabouts. 

АНОТАЦІЯ 
 

АГРОТУРИЗМ В РЕГІОНІ ROZTOCZE ЯК ПРИКЛАД ВПЛИВУ ЛЮДСЬКОГО ФАКТОРУ НА 
РОЗВИТОК ПІДПРИЄМНИЦТВА В СІЛЬСЬКИХ РАЙОНАХ НА СХОДІ ПОЛЬЩІ 

У Польщі п'ять провінцій «Східного валу» були визнані в якості периферійних областей. У 
Міністерстві регіонального розвитку були розроблені експертні висновки під загальною назвою «Стратегія 
соціально-економічного розвитку Східної Польщі до 2020 року». Вони спрямовують діяльність уряду Польщі в 
галузі соціально-економічної політики в цьому напрямку. Пріоритети розвитку підприємництва в сільській 
місцевості, були також визначені в ньому. Одним з них є агротуризм. 

Визначення поточного стану агротуризму стало важливим завданням для місцевих органів влади, 
наукової спільноти та власників домашніх господарств. Автор даного дослідження представляє вибрані 
результати анкетування, проведеного серед власників домашніх господарств в регіоні Roztocze, що 
стосуються впливу так званого «людського фактора» на розвиток entrepreneurships в цій сфері (бар'єри 
розвитку). 

АННОТАЦИЯ 
 

АГРОТУРИЗМ В РЕГИОНЕ ROZTOCZE  КАК ПРИМЕР ВЛИЯНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ФАКТОРА 
НА РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В СЕЛЬСКИХ РАЙОНАХ НА ВОСТОКЕ ПОЛЬШИ 

В Польше пять провинций «Восточного вала» были признаны в качестве периферийных областей. В 
Министерстве регионального развития были разработаны экспертные заключения под общим названием 
«Стратегия социально-экономического развития Восточной Польши до 2020 года». Они нацеливают 
деятельность правительства Польши в области социально-экономической политики в этом направлении. 
Приоритеты развития предпринимательства в сельской местности были также определены в нем. Одним из 
них является агротуризм. 

Определение текущего состояния агротуризма стало важной задачей для местных органов власти, 
научного сообщества и владельцев домашних хозяйств. Автор данного исследования представляет избранные 
результаты анкетирования, проведенного среди владельцев домашних хозяйств в регионе Roztocze, 
касающиеся влияния так называемого «человеческого фактора» на развитие entrepreneurships в этой сфере 
(барьеры развития). 
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журнал наукових праць 

 
ДО ВІДОМА АВТОРІВ 

Редакційна колегія журналу «Науковий вісник Мукачівського державною 
університету» приймає до розгляду наукові статті за матеріалами досліджень і науково-
технічних розробок, виконаних науковцями університету та науковцями інших вузів та 
установ.  

ПРАВИЛА ПОДАННЯ РУКОПИСІВ СТАТТІ 

Для публікації автори повинні подати в редакцію журналу: 
1. Електронний варіант статті. Файл статті повинен мати назву (англійською 

мовою): Stat-прізвище першого автора). 
2. Електронний варіант інформації про авторів українською, англійською та 

російською мовами (міститься в окремому файлі). Файл інформації повинен мати назву 
(англійською мовою): Inform-прізвище першого автора). Відомості про авторів 
(повністю – прізвище, ім’я, та по-батькові, науковий ступінь, вчене звання, посада, місце 
роботи або навчання, контактні телефони та e-mail, поштова адреса) Написання 
прізвища та ім’я автора(-ів) англійською мовою здійснювати відповідно до 
офіційного документу (наприклад, закордонного паспорту). 

3. Якщо стаття має одноосібного автора, який не має наукового ступеня, на 
електронну пошту вісника має бути надіслано в графічному форматі відскановану 
рецензію, надану кандидатом (доктором) наук  за напрямком наукової діяльності.  

4. Матеріали надсилати до редакції: 
 за електронною адресою: nauk.vis.mdu@gmail.com. Уся переписка з редакцією 

здійснюється за цією ж адресою. 
 на поштову адресу журналу: Мукачівський державний університет Україна, 

89600, Закарпатська область, м. Мукачево, вул. Ужгородська, 26. Тел. (03131) 2-11-09.  
5. Редакція залишає за собою право проводити редакційну правку рукопису. 
6. Рішення з питання публікації статті повідомляється автору. Стаття 

повертається на доопрацювання у випадку порушення вимог до оформлення. 
7. Публікація статей здійснюється на платній основі. Автори сплачують за 

переддрукарську підготовку рукопису, тиражування статті та надання електронного 
варіанту збірника у форматі PDF. За додаткову плату автор може також замовити 
паперовий варіант журналу. Сума оплати уточнюється по кожному випуску журналу 
окремо. 

8. У випадку позитивного рішення щодо публікації статті автор по електронній 
пошті отримує відповідне повідомлення та рахунок на оплату, що сплачується у 
безготівковій формі у будь-якому відділені банку. 

 
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ РУКОПИСУ СТАТТІ 

 
Порядок розміщення складових елементів у статті (з абзацу, через пустий рядок): 

 індекс УДК (на початку ліворуч) – шрифт Times New Roman, 12 кеглем (виділити 
жирним прямим); 
 назва статті (по центру) – шрифт Times New Roman 12 кеглем (великими літерами 

і виділити жирним прямим); 
 дані про автора (по центру) – прізвище, ім’я та по батькові (у називному відмінку) 

– шрифт Times New Roman, 10 кеглем (великими літерами); 
 місце роботи (навчання) повністю (по центру) – шрифт  Times New Roman, 8 



кеглем; 
 розширена анотація українською мовою у формі реферату, який має охоплювати 

не менше 250 слів і висвітлювати такі структурні питання: актуальність, мету, методику 
дослідження, результати, наукову новизну, практичну значущість. Шрифт Times New 
Roman, 10 кеглем (курсив) через 1 інтервал, виключка по ширині, абзацний відступ 1,25 
см; 
 ключові слова (від п’яти до десяти) шрифт Times New Roman, 10 кеглем (курсив) 

через 1 інтервал, виключка по ширині, абзацний відступ 1,25 см; 
 текст статті шрифт Times New Roman, 12 кеглем через 1 інтервал. Статтю треба 

розбивати на складові, кожну з яких розпочинати з нового рядка. Назви складових статті 
слід виділяти курсивом, напівжирними літерами. 

 анотації та ключові слова російською та англійською мовами.  
Анотації подавати у такому порядку і вигляді:  

- прізвище, ім’я та по батькові автора (авторів); назва статті  - шрифт Times New Roman, 
10 кеглем (виділити жирним прямим); 
- текст розширеної анотації (з абзацу) у формі реферату, який має охоплювати не менше 250 
слів і висвітлювати такі структурні питання: актуальність, мету, методи дослідження, 
результати, наукову новизну, практичну значущість;  
- ключові слова (з абзацу).  

 
Структура статті повинна включати такі складові (підрозділи): 

- «Вступ» (постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими 
практичними завданнями). Назва підрозділу «Вступ» не пишеться; 
- «Об'єкти та методи дослідження» (аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких 
започатковано розв'язання проблеми і на які спирається автор, виділення 
невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується стаття); 
- «Постановка завдання» (формулювання мети статті); 
- «Результати та їх обговорення» (виклад основного матеріалу досліджень); 
- «Висновки» ( з проведених досліджень і перспективи подальших розвідок у цьому 
напрямі); 
- «Список використаних джерел» (назва підрозділу «СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ 
ДЖЕРЕЛ» пишеться прописними літерами, шрифтом Times New Roman , 12 кеглем). 
Повинен містити не менше 8 найменувань, оформлений відповідно до стандартів ДСТУ 
ГОСТ 7.1:2006. 

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО СТАТЕЙ: 
1. До друку приймаються статті, написані українською, російською або англійською 

мовами, які раніше не публікувалися та не були передані для публікації в інші видання 
(у тому числі електронні). 

2. Мінімальний обсяг статті та списку використаних джерел має складати не менш 5 
сторінок, максимальний – 10 сторінок. Рукописи статей, що перевищують вказані 
обсяги, до розгляду не приймаються. 

3. Текст рукопису розміщений на аркуші розмірами 210x290 (формат А4). 
4. Орієнтація аркуша - книжкова (альбомна не допускається) 
5. Поля - всі поля 2,5 см. Колонтитули-1,25 см. 
6. Сторінки - без нумерації. 
7. Весь текст набирається тільки шрифтом Times New Roman розміром 12 пт за 

допомогою текстового редактора Microsoft Word (не нижче версії Word-97). 
8. Абзацний відступ - 1,25 см. Інтервал між рядками - одинарний. Вирівнювання по 

ширині. 



9. Переноси слів не допускаються. Не використовувати макроси та вбудовані об'єкти. 
10.При створенні рисунка можна застосувати будь-які засоби, але у документі він 

повинен бути зафіксованим з текстом. Підписи під рисунками слід робити жирними 
рядковими літерами розміром 10 пт, вирівнювання по центру. Нумерація рисунків 
наскрізна для всієї статті. Розміщувати рисунки необхідно після першого згадування в 
тексті. 

11.Таблиці створюються тільки за допомогою Microsoft Word. Назва таблиць та саме 
слово «Таблиця» пишеться одним рядком посередині. Назва таблиці пишеться 
напівжирним шрифтом розміром 10 пт. Нумерація таблиць наскрізна для всієї статті. 
Розміщувати таблиці необхідно після першого згадування в тексті. 

12.Формули друкуються враховуючи такі вимоги: при наборі формул 
використовувати редактор формул Equation; формула та її номер розташовуються за 
допомогою табуляції; формула розміщується по центру, її номер розташовується біля 
правої границі поля; написання формул має бути чітким - належність індексів зрозуміла, 
дроби та дужки оформленні чітко, з використанням проміжків між ними; курсивом 
виділяються тільки латинські літери. 

13.Перелік використаних джерел вміщується в кінці статті, нумерується відповідно з 
порядком посилання на джерела у тексті, оформляється згідно наказу ВАК України № 
63 від 26 січня 2008 року, форма 23. У тексті рукопису посилання на літературу 
ставляться в квадратні дужки. Посилання на ще не опубліковані праці не допускається. 

 
СТАТТІ, ОФОРМЛЕННІ БЕЗ ДОТРИМАННЯ ЗАЗНАЧЕНИХ ВИМОГ, 

РОЗГЛЯДАТИСЯ НЕ БУДУТЬ! 
Відповідальність за зміст статті несе автор. 
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