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МУКАЧІВСЬКИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ 
 НА ШЛЯХУ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ 

 
Ю.В.МИГАЛИНА, Л.І.ТЕБЛЯШКІНА 

Мукачівський технологічний інститут 

 
В 1995 році за ініціативи професора Юрія Вікентійовича Мигалини та за 

підтримки Мукачівської міської влади в м. Мукачево був відкритий філіал 

Технологічного університету Поділля (м.Хмельницький) у відповідності до Постанови 

Кабінету Міністрів України № 518 від 14 липня 1995 року. Вирішальну роль у цьому 

зіграв тодішній ректор Технологічного університету Поділля  Сілін Радомир Іванович. 

Директором філіалу був призначений д.х.н, проф.  Ю.В.Мигалина. 

На перший рік існування філіалу навчальний процес забезпечувало 30 

викладачів, в т.ч. 1 професор, доктор наук, 8 доцентів, кандидатів наук. Кількість 

студентів денної форми навчання становила 154. Філіал розміщався у корпусі площею 

4500 м2. Підготовку фахівців здійснювали  кафедри суспільних і природничих 

дисциплін за спеціальностями : 

• Технологія і конструювання швейних виробів; 

• Технологія і конструювання виробів зі шкіри; 

• Фінанси і кредит; 

• Облік і аудит; 

• Менеджмент у виробничій сфері. 

Завдяки умілій організації навчального процесу, скоординованій та 

налагодженій організаційно-методичній роботі, значній активності науково-

педагогічного колективу та дружній допомозі Технологічного університету Поділля 

(навчально-методичною літературою та науково-педагогічними кадрами) філіал 

розвивався, зростав якісно і вже в 1997 році отримав статус Мукачівського 

технологічного інституту. 
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Мукачівський технологічний інститут як самостійний вищий навчальний заклад 

створений згідно постанови Кабінету Міністрів України № 526 від 29 травня 1997 року 

та наказу Міністерства освіти України від 9 липня 1997 року № 254 «Про 

реформування мережі вищих навчальних закладів ІІІ-ІУ рівнів акредитації, 

підпорядкованих Міністерству освіти», заснований на державній формі власності і 

підпорядкований Міністерству освіти і науки України. Ректором Мукачівського 

технологічного інституту (МТІ) було призначено професора Ю.В.Мигалину. 

В перші роки навчальний процес забезпечували доценти, кандидати наук: 

Проскура В.Ф., Кабацій В.М., Щербан Т.Д., Тебляшкіна Л.І., Шершун І.Г., Пехньо В.І., 

а також викладачі : Кабацій М.М., Лазар В.Ф., Козарь О.П., Коваль Т.В., Єгорова О.І., 

Теличко Н.В., Зейкань В.Г. , Дем’ян М.Л., Капітан Л.І., Стегней М.І., Моргун А.В., 

Товканець Г.В., Соляник Ю.М., Габовда А.М., Бабій О.І., Оленушинець Л.І., Полуда 

С.Н., Гаваші О.О., Жеребак О.О., Лужанська Т.Ю.  

За 10 років роботи інституту, як самостійного закладу вищої освіти, створена 

достатня матеріально-технічна база, навчальний процес повністю забезпечений 

навчально-методичною літературою, щороку зміцнюється кадровий потенціал. 

Інститут набув визнання громадськості краю, відчутний його вплив на розвиток 

культури, науки, освіти і громадської думки Закарпаття. В 2007 році за рейтингом 

ЮНЕСКО серед 200 кращих вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації 

Мукачівський технологічний інститут  посів 52 місце. 

Мукачівський технологічний інститут – єдиний в регіоні вищий навчальний 

заклад технологічного профілю, який готує фахівців для галузей легкої промисловості 

та туристично-сервісного обслуговування. Тому потреба в ньому значна. Це 

підтверджується тим, що працевлаштування випускників не є проблемою. 

Підготовку фахівців забезпечують чотири факультети : 

• Технологічний; 

• Туризму; 

• Економіки і менеджменту; 

• Заочної форми навчання. 

Крім того, до складу МТІ входить Виноградівський технологічний коледж. 

В інституті функціонує 12 кафедр, 7  з яких є випускаючими, навчається близько 

3000 студентів денної та заочної форм навчання. 
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На сьогодні інститут здійснює підготовку фахівців за напрямами 

(спеціальностями) : 

• Технологія виробів легкої промисловості (Швейні вироби, Взуття, 

шкіргалантерейні та лимарні вироби); 

• Туризм; 

• Готельно-ресторанна справа; 

• Менеджмент (Менеджмент організацій, Менеджмент 

зовнішньоекономічної діяльності); 

• Фінанси і кредит (Фінанси);  

• Облік і аудит; 

• Маркетинг. 

За останні роки в інституті відкрита підготовка фахівців із чотирьох 

спеціальностей та дев’яти  спеціалізацій. 

Підготовка фахівців  ведеться за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавра, 

спеціаліста, магістра. В МТІ проведена акредитаційна експертиза всіх спеціальностей, 

що здійснили випуск фахівців, отримані відповідні сертифікати. Більше 75 % 

випускаючих спеціальностей акредитовані за IV рівнем. 

У Мукачівському технологічному інституті створена потужна матеріально-

технічна база: загальна площа становить 12219 м2, ( власна площа 3-ох корпусів та 

гуртожитку). Всі бажаючі забезпечені гуртожитком. Аудиторний фонд включає 11 

приміщень для проведення потокових лекційних занять, 10 кабінетів, 21 спеціалізовану 

лабораторію з відповідним сучасним устаткуванням та обладнанням, 9 комп’ютерних 

класів, в т.ч. клас комп’ютерного дизайну та комп’ютерний клас з лінгафонним 

кабінетом, 2 інформаційні центри. 

Інститут має чудову бібліотеку з трьома читальними залами і загальним фондом 

літератури близько 40 тисяч примірників. В бібліотеці створюється комп’ютерний зал 

електронних видань з можливістю роботи у програмному забезпеченні «УФД 

Бібліотека». 

За 10 років оптимізувалась структура інституту, до якої входять: навчальна 

частина, яка здійснює організацію, аналіз та контроль навчального процесу, навчально-

методичний центр інноваційних технологій, відділ технічних засобів навчання, 

редакційно-видавничий центр, бібліотека з трьома читальними залами, школа 
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моделювання та дизайну, музей Прикладного мистецтва Закарпаття; студентський 

будинок моделей, науково-дослідна частина, до складу якої входить патентно-

ліцензійний центр з правом комерціалізації інтелектуальної власності, науково-

експериментальний центр нових технологій; адміністративно-господарська частина; 

інформаційно-комп’ютерний центр; бухгалтерія та планово-фінансовий відділ; 

юридичний відділ; відділ кадрів; канцелярія, студентські кафе, тренажерний зал, 

медичний пункт.   

Організація навчального процесу в інституті базується на принципі достатності 

наукового, пізнавального, інформаційного та методичного забезпечення. 

З метою більш якісної організації та адміністрування навчального процесу в 

МТІ використовується пакет комп'ютерних програм "Деканат". Використання цієї 

системи дозволяє створити та підтримувати базу даних, в якій формується та 

реєструється така інформація: 

• структура навчального процесу закладу (спеціальності, академічні, 

збірні, спеціалізовані та інші групи, підгрупи, потоки, предмети, кількість годин з 

предметів за різними видами занять, навчальні плани, факультети, кафедри); 

• дані щодо навантаження по кафедрах; 

• дані щодо всіх викладачів закладу та їх планового навантаження, 

розклад їх роботи; 

• щоденні дані про фактичну роботу кожного викладача з кожного 

предмету; 

• аудиторний фонд навчального закладу, його використання, розклад 

занять; 

• великий обсяг даних щодо всіх студентів закладу та їх успішності за весь 

період навчання. 

Пакет вміщує вісім програм і надає широкі можливості для аналізу даних 

відносно діяльності навчального закладу та дозволяє роздруковувати велику кількість 

автоматично генерованих звітів. 

Особливістю діяльності інституту в галузі розвитку інформаційних та 

телекомунікаційних технологій є використання для навчального процесу і наукових 

досліджень виключно ліцензованого програмного забезпечення або програмного 

забезпечення вільного розповсюдження. Переважна більшість комп'ютерів у інституті, 
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загальна кількість яких перевищує 200 одиниць, сконцентрована в основному в 9 

комп'ютерних класах, 12 спеціалізованих лабораторіях, комп'ютерному центрі та 

науковій лабораторії. Всі ці комп'ютери з'єднані в загальноінститутську мережу з 

безкоштовним цілодобовим виходом для студентів та співробітників до всесвітньої 

мережі Internet. Інститут має свою сторінку в мережі Internet (www.mti.edu.ua). 

Загальна пропускна здатність каналу мережі дозволяє активно залучати її як  для 

виконання лабораторного практикуму більшості спеціальних дисциплін, так і науково-

дослідних робіт. Функціонально вся мережа розподілена на адміністративний та 

загальний фізично роз'єднані сегменти, що дозволяє ефективно здійснювати 

керівництво підрозділами інституту з дотриманням всіх необхідних вимог безпеки і 

доступу до інформації. Зв'язок між навчальними корпусами здійснюється 

радіоканалами за технологією Radio Ethernet, яка дозволяє підтримувати швидкість 

обміну інформацією до 10 Мбіт/с. 

В спеціалізованих лабораторіях студенти мають можливість користуватися 

програмним забезпеченням різного ступеня складності для навчального процесу та 

підвищення фахової спеціалізації, що дає змогу студентам опрацювати найновіші 

напрямки автоматизації діяльності підприємств галузі. Програми, що 

використовуються: 

1. Комплексна автоматизація підприємств легкої промисловості «JULIVI»; 

2. Програмний комплекс «Технолог», «Уклад», «Оптима», «Персент»; 

3. Програмний пакет «1С Підприємство»+«Форт-аналітик»; 

4. Програмний пакет «Парус-Підприємство», «Парус-Консультант», «Парус-

Менеджемент». 

Користуючись ресурсами спеціалізованих лабораторій, студенти займаються 

також науковою роботою.  

Для потреб студентів заочної форми навчання створено електронну базу 

методичних видань, які розміщені на локальному веб-сервері. Це дає змогу студентам 

заочної форми навчання вільно користуватися методичним забезпеченням при роботі у 

комп’ютерних класах і спеціалізованих лабораторіях. 

Головним завданням освіти в новому столітті є надання можливостей всім 

студентам проявити свої таланти і здібності, розкрити свій творчий потенціал. Тому 

найбільшого значення набуває розробка і залучення в навчальний процес нових 

http://www.mti.edu.ua/
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інноваційних технологій, які ґрунтуються на принципах створення комфортних умов 

навчання, свободи творчості, використанні досягнень науки і техніки.  

Серед інноваційних технологій важливе місце посідають інтерактивні технології 

навчання, що мають особистісну та фахову зорієнтованість, тому що спрямовані на 

розвиток особистості та її професійного становлення, оскільки інтереси та потреби 

особистості завжди пов’язані з її самореалізацією у професійній діяльності та 

життєтворчості. 

В навчальний процес у МТІ впроваджуються наступні інноваційні методики і 

технології : ситуативного навчання (кейс-метод), імітаційні, ігрові технології, робота з 

малими групами, диференційні технології, модульне навчання. Активно 

використовуються в навчальному процесі програмно-методичні комплекси, банки 

візуального супроводження, комп’ютерні презентації лекційного матеріалу, 

спеціалізовані комп’ютерні програми. 

З метою реалізації ідей Болонського процесу в МТІ з 2006/2007 н.р. 

запроваджена нова освітня модель навчання: кредитно-модульна система 

організації навчального процесу (КМСОНП) на основі ECTS (Європейська 

кредитно-трансферна система). Саме вона дозволить підвищити мобільність студентів 

під час переходу з однієї навчальної програми на іншу.    Важливий     момент    

запровадження акумулюючої  кредитної  системи  -  можливість   врахувати   всі   

досягнення студента, а не тільки навчальне навантаження, наприклад, участь у 

наукових дослідженнях, конференціях, предметних олімпіадах тощо. 

Навчання студента за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра здійснюється 

за індивідуальним навчальним планом студента (ІНПС) під керівництвом куратора. 

Для контролю та оцінювання знань студентів, а також для самоконтролю 

широко використовуються пакети тестів різних типів, впроваджується комп’ютерне 

тестування. 

В інституті використовуються нові форми, методи і прийоми навчання 

студентів: обговорення – виступ, демонстрація – показ; семінари – консультації, 

дискусія – колоквіум, ситуаційні вправи – ділова гра, анкетування – моніторинг. 

Викладачі інституту активно працюють над впровадженням інформаційних 

технологій та новітніх комп’ютерних засобів у навчальний процес, а саме: 

електронних підручників, новітніх засобів мультимедіа, презентацій, програмних 

комплексів, міжвузівських відео конференцій, відеотек для ілюстрації інформаційного 
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матеріалу, модульних технологій, електронних конспектів лекцій з комп’ютерною 

анімацією тексту. 

Викладачами МТІ проводиться значна робота щодо забезпечення навчального 

процесу навчально-методичною літературою. За останні роки видано 32 монографії, 

навчальних посібників та підручників ( в т.ч. з грифом МОН України) та більше 700 

методичних розробок, конспектів лекцій, практикумів та збірників текстів. 

В Мукачівському технологічному інституті створений висококваліфікований 

професорсько-викладацький колектив. Навчальний процес забезпечують 139 

штатних одиниць викладачів, з них 31 доктор наук та професор, 56 кандидатів наук, 

доцентів. За 9 років викладачами інституту захищено 28 кандидатських і 2 докторські 

дисертації. У 2006-2007 н.р. кандидатські дисертації захистили 5 викладачів, 

підготовлені до захисту ще 4 дисертації. В аспірантурі МТІ навчаються 7 аспірантів 

(без відриву від виробництва), 31 викладач є здобувачами, 3-докторанти. Такі позитивні 

результати отримані завдяки реалізації пріоритетного напрямку підготовки власних 

кадрів, обраного ректором – підготовка і захист робіт кращими випускниками МТІ. 

В інституті успішно проводиться наукова робота з напрямів : 

• розробка нових матеріалів і сучасних технологій, моделювання 

технологічних процесів та математична обробка баз даних;  

• удосконалення організації та управління фінансово-економічними 

процесами в сучасних умовах;  

• проблеми маркетингу та бізнесу на сучасному етапі розвитку 

продуктивних сил України;  

• вивчення питання суспільно-політичного життя України;  

• дослідження суспільно-економічних аспектів розвитку економіки 

регіону, територіального управління, господарської ефективності природно-

ресурсного забезпечення, міжгалузевих комплексів,  

• дослідження психологічного аспекту навчального спілкування;  

• оптимізація тренувального процесу на етапі спортивного вдосконалення.  

За результатами наукових досліджень науковцями інституту за 2006 рік 

опубліковано 4 монографії, 3 навчальних посібника, 120 наукових праць у провідних 

наукових журналах України та 7 за кордоном; проведено 12 наукових семінарів, 
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круглих столів, конференцій; 23 наукових працівники прийняли участь у міжнародних 

конференціях, семінарах. 

На замовлення МОН України виконується робота «Розробка безкорпусних 

інфрачервоних напівпровідникових джерел випромінювання на довжини  хвиль 2,5-5,0 

мкм», що фінансується з державного бюджету. 

Результатом проведеної наукової роботи є участь МТІ у 3–ох міжнародних і 2-ох 

національних виставках : 

• Виставка «Винаходи + інновації» (м.Київ), 2006 р.; 

• Міжнародна виставка «Оптика тех..-2006» (м.Київ) 2006 р.; 

• ІІ Міжнародному салоні інновацій та нових технологій «Новий час» 

(м.Севастополь) 2006 р.; 

• V Національна виставка високих технологій та конкурентоспроможності 

продукції «Укртехнологія – 2006» (м.Київ) 2006 р.; 

• Міжнародна виставка досягнень науки і технологій (м.Ханой, В’єтнам). 

 Отримано 7 дипломів, 4 золотих медалі, 2 кубки. 

Мукачівський технологічний інститут приділяє велику увагу залученню 

студентів до самостійного наукового пошуку, використовуючи при цьому різні форми і 

напрямки. Науково-дослідна та інноваційна діяльність студентів і молодих вчених 

здійснюється в МТІ з метою задоволення потреб найбільш здібних студентів у науковій 

творчості і є невід’ємною частиною наукової роботи кафедр та інституту в цілому. 

Науково-дослідна робота студентів є важливим чинником при підготовці молодого 

фахівця і вченого. Значну частину студентських наукових розробок становлять наукові 

і комплексні дипломні проекти та магістерські роботи. Більшість з них випробовуються 

і впроваджуються на провідних підприємствах Закарпаття. 

З 1252 студентів денної форми навчання 889 займаються науковою роботою. 

Результатом послідовної та систематичної роботи студентів є їх виступи на наукових 

конференціях, участь у роботі круглих столів, наукових семінарів тощо. Щороку 

студенти МТІ приймають дедалі активнішу участь в Міжвузівських і Всеукраїнських 

наукових студентських конференціях, олімпіадах та конкурсах студентських робіт. У 

2006 році 152 студентів прийняло участь у першому етапі Всеукраїнської студентської 

олімпіади. Призерами ІІ-го етапу стали 4 студенти. Наказом ректора по інституту всі 

студенти, які стали призерами І та ІІ етапів Всеукраїнської студентської олімпіади та 
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прийняли активну участь у всеукраїнських і міжнародних студентських конференціях 

відмічені грошовими преміями та цінними подарунками. Найкращі серед студентів є 

стипендіатами Президента України і  Верховної Ради.  

Інтенсивна робота структурних підрозділів – Школи моделювання та дизайну 

одягу, Музею прикладного мистецтва Закарпаття і Студентського будинку 

моделей дає можливість  студентам технологічних спеціальностей здобути більш 

поглиблені знання у сфері дизайну одягу та взуття. Відповідно до наукових напрямків 

роботи кафедр технологічного факультету розроблена та затверджена  тематика 

магістерських робіт, яка є актуальною, має практичне спрямування,  виконується на 

замовлення підприємств і впроваджується на виробництві. 

Студенти технологічних спеціальностей приймають участь у Всеукраїнських 

конкурсах молодих дизайнерів «Новий колорит» (м.Мукачево), «Печерські каштани» 

(м.Київ), де отримують призові місця. 

З метою удосконалення системи наукового супроводження у сфері освіти 

відповідно до вимог Болонського процесу ведеться співпраця в галузі освіти, науки і 

техніки Мукачівським технологічним інститутом з провідними закордонними вузами, 

організаціями та промисловими підприємствами. В рамках такого співробітництва 

налагоджені творчі зв’язки з науковцями, викладачами і студентами Бєльсько-

Бяльського Відділення Лодзинського Технічного університету (спеціальності легкої             

промисловості).  

На основі угоди між Закарпатською обласною радою та Окружною радою 

Оберфранкена (Баварія, ФРН) реалізується творча співпраця викладачів і студентів 

Мукачівського технологічного інституту з вищими навчальними закладами цього 

округу. Досягнуто домовленості про проведення наукових досліджень із залученням 

сучасного німецького наукового обладнання в текстильній та швейній галузі; обмін 

студентами і учнями навчальних закладів в культурно-мистецькій сфері, переважно з 

метою створення модних колекцій одягу. 

Серед зарубіжних партнерів - Угорська академія Наук, Мішкольцький та 

Будапештський університети, а також університет з м. Шопронь (Угорщина). Творчі 

стосунки сприяють обміну інформацією в економічній та гуманітарній галузях знань. 

На основі співпраці з Радомським технологічним університетом (Польща) 

досягнуто домовленості зі створення спільних навчальних та освітньо-професійних 

програм в туристично-рекреаційній, текстильній та швейній галузях; проведення 
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спільних науково-практичних конференцій, круглих столів, підготовка та 

опублікування передових досягнень науки і техніки. 

Мукачівський технологічний інститут тісно співпрацює з науковими 

установами НАН та галузевих академій наук України, з провідними ВНЗ : 

Інститутом загальної та неорганічної хімії ім..Вернадського НАН України, 

Українською Технологічною Академією, Українською Екологічною Академією, 

Інститутом напівпровідників ім..В.Є.Лашкарьова НАН України, Фізико-механічним 

інститутом ім..Г.В.Карпенка НАН України, Інститутом психології ім..Г.С.Костюка 

АПН України, Національним інститутом стратегічних досліджень (Закарпатський 

філіал), Інститутом регіональних досліджень НАН України, Інститутом світової 

економіки і міжнародних відносин НАН України, Представництвом Світового банку в 

Україні, Інститутом металофізики ім. Г.В.Курдюмова, Київським національним 

економічним університетом, Ужгородським національним університетом, 

Хмельницьким національним університетом, Київським національним університетом 

ім.Т.Г.Шевченка, Львівським національним університетом ім. І.Франка, 

Тернопільським національним педагогічним університетом ім. В.М.Гнатюка, 

Чернігівським національним університетом ім. Ю.Федьковича, Прикарпатським 

університетом ім. В.Стефаника, Донецьким інститутом туристичного бізнесу, 

Київським університетом туризму, економіки і права та ін. 

Залучення провідних вчених НАН України (Валах М.Я., Пехньо В.І., Нестеров 

В.П., Лучко Й.Й., Черевко Г.В.) та наукового потенціалу провідних університетів до 

підготовки в МТІ висококваліфікованих фахівців значно підвищує рівень наукових 

досліджень викладачів, аспірантів і магістрів. 

Мукачівський технологічний інститут тісно співпрацює із провідним вузом 

регіону – Ужгородським  національним університетом. МТІ не перешкоджає в роботі 

УжНУ, а скоріше доповнює його. 

Значна увага Мукачівським технологічним інститутом приділяється 

формуванню студентського колективу. Цьому сприяють зустрічі з відомими 

особистостями, екскурсії по рідному краю, на підприємства, зустрічі з представниками 

бізнесових кіл, лікарями, представниками правоохоронних органів; організація 

тематичних вечорів, дискотек, КВН, конкурсів. Традиційними стали свята : «День 

студента», «День першокурсника», «День святого Валентина», «Шевченківські 

читання». 
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Активізувалась робота студентського самоврядування. З метою залучення 

студентської молоді до участі у підготовці та реалізації заходів, спрямованих на 

розв’язання соціально-економічних, правових, освітніх, культурних та інших проблем у 

2005 р. в МТІ створено Студентську раду, яка здійснює функцію самоврядування. 

Розроблено і затверджено Положення про студентське самоврядування. У складі 

студентського самоврядування працює 5 комісій. Активістами студентського 

самоврядування організовуються святкові програми, конкурси, участь студентів у 

загальнодержавних міроприємствах, брейн-ринги, КВК, зустрічі зі студентами інших 

ВНЗ тощо. 

Протягом навчального року проводяться спільні засідання  ректорату  та членів 

студентського самоврядування. Представники Студентської ради приймають участь в 

роботі Вченої ради, стипендіальної комісії, у проведенні конференцій трудового 

колективу МТІ. 

Мукачівський технологічний інститут на сьогодні  - це повністю сформований 

вищий навчальний заклад IV рівня акредитації, який готує висококваліфікованих 

фахівців для галузей легкої промисловості та туристично-сервісного обслуговування. 

Основними пріоритетами діяльності інституту є якість навчального процесу і 

рівень підготовки висококваліфікованих фахівців, про що свідчать висновки роботи 

експертних комісій з усіх спеціальностей з ліцензування так і акредитацій, рейтинги 

МТІ державного та міжнародного рівня, а також позитивні відгуки роботодавців щодо 

випускників Мукачівського технологічного інституту. 

                

 

 Шановні викладачі, співробітники, науковці і студенти! 

     

Щиро вітаємо Вас із 10-річчям Мукачівського технологічного інституту! 

Бажаємо міцного здоров’я, гарних студентів, здорового колективу, наснаги і 

задоволення в роботі, здійснення творчих задумів на благо рідного інституту, а в 

недалекому майбутньому - університету. 

  

                         Ректорат. 
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ВПРОВАДЖЕННЯ БОЛОНСЬКИХ ІНІЦІАТИВ У МУКАЧІВСЬКОМУ 

ТЕХНОЛОГІЧНОМУ  ІНСТИТУТІ 

 
Л.І. ТЕБЛЯШКІНА, М.В. ІГНАТИШИН, О.М  ГОЛОВКО 

Мукачівський технологічний інститут 
 

Однією з найактуальніших проблем вищої освіти України є приєднання до 

Болонського процесу. Болонський процес – це процес розпізнавання однієї освітньої 

системи іншою в європейському просторі, це процес структурного реформування 

національних систем вищої освіти Європи, зміни освітніх програм і потрібних 

інституційних перетворень у вищих навчальних закладах Європи. Його метою є 

створення до 2010 року європейського освітнього простору [1]. 

Практика засвідчує, що самоізоляція від процесів, що розвиваються в Європі та 

міжнародному освітньому просторі, не сприяє підвищенню якості освіти. Для країн, які 

ставлять за мету економічний і суспільний розвиток і, зрештою, вступ до 

Європейського союзу, альтернативи Болонському процесу немає. З іншого боку, участь 

системи вищої освіти України в болонських перетвореннях має бути спрямована на її 

розвиток і набуття якісних ознак, а не на втрату кращих традицій, національних 

стандартів її якості. Орієнтація на Болонський процес не має призводити до надмірної 

перебудови вітчизняної системи освіти. Навпаки, її стан треба глибоко осмислити, 

порівнявши з європейськими критеріями і стандартами, та визначити можливості її 

вдосконалення на новому етапі [1]. 

Глибоко переконані, що Україна, яка має велику кількість вищих навчальних 

закладів, значні національні, культурні та мовні особливості, може здійснити свій 

внесок у розвиток Болонського процесу. 

Болонська  декларація передбачає конкретну програму дій, загальна мета якої 

полягає в побудові європейського простору вищої освіти, що забезпечить мобільність і 

розширення можливостей працевлаштування випускників, а також зростання 

міжнародної конкурентоспроможності європейської вищої школи. Серед специфічних 

завдань слід відмітити такі: уведення двоциклового навчання і додатка до диплома, 

прийняття сумісних з EKTS (Європейська кредитно-трансферна система) систем 

залікових одиниць, забезпечення якості з аналогічними критеріями і методами [3]. 

Практична реалізація завдань Болонського процесу визначається 

реформуванням національної вищої освіти. Але реформування необхідно здійснити так, 
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щоб результати сприяли розвитку суспільства в цілому, а національна освіта не 

втратила своїх здобутків [1]. 

У Мукачівському технологічному інституті, як і в багатьох українських ВНЗ [4] 

виходять з того, що ключовим чинником реформи вищої освіти є забезпечення високої 

якості освіти з урахуванням тенденцій, які домінують у світі. 

Проблема якості вищої освіти є багатовимірною категорією, що охоплює всі 

характеристики освітньої діяльності [4]. В інституті  діє система управління якістю 

навчального процесу як ключового чинника, що визначає якість освіти (рис 1.) 

 
Рис 1. Фактори формування якості освіти 

         
Складові якості освітнього процесу: підбір і виховання науково-педагогічних 

кадрів, удосконалення навчально-методичного забезпечення, впровадження 

інноваційних освітніх технологій, розвиток матеріально-технічної бази, контроль якості 

навчання, стимулювання успішності студента. 

Для впровадження і координації системи управління якістю у Мукачівському 

технологічному інституті створений навчально-методичний центр інноваційних 

технологій. 

Забезпечення якості навчання ставить високі вимоги перед науково-

педагогічними кадрами. Для викладачів інституту створюються сприятливі умови 

праці, забезпечується постійне фахове зростання кадрів та вікова структура, що 
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забезпечує високу творчу активність і безперервність традицій ВНЗ. Приділяється 

значна увага підтримці талановитої молоді через систему стипендій і заохочень, добору 

найобдарованіших студентів до аспірантури, стимулювання фахового зростання, 

підготовці кандидатських та докторських дисертацій. 

Важливим чинником підвищення якості є удосконалення навчально-

методичного забезпечення навчального процесу. Аналіз його стану в світлі реалізації 

основних вимог Болонського процесу ставить ряд завдань: повна комп’ютеризація 

навчального процесу, високий рівень використання інноваційних навчальних 

технологій, підвищення рівня педагогічної майстерності молодих викладачів, науково-

методичне забезпечення самостійної та індивідуальної роботи студентів. 

На виконання поставлених завдань розроблені вимоги до навчально-методичних 

комплексів із нормативних і вибіркових дисциплін і забезпечено постійне 

вдосконалення їх, створюється банк електронних версій навчальних матеріалів (доступ 

до яких надається в інститутській комп’ютерній мережі), проводяться психолого-

педагогічні семінари з молодими викладачами. 

Нинішня освітня політика з інтеграції освіти до європейського освітньо-

наукового простору стала для МТІ гармонійним продовженням і новим стимулом 

діяльності щодо підвищення якості освіти. 

Проблема підвищення якості навчання в інституті увійшла до числа завдань, що 

інтенсивно розв’язуються при впровадженні новітньої освітньої моделі навчання – 

кредитно-модульної системи організації навчального процесу (КМСОНП). Основні 

пріоритети діяльності МТІ – модернізація вищої освіти відповідно до положень 

Болонської декларації, орієнтація інституту на кінцевий результат: підготовку 

висококваліфікованих фахівців. 

Впровадження Болонських ініціатив в інституті здійснюється згідно з наказами 

МОН України № 48 від 23.01.04 р., № 812 від 20.10.04р., № 414 від 21.05.04 р. та №774 

від 30.12.05 р. для реалізації яких було затверджено заходи із впровадженя кредитно-

модульної системи організації навчального процесу (таблиця 1.) 
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Таблиця 1 

Впровадження болонських ініціатив в освітню діяльність МТІ                                                      
 

Напрями Зміст Результати 
Призначено головного координатора від вузу  та  
відповідальних  координаторів від факультетів    
з кредитно-модульної системи організації 
навчального процесу (КМСОНП) 
Створено робочу групу  із провідних викладачів 
кафедр для організаційного та методичного 
супроводження    кредитно-модульної системи 

Організаційно - 
кадрові 

Призначено наказом ректора кураторів які 
закріплені за кожною групою в розрізі за 
спеціальностями 

Систематизація та координація 
роботи із впровадження кредитно-
модульної системи організації 
навчального процесу (КМСОНП) 
 
Організація системи контролю та 
оцінювання знань студентів 

Розроблено Тимчасове Положення «Про 
кредитно-модульну систему організації 
навчального процесу з урахуванням специфіки  
та особливостей підготовки фахівців у МТІ 
Розроблено Тимчасове Положення «Про 
систему контролю та оцінювання знань 
студентів за кредитно-модульною системою» в 
Мукачівському технологічному інституті 
Розроблено «Пам’ятку»  для студентів з  питань 
організації впровадження болонських ініціатив у 
навчальний процес 
Проведення засідання кафедр,  рад факультетів, 
Методичної ради і Вченої ради 
Проведення    у відповідності до затвердженої 
тематики  організаційних, інструктивно-
методичних       занять  та семінарів  з 
викладачами вузу, студентами,   які    
навчаються   за кредитно-модульною системою  

 
Організаційно-
координаційні 

Проведення 
анкетування студентів 

Ознайомлення студентів з новою 
системою організації навчального 
процесу, із системою контролю та 
оцінювання знань студентів. 
 
Послідовне впровадження ідей 
Болонської декларації у навчальний 
процес. 
 
Систематичне обговорення 
результатів і проблем, пов’язаних із 
впровадженням болонських ініціатив 
 
Просування у впровадженні 
болонських ініціатив. 
 
Зворотний зв'язок зі студентами щодо 
результатів впровадження КМСОНП 

Проведені навчально-методичні наради 
"Проблеми впровадження болонських 
ініціатив»",  «Новітні ресурси навчальної 
технології», «Болонський процес очима 
студентів». 

Навчально-
методичні 

Розроблено навчальні плани, робочі програми, 
методичне забезпечення, індивідуальні навча-
льні плани студента, залікові книжки, відомості, 
журнали викладачів. 

Популяризація ідей Болонського 
процесу серед викладачів і студентів. 
Обговорення проблем впровадження 
болонських ініціатив як чинник 
більшої інформованості викладачів і 
студентів. 
 
Створені інформаційні пакети 
спеціальностей. На сайті МТІ 
розміщено матеріали про 
впровадження  болонських  ініціатив.
 
3 кожної спеціальності розроблено 
робочі навчальні плани за ОКР 
бакалавра з урахуванням КМСОНП, 
навчально-методичні комплекси 
дисциплін, завдання для модульних, 
семестрових контролів та критерії їх 
оцінювання. 
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Кредитно-модульна система організації навчального процесу – це модель, яка 

ґрунтується на поєднанні модульних технологій навчання та залікових освітніх 

одиниць (залікових кредитів), кредитів ECTS (Європейська кредитно-трансферна 

система). Система забезпечить вимірювання та відповідність результатів навчання 

різних типів кваліфікацій, програм навчання, стандартний (прийнятий) інструмент 

порівняння програм, що сприятиме академічному та професійному визнанню в країнах 

Європейського Союзу. Система ECTS – система накопичення, яка здатна працювати в 

рамках концепції «навчання впродовж усього життя». 

В Мукачівському технологічному інституті застосовуються такі основні 

принципи КМСОНП: 

• Зміст дисципліни розподіляється на модулі за видами робіт, які 

складаються із змістових модулів (одна або декілька тем) ; 

• Модулі з кожного виду занять підпорядковуються певним навчальним 

цілям з обов’язковим оцінюванням ступеня їх засвоєння через визначені форми 

модульного контролю; 

• Запроваджена система контролю та оцінювання знань студентів, яка 

передбачає систему накопичення та перезарахування залікових кредитів за 

результатами визначених форм модульних контролів; 

• Удосконалення навчально-методичного забезпечення самостійної та 

індивідуальної роботи студентів; 

• Застосування всіх національних одиниць та нормативів навчального 

процесу з обов’язковою адаптацією до ECTS; 

• Результати модульного підсумкового, семестрового контролів подаються 

за національною шкалою та шкалою ECTS (у т.ч. в додатку до диплому). 

З метою успішного впровадження положень Болонської декларації в 

Мукачівському технологічному інституті проведена змістовна методично-організаційна 

робота  на рівні кафедр, факультетів, складено план заходів з адаптації освітньої 

діяльності інституту до болонських ініціатив, призначено відповідальних осіб 

(координаторів) з кредитно-модульної системи від інституту та факультетів; для 

організаційного та методичного супроводження КМСОНП створено робочу групу з 

провідних викладачів, розроблені навчальні плани підготовки фахівців за освітньо-

кваліфікаційним рівнем бакалавра для всіх спеціальностей інституту та на їх основі – 
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робочі програми дисциплін за КМСОНП; кожну навчальну дисципліну оцінено в 

залікових (кредитних) одиницях, розроблено ефективні методи проведення аудиторних 

занять.    

З метою успішного впровадження положень Болонської декларації у навчальний 

процес розроблені методичні рекомендації: «Реалізація положень Болонської декларації 

в умовах МТІ (у двох частинах), які рекомендовані як навчально-методичне видання 

для науково-педагогічних працівників, аспірантів, магістрів; видано інформаційні 

матеріали, які необхідні студенту для ознайомлення з новою системою організації 

навчального процесу; організовано постійно діючі семінари для професорсько-

викладацького складу, кураторів студентських груп з питань організації та контролю 

навчального процесу за КМСОНП.  

Основні положення впровадження КМСОНП  регламентуються та 

координуються Тимчасовим положенням «Про кредитно-модульну систему організації 

навчального процесу в Мукачівському технологічному інституті». Положення 

розроблено відповідно до наказів МОН України, а також на основі чинного 

законодавства у сфері вищої освіти України та затверджене на засіданні Вченої Ради 

МТІ. При  розробці Положення враховані основні принципи Європейської системи 

перезарахування кредитів ECTS [6]. 

Положенням визначено мету та завдання впровадження КМСОНП, встановлені 

загальні положення, організацію навчального процесу, планування та порядок 

проведення контрольних заходів, організаційно-методичне забезпеченя КМСОНП, 

особливості нормування навчального навантаження та стипендіального забезпечення 

студентів, приведений розрахунок загального рейтингу студента. 

Положення передбачає, що протягом 4-річного терміну навчання за освітньо-

кваліфікаційним рівнем бакалавра студент повинен набрати 240 залікових кредитів 

ЕCТS, відповідно - за один навчальний рік – 60, за семестр – 30. 

Кредити ЕCТS передбачають всі види роботи, необхідної для завершення 

повного року академічного навчання у закладі, тобто лекції, практичну роботу, 

семінари, консультації, самостійну (індивідуальну) роботу – в бібліотеці чи вдома, 

екзамени, курсову роботу (проект), різні види практик та іншу діяльність, пов’язану з 

оцінюванням. ЕCТS, таким чином, базується на повному навантаженні студента, а не 

обмежується лише аудиторними годинами. 
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Зарахування студенту залікових кредитів з дисципліни проводиться за умови 

виконання ним усіх вимог робочої програми і успішного складання модульних, 

семестрового контролів (у визначеній формі).  Навчання студента здійснюється за 

індивідуальним навчальним планом студента (ІНПС) під керівництвом куратора, який 

надає кваліфіковані консультації та рекомендації щодо їхнього формування та 

реалізації упродовж  усього періоду навчання за певним освітньо-кваліфікаційним 

рівнем. 

Згідно вимог ECTS функції куратора набувають не тільки виховного змісту, а 

стають консультивними, координуючими. Не відкидаючи ідеї колективного 

кураторства, варте уваги зміщення акцентів у виховній роботі з колективно-

організаційної форми на індивідуальну роботу зі студентами. Ефективність роботи 

куратора залежить і від матеріальної заінтересованості , тобто від встановлених норм 

часу куратору – 4 години на кожного студента за навчальний рік. 

Реалізація індивідуального навчального плану студента здійснюється протягом 

часу, який не перевищує граничного терміну навчання. Нормативний термін навчання 

визначається на підставі галузевих стандартів вищої освіти. Граничний термін може 

перевищувати нормативний на один рік. Різниця між граничним та нормативним 

термінами не фінансуються з державного бюджету. 

Для контролю і оцінювання знань студентів за КМСОНП в інституті 

впроваджена відповідна система, яка регламентується Тимчасовим положенням «Про 

систему контролю та оцінювання знань студентів за КМСОНП». Положення 

розроблено відповідно до наказів МОН України та Тимчасового положення про 

впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу в 

Мукачівському технологічному інституті» і конкретизує загальні принципи системи 

контролю та оцінювання знань студентів у МТІ за КМСОНП [7]. 

В основу даного положення покладено цілісну систему контролю та оцінювання 

знань студентів метою якої є : 

• визначення рейтингу студентів; 

• подолання елементів суб’єктивізму при оцінюванні знань, що 

забезпечується складанням контрольних знань  у письмовій формі із застосуванням 

100-бальної шкали оцінювання; 
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• забезпечення  належних умов вивчення програмного матеріалу і 

підготовки до контрольних заходів, що досягаються шляхом їх розмежування за 

змістом й у часі; 

• розширення можливостей для всебічного розкриття здібностей студентів, 

розвитку їх творчого мислення та підвищення ефективності роботи викладацького 

складу; 

• здійснення стимулювання систематичної та самостійної роботи 

студентів; 

• підвищення об’єктивності оцінки знань студентів. 

Система контролю знань студентів у МТІ передбачає впровадження 

безсесійного  підсумкового контролю знань – це вид оцінювання якості засвоєння 

навчального матеріалу дисципліни без проведення семестрового екзамену (заліку), 

інтегрована оцінка засвоєння студентами всіх змістових модулів. Такий порядок 

контролю розроблений із метою поліпшення якості освіти, удосконалення чинної в 

інституті системи контролю знань студентів та адаптації її до загальноєвропейських 

вимог, визначених ECTS. 

Система контролю навчального процесу в МТІ поєднує його різні види і форми 

проведення. За часом проведення та специфікою дидактичних завдань на різних етапах 

навчання використовуються такі види контролю  :  

• поточний  

• модульний (рубіжний)  

• модульний (підсумковий)  

•  семестровий.  

Поточний контроль навчальних досягнень студента здійснюється протягом 

семестру з метою оцінювання засвоєння студентом навчального матеріалу під час усіх 

видів аудиторних занять. Видами поточного контролю можуть бути : експрес – 

опитування на лекційних, семінарських, практичних заняттях, тестування, перевірка 

домашніх завдань, рефератів, звітів, захист лабораторних робіт, практичних завдань, 

винесених на самостійне опрацювання тощо. Поточний контроль з дисциплін 

здійснюється викладачами, які ведуть лекційні, практичні (лабораторні ) заняття,  під 

час аудиторних занять у терміни  передбачені графіком навчального процесу на 

поточний рік згідно робочого плану з дисципліни. 
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Модульний (рубіжний) контроль знань є показником вивчення окремих тем, 

модулів, розділів. Якщо поточний контроль проводиться лише з метою діагностики 

першого рівня засвоєння, тобто загального рівня орієнтування в предметі, то 

модульний(рубіжний) контроль дає можливість перевірити засвоєння отриманих знань 

через більш довготривалий період і охоплює більші за обсягом розділи дисципліни. 

При виконанні модульних (контрольних) завдань здійснюється оцінка 

теоретичних знань та практичних навичок, яких набули студенти після опанування 

певних змістових модулів. Модульний контроль проводиться викладачами кафедри 

переважно у формі тестів, відповідей на теоретичні питання або розв’язання 

практичних завдань під час проведення модульних (контрольних) робіт, індивідуальних 

завдань, розв’язання виробничих ситуацій (кейсів), захисту курсових робіт (проектів) 

тощо. 

Для однієї групи деканатом може бути запланований модульний контроль не 

більше, ніж з 2-х дисциплін на день. Як правило, на семестр передбачається 2 

модульних контролі. До складання модульних контролів студенти допускаються без 

будь-яких обмежень. 

Студент вважається таким, що складав модульний контроль (МК), якщо він 

з’явився на контрольний захід та отримав завдання. Виконання контрольних завдань 

здійснюється кожним студентом індивідуально в час і в місці, відведеними для 

проведення контрольного заходу за розкладом. Студент може звернутися до одного з 

присутніх викладачів за роз’ясненнями змісту завдання. При виконанні контрольного 

завдання  студент може користуватися лише тими допоміжними матеріалами або 

засобами, які дозволені кафедрою. Під час контрольного заходу студенту забороняється 

в будь-якій формі обмінюватися інформацією з іншими студентами або 

використовувати матеріали чи засоби, крім дозволених. Присутні викладачі зобов’язані  

контролювати самостійність виконання студентом свого завдання та дотримання 

встановленого порядку проведення контрольного заходу. 

При визначенні модульної оцінки враховуються результати поточного контролю 

з практичних, лабораторних, семінарських занять, колоквіумів, захисту звітів з 

лабораторних робіт, передбачених робочою навчальною програмою з конкретної 

навчальної дисципліни, а також результати виконання індивідуальних завдань та 

самостійної роботи. Сума балів, отримана кожним студентом за результатами 
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поточного та модульного контролів, заноситься в журнал викладача, а інформація 

подається в деканат. 

Студентові, який не з’явився на модульний контроль (МК) з поважної причини, 

деканат дає дозвіл на складання МК. В такому випадку в журнал викладача заноситься 

сума балів поточного та модульного контролів. Якщо студент не з’явився на МК без 

поважної причини, йому виставляється «0» за даний вид контролю і в журнал 

викладача заноситься сума балів поточного контролю. Інформація про сумарну 

кількість балів подається в деканат. 

Модульний (підсумковий) контроль  проводиться з метою оцінювання 

результатів навчання на окремих його завершальних етапах у формі тестування, 

контрольних робіт (завдань). Письмова компонента модульного (підсумкового) 

контролю є обов’язковою. 

За результатами поточного та модульних контролів студентові виставляється 

підсумкова сума балів за семестр. Підсумкова сума балів за семестр заноситься 

викладачем у відомість обліку успішності відповідного деканату в графу «підсумковий 

контроль». 

Для студента, який склав усі поточні та модульні контролі та за їхніми 

результатами отримав 60 і більше балів, іспит із дисципліни не є обов’язковим. 

Семестровою оцінкою у цьому разі є сумарна оцінка за всі види контролю з 

дисципліни. 

Студент, який набрав з дисципліни за підсумками поточного та модульних 

контролів суму балів, меншу за 60, зобов’язаний складати іспит в період семестрового 

контролю. Іспит може складати студент, який отримав з дисципліни 60 і більше балів і 

бажає покращити результати. 

Іспити проводяться в письмовій або письмово-усній формі. Контрольні завдання 

різного рівня складності для іспиту розробляє лектор.  

Оцінювання знань студента здійснюється за 100 - бальною шкалою ЕCТS. 

Критерії оцінювання результатів виконання завдань контрольних заходів 

розробляються провідними викладачами та доводяться до відома студентів на початку 

семестру.  

 Важливе місце в системі контролю та оцінювання знань студента  відводиться 

ліквідації студентом академзаборгованості. Студенту надається максимальна 

можливість перескласти результати семестрового контролю шляхом додаткового 
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вивчення дисципліни протягом наступного  семестру або ж повторного її вивчення у 

наступному навчальному році. Ліквідація академзаборгованості проводиться 

наступним чином. 

Студент, який отримав за результатами семестрового контролю не більше п’яти 

незадовільних оцінок (1–59 балів) має право на ліквідацію академічної заборгованості в 

місячний термін від початку семестру в зимовий період та до початку наступного 

навчального року в літній період в терміни, визначені деканатом.  

Студенту, який після ліквідації академічної заборгованості не більше ніж з трьох 

дисциплін набрав від 1 до 34 балів, надається можливість додаткового вивчення цієї 

дисципліни за індивідуальним графіком. Рішення про додаткове вивчення дисципліни 

приймає декан факультету. 

Ліквідація заборгованості проводиться при комісії, не пізніше, ніж за тиждень до 

початку підсумкового модульного контролю. Графік ліквідації встановлює деканат.  

Студенту, який після ліквідації академічної заборгованості не більше ніж з трьох 

дисциплін набрав від 34 до 59 балів надається право повторного перескладання 

академічної заборгованості при комісії у встановлені деканатом терміни (термін 

перескладання не повинен перевищувати 10 днів). Рішення комісії є остаточним. 

У випадку, якщо студент не ліквідував академічну заборгованість з однієї 

дисципліни за другим разом йому надається право повторного вивчення цієї 

дисципліни. Вивчення дисципліни переноситься на наступний рік у відповідний 

семестр, що відображається в ІНПС. 

Якщо студент не ліквідував академічну заборгованість з двох або трьох 

дисциплін, він відраховується з інституту. 

Повторне вивчення дисципліни здійснюється студентом за  ІНПС на платній 

основі у відповідності до кошторису витрат. Кошторис витрат розробляється планово-

фінансовим відділом та затверджується Вченою радою МТІ.  

 Важливе значення при визначенні результатів навчальної діяльності студента 

має загальний рейтинг студента. Загальний рейтинг студента може використовуватись 

при призначенні стипендій, рекомендації для навчання на бюджетній формі та 

наступних освітньо-кваліфікаційних рівнях, розподілі на роботу, заохоченні тощо. 

Загальна семестрова рейтингова оцінка студента  визначається за формулою: 
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n

СБі
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∑
=1 ,                              (1) 

  

де СБі – загальна сума балів з і-тої дисципліни за результатами семестрового 

контролю; 

 n  – кількість  дисциплін, які вивчаються у семестрі. 

Аналізуючи результати функціонування КМСОНП і рейтингової системи 

оцінювання знань та вмінь студентів у МТІ та в інших провідних ВНЗ України [2, 3, 4, 

5] можна зробити висновок, що вітчизняна система вищої освіти спроможна 

забезпечити підготовку фахівців відповідно до європейських стандартів. Можна 

відмітити [2, 5] такі важливі особливості кредитно-модульної системи:       

• модульна організація навчального матеріалу і рейтингове оцінювання 

знань сприяють систематичному навчанню студентів, стимулюють їх до повсякденної 

праці, що в результаті підвищує рівень знань; 

• рейтингова система оцінювання показує студенту його повсякденний 

рівень знань, а це дає йому можливість чіткіше регламентувати свій робочий час, 

спрямовувати більше зусиль на необхідну дисципліну (або її розділ); 

• рейтингова система оцінювання знань дозволяє успішно впровадити 

безсесійний контроль знань, при якому семестровий екзамен не є стимулюючим 

фактором для покращення знань, а більш констатуючим; при цьому акцент зміщується 

на наполегливу працю студента протягом семестру, а  не на три дні перед екзаменом; 

• кредитно-модульна система організації навчального процесу та 

рейтингова система оцінювання вимагають чіткої організації і дисципліни з боку всіх 

учасників навчального процесу: студентів, викладачів, кафедр, факультетів, ректорату; 

• у морально-психологічному аспекті нова система організації навчального 

процесу знімає психологічний тиск, зриви і стреси, які виникають у студентів під час 

заліково-екзаменаційного періоду – результат успішності стає більш прогнозованим 

завдяки поточному рейтингу. 

Досвід впровадження нової освітньої моделі засвідчує, що використання  

КМСОНП сприяє інтенсифікації навчального процесу, підвищенню якості освіти; 

прогнозованість результатів успішності підвищує мотивацію, роль і значущість 

студента у власній навчальній діяльності. 
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НАДПРОСТОРОВО-ГРУПОВИЙ АНАЛІЗ КОЛИВНИХ МОД  
В КРИСТАЛІ  3BaTiO

 
І.М. ШКИРТА1, І.І. НЕБОЛА2 

1Мукачівський технологічний інститут 
2Ужгородський національний університет 

 
В рамках концепції надпросторової симетрії отримано та проаналізовано повне коливне 

зображення для структури багатокомпонентного кристалу – представника складних реальних 
кристалів з (2а×2а×2а)-надграткою. Останнє дозволяє оцінити вклад в коливання кристалічної ґратки 
кожного атома. 

3BaTiO

 
В зв’язку з вирішенням багатьох фундаментальних проблем фізики твердого тіла 

в сучасній науковій літературі значна увага приділяється висвітленню питань про 

приховану симетрію різнотипних фізичних систем.  В більшості випадків федорівська 

симетрія останніх не відображає максимальної симетрії системи взаємодіючих атомів. 

В зв'язку з цим питання динаміки ґратки, теоретичне дослідження коливних спектрів 

складних кристалів є актуальними, а інтерес багатьох вчених до моделювання їх 

фононних спектрів сьогодні все більше зростає. 

Для вирішення подібних проблем слід застосовувати різного роду узагальнення 

симетрії. В зв'язку з цим в роботі перевага надається концепції надпросторової 

симетрії, яка дозволяє розглядати кристали з єдиної точки зору, зокрема, базуючись на 

понятті  структури протокристалу та збільшенні розмірності   фазового простору.  

Об’єкти та методи дослідження 

Об’єкт досліджень – динаміка ґратки кристалу  як композиційно 

модульованої структури, дослідження симетрії коливних віток. Вивчення розкладів 

нормальних зміщень в різних точках зони Бриллюєна. 

3BaTiO

Постановка задачі 

Метою досліджень є виявлення та опис узагальненої кольорової симетрії будови 

кристалу  з -надграткою та її врахування для аналізу розкладів 

нормальних зміщень в різних точках зони Бриллюєна.  

3BaTiO )222( aaa ××

Результати та обговорення 

Структура кристалу  може розглядатися, як “модуляційна структура” і є 

реальним багатокомпонентним представником із сімейства з 

3BaTiO

)222( aaa ×× окупаційною 
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надграткою. Для опису цього сімейства  можна виділити модельну односортну  просту 

кубічну елементарну комірку , що розглядається в якості протокристалу.  

Структура кристалу   відноситься до однопараметричних структур. 

Комірка  містить одну формульну одиницю , а стосовно координат атомів 

можна скористатися одним із двох способів щодо вибору початку координат в 

просторовій групі : 

3BaTiO

3BaTiO 3ABO

1
hO

 

   Ba    1(a)      0   0   0                                                    Ba    1(b)      ½   ½   ½  

   Ti    1(b)      ½  ½  ½                        або                      Ti     1(a)       0    0    0 

   O    3(d)       ½  ½  0                                                    O     3(c)        ½   0    0 .         

                            

Титанат барію  при кімнатній температурі має полікристалічну структуру 

перовскіту, у якій атоми кисню утворюють октаедр, у центрі якого знаходиться атом 

титану (рис.1). 

 
Рис.1. Кристалічна структура BaTiO3 при кімнатній температурі. 

 Специфіка фазових переходів в кристалах типу BaTiO3 та їх практичне 

застосування продовжують викликати інтерес до дослідження фізичних властивостей 

цього класу кристалів.  

Добре відомо [1,2], що для кристалу BaTiO3 характерними є фазові переходи 

типу зміщення. Суттєвим для них є присутність активного зображення в коливному 

зображенні кристалу, яке визначається типом кристалічної структури [1-3].  

В процесі теплового руху кристалу перетворюються не тільки координати атомів 

r , але і відповідним чином всі величини зміщень . Тобто, виходячи із концепції ),( nru
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Q-  або Wq-симетрії, інваріантно перетворювати кристал буде група симетрії, яка є 

підгрупою прямого добутку групи симетрії протокристалу  та групи симетрії 

модуляційної функції в термінах фазових множників .  

0G

)(ruG

Інваріантність протокристалу задають наступні співвідношення між 

штрихованими і не штрихованими координатами: 
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Отже,  належить класичній групі протокристалу. Величина  

компенсує зсув початку модуляційної хвилі та має різні значення для різних елементів 

симетрії та атомів. 

0GgE ∈ ),( jgu E

Таким чином,  

 '),( jjEE rrRjgu −=  (2) 

Інваріантність векторного поля зміщень виражається як 
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Тобто, елемент надпросторової групи G повинен задовольняти наступним 

умовам: по-перше, , тобто належить класичній групі симетрії протокристалу, і, 

по-друге, для комбінацій  повинно виконуватись обмеження, яке задається 

співвідношенням виду 

0GgE ∈

),( dE RR

 BqRqR dE =− ,  (4) 

де B - вектор оберненої ґратки протокристалу [4-6]. 

Для визначення зображення, згідно якого перетворювалися б нормальні 

зміщення структури кристалу, розглянемо перетворення проекцій зміщення  

під впливом елементів симетрії надпросторової групи 

),( τα nu j

Gg ∈ .  Оскільки,  

перетворює кристал в надпросторі 

),( dE ggg =

dE VV ⊕ так, що  

),',))''(exp()()','((),))(exp()(),((
*

**

*

** ττττ ∑∑ −Δ++=−Δ+
b

j
b

j nibbfjnrnibbfjnrg  (5) 

тоді   

 ∑=
α

α
αβ

β ττ ),()','(' ' nuRnu j
E

j . (6) 

 Враховуючи вид розв'язків рівняння руху, а саме 
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 , (7) ))(exp(),(),( ** ττ αα bknibkAnu jj −−=

останній вираз можна переписати наступним чином

 ))).((exp(),()))''(''(exp()',( ****
' nbknibkARnbknibkA j

E
j Δ+−−×=Δ+−−× ∑ ττ α

α
αβ

β   (8) 

В результаті перетворень симетрії сорт та позиції атомів зберігаються 

( ), тоді  ',' jjmm jj ==

)))).,('('

)),('((exp(),()))''(''(exp()',(

**

***
'

jgunbRbR

jgunkRibkARnbknibkA

Edd

EEj
E

j

−Δ+

+−−××=Δ+−−× ∑
τ

τ α

α
αβ

β

   (9) 

Для подібних перетворень kRk E='  [7], а отже, приймемо . Тоді 

отримаємо 

'** bbRd =

  (10) )}.,()(exp{),(),( ****
' jgubRkRibkARbRkRA EdEj

E
dEj Δ−×=∑ α

α
αβ

β

Введемо наступне позначення: 

  (11) )},,()(exp{),,(Г ***'jj jgubRkRiRgbk EdE
E Δ−×= αβαβ

де матриця формує зображення групи хвильового вектора . 

Розмірність цієї матриці - ( ).  

),,(Г *'jj gbkαβ kG

ss 33 ×

Для доведення припустимо, що та є елементами 

групи . З одного боку маємо: 

),( )1()1(
1 dE RRg = ),( )2()2(

1 dE RRg =

kG

 

 .         (12) 
'

)2()2(
'

)2(
''

)1()1()1(
'

)',(),(

),(),(

jdEjEj

jdEjEj

RjgurRr

RjgurRr

ττ

ττ

+−=

+−=

 

Але з іншого  

  (13) ,),()',(),( )1()2()1()2()2()1()2(
'' jddEEEjEEj RRjguRjgurRRr ττ +−−=

де  ).,()',(),( )1()2()2()1()2( jggujgujguR EEEEE =+

Із врахуванням цих співвідношень розглянемо добуток матриць: 

 

  (14) ∑ ×Δ−

×Δ−
=

' ''''
)2()2(*)2()2(

)1(*)1(*)1()1(
)2(*)1(*

.)}',)(exp{

)},()(exp{(
),,Г(),,Г(

j jjjjEdE

EdE

jbRkRiR

jgubRkRiR
gbkgbk

δδ
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Групу хвильового вектора  формують і ті елементи симетрії групи , які не 

змінюють вектор  . Крім того, відмінними від нуля є тільки такі власні 

вектори, що відносяться до даного , для яких , тобто в одній зірці. В  зв’язку 

із цим 

kG G

:k kkRE =

k ** bRb d=

∑

∑
=Δ−×=

=+Δ−×=

=

'

)1()2(*)1()2(**
''''

)2()1(

'

)2()1(**
''''

)2()1(

)2(*)1(*

.),,Г()}()(exp{)(

))}',(),(()(exp{)(
),,Г(),,Г(

j
EEjjjj

j
EEjjjj

ggbkggubkiRR

jgujgubkiRR
gbkgbk

δδ

δδ  (15) 

Це показує , що матриці формують унітарні зображення групи 

хвильового вектора  . Відомо, що сума діагональних елементів зображення утворює 

характер цього зображення, який можна обчислити наступним чином: 

),,(Г )(*'jj igbkαβ

kG

 ,)},()(exp{1)(),(
1

**
Гi ∑∑

=

Δ−×==
p

i j
EiEdE jgubki

p
Rgg χχχ  (16) 

де р – загальне число векторів модуляції, j – число елементів групи просторової 

симетрії. 

Останнє співвідношення справджується для випадку симорфних груп, а також 

коли  розміщений або в центрі зони Бриллюєна, або на її границі. Ця можливість 

реалізується і при розгляді структури кристалу . 

k

3BaTiO

Проведемо в надпросторовому підході класифікацію коливних мод  у кристалі 

. Розділити коливання за типами симетрії можна, визначивши скільки разів 

відповідне незвідне зображення 

3BaTiO

)( ERχ міститься в повному зображенні ),( dE qqχ . 

Розглянемо дисперсійні вітки в точці Г(k=0). Група хвильового вектора  є 

повною надпросторовою групою. В центрі зони Бриллюєна її незвідні зображення 

співпадають з незвідними зображеннями кристалографічної групи , яка має 10 

незвідних зображень для k=0, з яких чотири 

kG

1
hO

),,,( 4321 ττττ - одномірні, два ),( 65 ττ - 

двомірні, чотири ),,,( 10987 ττττ - трьохмірні. В класичному підході приходимо до 

механічного зображення наступного складу: 

- на позиціях Ba(0,0,0) та Ti (a,a,a): 

 

  (17) ,)()( 10τ== TidBad k
m

k
m
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- на позиціях кисню )0,,(1 aa , ),0,(2 aaO , ),,0(O 3 aaO  

  

                                       .                                                               (18) 108 2)( ττ +=Od k
m

Таким чином, для структури BaTiO3 отримується механічне зображення 

наступного складу: 

 

 . (19) 1083 4)( ττ +=BaTiOd k
m

 

В надпросторовому підході структуру даного об’єкта можна описати множиною 

з чотирьох векторів модуляції ),0,0,0(000 =q  )/,/,/(111 aaaq πππ= - одномірних та  

)0,/,/(110 aaq ππ= і )0,0,/(100 aq π= - трьохмірних.  

Вважаємо, що кожне дійсне положення атома є результатом зміщення відносно 

свого положення рівноваги на величину , значення якої служить для 

узгодження трансляційних та точкових операцій симетрії при дії їх на модуляційні 

функції. Наприклад, якщо атом О1 переходить в атом О2 , то їх зміщення можуть 

відрізнятися одне від одного. Для цього вводимо  додатково , різне для різних 

атомів та елементів симетрії. В результаті отримано розклад повного  коливного 

зображення для структури кристалу титанату барію в концепції надпросторової 

симетрії. Оскільки в парафазії даний кристал є кубічним, то при цьому враховані всі 48 

елементів симетрії, що є характерним для групи .  

),( jgu E

),( jgu E

1
hO

Для позицій Ba(0,0,0) та Ti(a,a,a), всі елементи симетрії переводять їх в себе і 

при цьому зображення матиме вигляд: 

 

 . (20) 10)()( τ== TidBad k
m

k
m

 

Для атома кисню, який займає позиції в центрі граней, а саме позиції  

, дещо інша ситуація. ),,0(),,0,(),0,,( 321 aaOaaOaaO

Коливне представлення визначається незвідними зображеннями, які вносять в 

нього ненульові вклади, тобто при цьому враховуються ті елементи симетрії, які 

переводять атом в себе. Цікавим є той факт, що для кисню, який займає різні позиції, 

елементи симетрії виявляються різними:  
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Розклад коливного зображення для атому кисню в різних позиціях є однаковим і 

має вигляд:  

 108 3
2

3
1)( ττ +=i

k
m Od ,  (21) 

що, в результаті, по атому кисню приводить до розкладу виду: 

 . (22) 108 2)( ττ +=Od k
m

В результаті для структури BaTiO3 в надпросторовому підході отримане 

механічне зображення, яке співпадає з таким у класичному випадку, а саме: 

 . (23) 10810810103 4])[2(][]B[)( ττττττ +=+++= OTiaBaTiOd k
m

Отже, застосування концепції надпросторової симетрії дозволяє отримати 

розклад коливного зображення для кожного атома окремо, що дозволяє оцінити його 

вклад в коливання кристалічної ґратки.  

Висновки 

Для випадку симорфних груп, а також коли хвильовий вектор розміщений або в 

центрі  зони Бриллюєна, або на її границі отримане співвідношення для визначення 

характеру зображення.  

Проведено послідовний аналіз нормальних мод та їх класифікація для кристалу 

 в точці Г. 3BaTiO

В рамках концепції надпросторової симетрії на прикладі структури кристалу 

 вперше отримано механічне зображення, яке можна використовувати для 

вивчення фазових переходів в кристалі.  

3BaTiO

 

 ЛІТЕРАТУРА 

1. Сиротин Ю.М., Михельсон Л.М. Физика твердого тела,1968.-т.10.-с.1843-1847. 
2. Александров К.С., Зиненко В.И. Физика твердого тела,1970.-т.12.-с.2092-2098. 
3. Александров К.С., Зиненко В.И. В кн.: Фазовые переходы в кристаллах.- 

Красноярск, Ин-т физ. им. Л.В. Киренского СО АН СССР,1975.-с.3-67. 
4. Janner A.,Janssen T. Phys.Rev.B.- 1977.-v.15, №2. – p.643-658. 



Природничі і технічні науки 
 
36 

 

Науковий вісник Мукачівського технологічного інституту 
 

УДК 685.34:7.05 

 

РОЛЬ ВЗУТТЯ В ПОБУТІ,  СВІДОМОСТІ  ЛЮДИНИ  В ТРАКТУВАННІ  
ЗАРУБІЖНОЇ ТА УКРАЇНСЬКОЇ КЛАСИКИ І ЯК ПЕРШОДЖЕРЕЛО 

ФОРМУВАННЯ НАШОЇ МЕНТАЛЬНОСТІ 
 

Ю.І.ФОРДЗЮН 
Мукачівський технологічний інститут 

 
В статті досліджено взуття як невід'ємний елемент життя людини, її побуту, середовища 

існування, свідомості та ментальності. Відображена еволюція взуття на основі історичних фактів, 
археологічних досліджень, літературної спадщини. Вивчено етимологію основних взуттєвих термінів , 
здійснено порівняння та співставлення їх з сучасною українською мовою. Досліджено еволюцію 
мотивації наших предків стосовно вибору взуття.  

 
Найпростіше визначення взуття дає довідкова література: взуття - це частина 

одягу, яка служить для захисту ніг від шкідливих зовнішніх впливів. Очевидним є те, 

що  в сучасному житті взуття, крім  захисної,  виконує соціальну, духовну та інші 

споживчі функції, оскільки є товаром. Доречним буде запитання : якщо виконує , то чи 

забезпечує важливі життєві функції? Або як служить з філософської точки зору? 

Розглядаючи взуття як невід'ємний елемент життя людини, її побуту, середовища 

існування, свідомості і, відповідно, ментальності, необхідно виділити філософські 

категорії: необхідну та достатню умови щодо появи та існування взуття як  важливого 

предмету побуту. 

 З точки зору сьогодення, взуття повинно забезпечувати захист стопи людини від 

дії зовнішніх впливів, мати відповідний естетичний вигляд та забезпечувати комфорт і 

зручність при ходьбі. Очевидним є те, що необхідна умова  слугування взуття – захисна 

функція.  Вона  є  первинною, тому більш вивчена та регламентована як виробниками 

взуття, так і споживачами[1]. Достатня функція  є менш вивчена та досліджена, адже 

вона є надбанням, пов’язаним з тенденціями моди і з інтуїцією  законодавців моди-

дизайнерів. Як наслідок, власний досвід конкретного споживача має другорядне 

значення. Тому особливий інтерес представляє дослідження еволюції взуття, взаємного 

впливу взуття на людину і мотивації споживача щодо вибору взуття . 

Об’єкти та методи дослідження 

Філософські категорії про необхідність та достатність [2] і відповідно про 

доцільність вибору конкретного взуття мають пряме відношення до життєвої сутності, 

до її первозданного витоку. Адже в людському житті є два взаємно протилежних 

фактори. Перший - якому немає альтернативи – відчуття голоду та холоду, другий - 

повна протилежність першому – ситість та достаток . Ці фактори присутні в нашому 
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реальному житті. Тому, починаючи з ранньої зорі виникнення людства до сьогодення, 

не дивлячись на стрімкий розвиток науково-технічного прогресу, першочергове 

завдання спільноти залишається не менш актуальним: нагодувати, одягти і взути усіх 

жителів землі. Їжа, одежа та взуття - найнеобхідніші в житті. 

Це особливо актуально сьогодні, коли має місце шалений обмін культурним 

надбанням людства, інформацією, проявляється вплив глобалізації, відбувається 

асиміляція національної свідомості, однак є усвідомлення того, що потрібно 

дотримуватись власного коріння, історії та традицій. Об’єктом дослідження є взуття як 

невід'ємний елемент життя людини. Дослідження базується на фактах історії – нашого 

спадку. 

Невипадково народна приказка " або-пан, або-пропав", по суті має глибший 

зміст: "Голод і холод - не пан. Нема що їсти  і що взути - то пропав". Дійсно, для 

голодної, голої і босоногої людини є єдине жагуче бажання: насититися  і зігрітися. 

З іншої сторони, ріст життєвого рівня населення, демократизація суспільства 

сприяють зміцненню особистих свобод: самоствердженню, самовираженню тощо. 

Змінюються манери та  норми поведінки, правила етикету , повадки, традиції тощо. 

Стрімко змінюється мода, змінюється все: вишуканість перетворюється  на буденність, 

змінюється швидкість змін, так як відбувається постійний творчий пошук чогось 

нового. 

Класичні терміни: краса, врода, замінили поняття: сексапільність, глямурність, 

епатажність тощо. Це є незаперечуваний факт, словосполучення  ввійшли в 

український лексикон, хоча проблема походження і трактування цих понять 

словниками залишається [3,4].  Останнім зойком моди є елементи первіснообщинного 

укладу життя людини. Де межа фантазіям та помислам? Адже хода босоніж, як 

аналогія звичаїв (тату, табу, тощо) далекої Полінезії, з фізіологічної точки зору - 

безперспективна, хоча має право на існування на сцені , подіумі, чи в межах власної 

оселі, спальні. Босоніж досить комфортно на пляжі, однак влітку і виключно на 

піщаному березі. 

Постановка задачі 

Тому представляє інтерес проаналізувати еволюцію взуття, історію його 

виникнення на основі археологічних досліджень та класики художньої літератури, 

незаперечного скарбу нашої історії. Мета статті - встановити і визначити взаємний  
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вплив взуття на свідомість та ментальність нинішнього споживача та нашого 

співвітчизника - українця. 

Особливий інтерес представляє вивчення  термінів основних видів взуття   в 

українській  мові, порівняння і співставлення їх з живою сучасною мовою, 

встановлення їх етимології, що може дати цілком реальні та незаперечні факти. Адже 

античні греки слушно вважали, що серед багатозначності слів лише одне, а саме, 

первісне значення є істинним. Дослідженню істини, яка у грецькій мові позначена 

словом "етимон",  щодо еволюції взуття присвячена дана стаття . 

Результати та їх обговорення 

Починаючи з періоду  пізнього палеоліту, предки сучасної людини фактично 

були зайняті боротьбою за виживання. Це тривалий проміжок часу, який в нашій історії 

розглядається просто – стадія неоантропа в процесі еволюції людини. Наші прадавні 

предки як родові племена, завжди знаходились на вістрі життя або смерті. Це - 

міжстадові війни, звитяга із звіром та стихією, вічна нестача їжі, одежі і взуття, хвороби 

тощо. Але, очевидно, найважчим випробуванням для первісних людей був голод і 

холод. Хоча неоантропи на перших порах свого існування поселялися у теплих місцях – 

в зоні субтропіків і тропіків, у долинах річок Тигр, Євфрат, Ніл чи у печерах, але в 

пошуках їжі їм доводилось переміщатись у північні, більш холодні широти. Була й 

інша причина, обумовлена похолоданням планети - так званий льодовиковий період, 

коли температура в зоні проживання первісних людей понизилась до мінус 10 градусів. 

Зокрема, тут слід назвати неандертальців та кроманьйонців, викопні рештки яких були 

знайдені у Німеччині та Франції. 

Виникла необхідність пошуку предметів захисту від холоду – найпростішої 

одежі і примітивного взуття. Підсобним матеріалом для цього була шкіра впольованих 

звірів. У викопних рештках первісних людей, безперечно, не знайдено яких-небудь 

залишків одежі чи взуття, вони не могли зберегтись за 40 тис. років. 

Не внесли необхідної ясності стосовно найдавнішого взуття людей мумії, вік 

яких сягає щонайменше 5 тис. років, знайдених у Давньому Єгипті, бо долина річки 

Ніл, де знаходяться гробниці фараонів, розташована в зоні високих температур. Тому, 

коли йде мова про взуття найдавнішої людини, антропологи лише шляхом припущення 

та порівняння роблять висновки, як виглядали найдавніші елементи захисту ніг. 

Як уже згадувалось вище, першим підсобним матеріалом для виготовлення 

взуття  була шкура вбитого звіра, зокрема, шкіра з оббілованих (очищених від 
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підшкірно-жирової тканини - міздри) ніг чи лап великих диких тварин, яку після 

виминання первісна людина натягувала на власні ноги, наче сучасну панчоху. В 

процесі випробування, всихаючись, така шкіра приймала антропометричні розміри 

ноги. Можна лише здогадуватись про незручності такого "взуття " та  проміжок часу, 

що відділяв нас від тієї епохи. Однак еволюція взуття тривала. 

Цікавим є досвід індійців Латинської Америки. Іспанські колонізатори, 

відкривши Америку, були вражені, як індійці занурювали стопу в латекс (сік) 

каучукоподібної гевеї, і на нозі утворювалась еластична, водонепроникна плівка , 

здатна захищати стопу людини. 

Слід зауважити, що даний спосіб індійці майя та ацтеки використовували 

впродовж тисячоліть, а промислове виробництво резини і, відповідно, калош (фр. 

резинове взуття, походить від лат. як різновид галльської сандалії з товстою підошвою ) 

за цим методом почалось на початку 19 століття; популярність у нас отримало лише на 

початку 20 століття з появою синтетичного каучуку. На перших порах дане взуття 

виражало престиж та високий соціальний і духовний статок власника. А сьогодні слово 

"калоша ", як і сам виріб, є раритетом. Така ж доля поняття "гумак", та похідного від 

нього "кірзак", хоча виробництво полімерного взуття знаходиться на апогеї розвитку. 

Найдавнішою теологічною письмовою згадкою про взуття людини є Біблія. У 

ній є слова: "І зробив Господь Адамові та жінці його одежу шкіряну, і зодягнув їх" 

(Книга Буття  3-21); далі читаємо: "Авраам же сказав цареві Содомському: "Я звів свою 

руку до Господа Всевишнього Творця неба і землі, - що від нитки аж до ремінця 

сандалів я не візьму з того всього, що твоє, щоб ти не сказав: Збагатив я 

Авраама""(Книга Буття 14-23). 

У поемах великого давньогрецького співця Гомера, який жив приблизно у 8 ст. 

до нашої ери, у славетних творах "Іліада" і "Одіссея" змальовано події на три 

тисячоліття назад (12 ст. до нашої ери). Зокрема , в "Іліаді" в перекладі К.Главоцької 

читаємо: "…Атрід убрався у гарні шати, підв’язав до могутніх ніг шкіряні сандалії". У 

творі "Одіссея" в перекладі Б. Тена знаходимо подібну згадку: "До намащених ніг, 

підв’язали сандалії гарні, вийшов (Телемах) зі спальні своєї". Отже , у нащадків Адама і 

Єви, як стверджує Біблія, та у давніх греків і римлян, основним взуттям були сандалії 

(однина - сандалія) - легке взуття, що являло собою шкіряну або дерев'яну, пробкову 

підошву без каблуків, і яку прив’язували до ноги ремінцями. Дане взуття 

використовується і сьогодні. Назва, очевидно, пішла від вічнозеленого тропічного 
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дерева "сандал", з якого виготовляли підошви, а дерево має ароматичний запах. Слід 

зазначити, уже в ті античні часи взуття посідає чітке місце між буденністю та 

достатком , так як є предметом краси. 

Якщо переглянути словники, видані до 90 років ХХ ст. [4,5], то дійсно 

створюється враження, що всі терміни є запозиченими. Напевно, це упереджена точка 

зору, дискусійна? Безумовно, причиною спотвореної подачі інформації є наше минуле, 

хоча незаперечно при самопізнанні, пізнанні світової культури мова відкриває неабиякі 

можливості. У тісній взаємодії з іншими факторами мова формує національний 

менталітет, національну культуру і духовність нації. В процесі неперервної взаємодії 

своїх елементів протягом віків мова розвивається, збагачується, видозмінює значення 

слів; одна її загальна структура зберігає свої особливості , завдяки написаному. Мова, 

як сказав класик, - "дзеркало історії", і нашої також. 

Так у  письмовій пам’ятці нашої древньоруської літератури "Слові о полку 

Ігоревім невідомий автор, торкаючись історичних подій 12 століття , також згадує 

елементи взуття (переклад М. Рильського: "Ті без щитів із ножами захалявними криком 

війська побивають". 

У видатній пам’ятці літописання  Київської Русі, що була укладена  також на 

початку 12 ст. і пов’язана з іменем  печерського ченця Нестора, за літо 985 є такий 

спогад: "О глянув я (Добриня) полонених колодників: усі вони в сапогах. Цим данину 

не будемо платити; підемо пошукаємо собі в постолах".(Переклад В.Близнеця, "Повість 

временних літ"). Сьогодні історики встановили, що найдавнішим  примітивним  

взуттям  нашого народу  були личаки ( рос. лапті), постоли і лише дещо пізніше в часі - 

чоботи. 

Личак  - плетене з лика або іншого матеріалу  (кори липи) селянське взуття , яке 

носили з онучами в основному селяни, прив’язуючи його до ноги мотузками, з відси й 

вислів – не ликом шиті [6]. Звук "к" трансформувався  в "ч".  Знавець  українського 

побуту І.С.  Нечуй –Левицький " (ІІ,  1956 ст. 102) писав: " І чоловіки , і жінки носили 

личаки, обгорнувши ноги білими онучами". Словом,   це взуття носили бідні люди. Не 

випадково вбогу, затуркану, бідну людину жартома називали  личаком (рос. 

лапотником). " Я не крестьянин- лапотник , я руский дворянин " писав Н. Некрасов. 

Постоли – м'яке селянське взуття  з цілого шматка шкіри без пришивної 

підошви, яке носили з онучами, прив’язаними до ніг мотузками (волоками). І.Франко 

так описує дане взуття (ІV,  1952 ст. 414) : " Він ішов звільна , шукаючи перед собою 
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стежку поступом та ногами  обутими в шкіряні постоли" . Для даного взуття  вже 

використовувалась шкіра що мала певний вид обробки – сиром’ять , сиром’ята шкіра , 

юхта, яка довше служила, ніж просто шкура,  знята з тіла тварини. Наші предки знали 

змазувати  взуття дьогтем – густою в’язкою рідиною, яка утворювалась при сухій 

перегонці дерева, чим значно підвищували термін служби взуття.  

Де, у якій країні з'явився прототип сучасного чобота , судити важко, адже  все 

відбувалось стихійно за схемою: "побачив – повторив – удосконалив". Можливо, у 

Франції, яка була і залишається законодавицею моди?  В усякому разі   в більшості  

народів Європи прижилося слово "ботфорти", що утворилося від  двох французьких 

слів: "bottes, fortes" - (чобіт+високий) - тобто високі чоботи з твердою халявою, 

розширеною у верхній частині[5]. Так, саме французьке слово " bottes " лягло в основу 

таких видів взуття , як  "боти", " ботики" і звичайно наші чоботи[6]. 

Торкаючись  у нашій мові переліку  різних видів взуття , безперечно, нас 

цікавить  їх етимологія, тобто, що лягло в основу значення відповідного слова.  Основа 

слова  "чобіт"  у давньоруській мові , очевидно ,  мала варіант  французького боти           

(взуття) і по аналогії відбулося чергування  "о"  на " і". Щодо префікса  " чо" , то , 

можливо,  відбулася  трансформація  це бот ( це – займенник), адже зустрічається  в 

давньоруській мові – слово     " чебот". 

Коли йде мова про високе взуття , то в Україні у межах її сучасної території 

назва взуття мала два варіанти: "чоботи " і "сапоги ". В 9-13 ст. у південно-східній 

частині України домінувала назва "сапоги ", а на північно-західній - "чоботи ". 

Слово " сапоги ", можливо ,   виникло як свій варіант назви запозиченого " се 

боти", і пішло від  виду вітчизняного матеріалу -  шкіри " сап’ян" ( рос . сафьян)  - 

тонкої мякої шкіри різноманітних  кольорів,  виготовленої із козячих , овечих  чи 

телячих шкур , яка була придатною для виготовлення халяви[6]. 

Не дивно, що в минулому  в Україні також було поширена назва "сап’янці" 

тобто чоботи  або черевики, пошиті із сап'яну. Зокрема Л.Українка писала (ІІІ , 1952 ст. 

713):  "І черевички треба їй білі. Ні , знаєш, ти краще справ їй із сап'яну". 

Одну з найдавніших згадок про чобіт  знаходимо у словнику староукраїнської 

мови  14-15 століть (Луцьк, 1445р. 148, (словник СУМ 11 том,ст.545)).  Це грамота  в 

якій князь Свидригайло Олкирдович  навічно дарує  шляхтичу Чоботу вітцівську 

землю. Тут слово "чобот" є особовою назвою  і виступає, як власний іменник, який 

походить від загального іменника "чобіт". Це, безперечно, підтвердження 



Природничі і технічні науки 
 
42 

 

Науковий вісник Мукачівського технологічного інституту 
 

чоботарського  ремесла, яке стрімко розвивалось в ті часи.  На Україні  є чимало 

прізвищ, які спочатку були прізвиськами і утворені від назв речей домашнього вжитку 

чи предметів побуту, тощо. 

Слово черевики, його жіночий вид "черевички" – виникло як різновид легшого 

взуття, альтернатива  чоботам. Очевидно, назва цього виду взуття  пішла від основи 

"черев(о)", що означає порожнину(фрагмент шкіри  з живота тварини),  яку  слід 

"обвити " шнурком: "чере"–"вити" – черевики[6]. Схоже походження і важливої деталі 

низу взуття – підошви.  Підошва це  товста шкіра, що підшивалась до заготовки, чим 

зміцнювала  конструкцію низу  взуття. 

Що стосується  взуття минулого, то у давні часи в різних етнографічних групах 

на території сучасної України воно мало певну різницю . Навіть у найпростіших видах 

взуття  - личаках, лаптях, постолах у різних регіонах України була своя відмінність, 

вона також мала  діалектичну відмінність щодо  слів. Кожна  із етнічних груп Поділля , 

Волині, Покуття , Гуцульщини, Буковини чи Закарпаття вносили у найдавніше взуття  

свої елементи, удосконалення і оздоблення, виходячи із наявних матеріалів та 

сировини, котрі були поширені в даному регіоні. 

Очевидно, в цей період взуття попри захисну функцію, виконувало естетичну 

функцію . Однак за зовнішнім виглядом  воно  відображало соціальний стан ,вік , стать    

матеріальний статок  людини, її манери,  традиції звички .Є всі підстави вважати що 

саме тоді зародилося народне  взуття на вихід - прототип сучасному модельному 

взуттю. Це було жіноче взуття. Важливу  роль у цьому відіграла творчість 

І.Котляревського, котрий є зачинателем нової української літературної мови. Зокрема у 

його знаменитій поемі " Енеїда", що вийшла з друку 1798р, неодноразово автор веде 

мову про цей вид народного взуття : 

"Кругом дівчата танцювали 

В дрібушках, в чоботях, в святках…" 

В іншому " Енеїда" читаємо: 

" Червоні  чоботи обула (Дідона-засновниця Карфагену) 

Та і запаски не забула 

А в руки з вибійки платок". (І.Котляревський " Енеїда",1995р,ст 10,11). 

Не минув проблематики  взуття  в своїй творчості і Т .Шевченко, так в поемі  

"Гайдамаки"(Т.Шевченко "Гайдамаки", 1969,ст. 60), він  описує убогий вигляд селян: 

"Хлопець у свитині 
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Полатаній, у постолах; 

На плечах торбина.", 

що можливо був однією з причин , ненависті і жорстокої  боротьби , яку вели 

гайдамаки і яку навіть  сьогодні неоднозначно сприймають критики . 

Однак не дивлячись на  жорстокість та драматичність подій Т.Шевченко  

озвучує прагнення селян до кращого майбутнього, до кращого соціального стану  в 

хвилини дозвілля . Це він здійснює словами  кобзаря -  першозачинателя сучасної поп-

індустрії: 

"(Кобзар грає тай приспівує) 

Од села до села танці та музики: 

Курку, яйця продала – 

Маю черевики 

... 

А червоним черевичкам 

таки дам, таки дам!"   (Т.Шевченко "Гайдамаки", 1969,ст. 60). 

Попри монотонну мелодію кобзи дана пісня має особливий зміст,  оскільки  

прагнення воюючої сторони селян - повстанців, котрі не знають,  що краса  здатна 

врятувати  світ, однак інтуїтивно це відчував  Т. Шевченко. 

Взуття займає особливе місце в звичаях та традиціях українців. Це стосується 

весілля, ворожби , інших народних обрядів. 

Пишний український весільний обряд ще добре зберігається в пам'яті старших 

людей, однак усе менше чути на весіллях традиційних пісень.  Шлюб і весілля для 

більшості наших співгромадян залишаються бажаним ритуалом, а для декого й 

таїнством [7]. 

У залежності від регіону є безліч варіантів проведення дівич-вечора. Наречений 

з сватом обов’язково приносив молодій подарунки (чоботи, намітку чи хустку), а від 

неї отримував сорочку й хустку: 

Ідемо до дівки, 

Як місяць до зірки, 

Несем чоботи 

Шевської роботи. 

Ворожба є непересічним феноменом стародавньої народної духовної культури, 

який, попри всілякі заборони і гоніння, зберігся до наших днів. Серед численних груп 
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ворожінь (на врожай, приплід худоби, долю та здоров'я рідних тощо) за масовістю 

учасників та різноманітністю обрядових дійств виділяється т. зв. матримоніальна 

ворожба - це ворожба про майбутній шлюб та партнера, до якої здебільшого вдається 

молодь, переважно дівчата на видданні. Особливістю такої ворожби було те , що  у ніч 

"на Андрея" кидали через хату чобіт [8]. 

Висновки 

Терени України з найдавніших часів були місцем, де сходились різні племена і 

народи, тут пролягала межа між двома світами: світом осілих землеробських культур, 

що заклали основи європейської цивілізації, та степовим азійським світом. Тут 

зародилась і розвинулась одна з найбільших землеробських культур Європи – 

трипільська, яка стала одним із джерел формування населення в Україні впродовж 

наступних епох. Україна багата на історичні пам’ятки. 

Чільне місце в цій історії посідає історія та еволюція взуття .Взуття відкрила для 

себе людина як спосіб захисту ніг від пекучих пісків, холоду ,  каміння інших 

несприятливих факторів. Показано, що на еволюцію взуття мав вплив  досвід західних 

сусідів. Наші предки швидко переймали чужий передовий досвід щодо   взуттєвого 

ремесла. Завдяки цьому в наш лексикон назавжди ввійшли деякі слова іншомовного 

походження. Ті терміни, котрі відображають поняття, які морально застаріли,  з плином 

часу, перестали використовуватись. В свою чергу деякі терміни української мови 

ввійшли в лексикон російської. 

Дослідження мотивації щодо вибору взуття показує , що наші предки звертали 

увагу на зовнішній вигляд взуття. Відчуття прекрасного було властиве всім верствам  

населення. Наші предки особливо полюбляли червоний колір – сакральний  колір  

нашої культури.  Показано що   взуття відображало соціальний стан населення, а тому 

має вплив на ментальність нинішнього покоління . 
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УДК 687:658 

 

ВИЗНАЧЕННЯ ВПЛИВУ ВЛАСТИВОСТЕЙ СКЛАДОВИХ ПАКЕТУ 
МАТЕРІАЛІВ НА ЙОГО ЖОРСТКІСТЬ 

 
Н.Н. ДАНАЙКАНИЧ, А.І. ПОПОВА, Л.І.ТЕБЛЯШКІНА 

Мукачівський технологічний інститут 
 

В роботі приведені результати дослідження впливу властивостей складових пакетів матеріалів 
на показники жорсткості у виробах костюмного асортименту. 

 
Актуальність теми 

Розширення асортименту конкурентоспроможних швейних виробів можливе 

лише за постійного забезпечення рівня їхньої якості та надійності. Значною мірою на 

якість виробу, його зовнішній вигляд, формостійкість, зручність при експлуатації, а 

також можливість застосування сучасної технології та устаткування для його 

виготовлення, впливає обгрунтований підбір пакету матеріалів. Особливо це стосується 

сучасних костюмних тканин, які володіють досить низькою жорсткістю та 

формостійкістю. У зв’язку з цим виникають труднощі при підборі матеріалів у пакети, 

виборі способів і параметрів формозакріплення деталей одягу, забезпеченні 

експлуатаційної надійності клейових з’єднань. У зв’язку з цими проблемами виникає 

необхідність у дослідженні властивостей складових пакетів матеріалів з метою 

визначення їх впливу на формостійкість виробів, що дасть можливість при підборі 

матеріалів у пакети прогнозувати формостійкість майбутніх виробів.  

Об’єкти та  методи дослідження  

Об’єктом дослідження є процес надання формостійкості (зміни жорсткості) 

пакету матеріалів для виготовлення жіночого жакета. У роботі керувалися 

комплексним підходом до оцінки особливостей підбору матеріалів у пакети, 

формування формостійкості пакетів у процесі дублювання. Для вивчення цих 

показників застосовано теоретичні та експериментальні методи, зокрема методи 

текстильного матеріалознавства для визначення показників формостійкості тканин та 

дубльованих пакетів. 

Предмет дослідження 

Предметом дослідження є пакет матеріалів для надання формостійкості при 

виготовленні жіночого жакета. 
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Постановка задачі 

Мета даної роботи полягає у визначенні впливу властивостей складових пакетів 

матеріалів на показники жорсткості, дослідженні та підборі оптимального пакету 

клейових матеріалів для надання формостійкості жакету жіночому.  

Для досягнення поставленої мети необхідно було вирішити наступні завдання: 

• визначити формостійкість підібраних пакетів матеріалів, а саме жорсткість 

при згині; 

• проаналізувати отримані результати і розробити рекомендації щодо надання 

формостійкості пакету матеріалів в умовах виробництва. 

Результати та їх обговорення 

Для проведення досліджень було відібрано три види костюмних тканин (таблиця 

1) різного волокнистого складу та поверхневої щільності. Вибір прокладкових 

матеріалів виконувався на основі попередніх досліджень з урахуванням рекомендацій 

спеціалістів та властивостей тканин верха. Дослідження проводили з клейовими 

прокладковими матеріалами фірми “Hansel Textil” (таблиця 2).  
 

Таблиця 1 
Технічні характеристики тканин 

Основний матеріал 

Характеристики матеріалу 
Тканина І Тканина ІІ Тканина ІІІ 

1 2 3 4 

Волокнистий склад 100 – ПЕФ 100 – ПЕФ 40 – ПАН; 40 – ПЕФ; 
20 – Вовна  

Щільність:  
по основі 
по пітканню 

 
220 
190 

 
250 
240 

 
240 
250 

Товщина, мм 0,26 0,29 0,25 
Поверхнева щільність, г/м2 180 200 204 

Переплетення  полотняне  полотняне саржеве 

Колір  сірий коричневий чорний 

Коефіцієнт незминальності, % 77,6 84,3 86,6 

Жорсткість, мН·см² 6,12 3,14 4,08 
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Таблиця 2 
Технічні характеристики клейових матеріалів 

 

Артикул Волокнистий 
склад, % 

П
ов
ер
хн
ев
а 

гу
ст
ин

а 
те
кс
ти
ль
но
го

 
по
ло
тн
а,

 г
/м

2  

Вид 
покриття 

К
іл
ьк
іс
ть

   
  т
оч
ок

 
на

 с
м

² Спосіб 
виготов-
лення/ 

переплетення 

1 2 3 4 5 6 

Флізелін 5035 40 – ПА;   60 – 
ПЕФ 35 ПА подвійна 

мікроточка 52 Неорієнтоване 
волокно 

Дублерин на 
нейлоновій основі 
1706 

100 –ПЕФ 50 ПА подвійна 
мікроточка 52 В’язально-

прошивне 

Дублерин на 
трикотажній основі  
1101 

75 – Віс; 25 - 
ПА 70 ПА подвійна 

мікроточка 52 В’язально-
прошивне 

 

Текстильні матеріали скріплювали методом дублювання на пресі прохідного 

типу MEYER RPC – MINI з такими параметрами процесу дублювання: температура      

Т = 138˚ С, тиск Р = 12 Н/см²  і  час  t  = 16 с. Полотна склеювали таким чином, щоб 

нитка основи тканини співпадала з поздовжнім напрямком клейової прокладки. 

Пакети матеріалів для одягу являють собою багатошатові системи, 

формостійкість яких визначається насамперед жорсткістю. Ця властивість тісно 

пов’язана з властивостями вихідних матеріалів, їх взаємним розташуванням у системі 

та способами кріплення. Дослідженнями встановлено, що однією з властивостей, яка 

має суттєвий вплив на формостійкість одягу є жорсткість текстильних матеріалів при 

згині. Таким чином, опір матеріалів одягу згину є властивістю, яка безпосередньо 

впливає на якість одягу. Під жорсткістю текстильних матеріалів розуміють їх опір 

умовно-пружній деформації. Жорсткість при згині – це здатність матеріалу опиратися 

зміні форми під дією зовнішньої згинаючої сили. 

Досліджували показники жорсткості матеріалів верху, клейових прокладкових 

матеріалів та пакетів на їх основі. 

Дослідження жорсткості при згині проведено методом консолі на приладі ПТ – 2 

відповідно до методики згідно ГОСТ 10550 – 75 „Материалы для одежды. Методы 

определения жесткости при изгибе”, результати якого наведено у таблицях 3 – 5.  
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Таблиця 3 
Результати досліджень матеріалів верху на жорсткість при згині 

 

Матеріал верху 
Напрям 
ниток у 
зразку 

Кінцевий 
прогин 

елнментарної 
проби, ,  см f

Відносний 
прогин  0f

Жорсткість ЕІ, 
мкН·см² 

Коефіцієнт 
жорсткості  

 EIK

1 2 3 4 5          6 
О 6,36 0,91 3140,7 Т1 
У 6,56 0,94 1712,13 

1,83 

О 6,12 0,87 6119,24 Т2 
У 6,28 0,9 3904,39 

1,57 

О 6,3 0,9 4076,87 Т3 
У 6,48 0,93 2328,67 

1,75 

Як видно з таблиці, всі тканини володіють більшою жорсткістю по основі, що 

можна пояснити наявністю в основі цих тканин ниток вищої ступені крутки, що 

спричиняє їх більшу жорсткість. При цьому із збільшенням товщини тканини 

жорсткість збільшується, а поверхнева щільність тканин не має визначального впливу 

на показники жорсткості. 

Визначали також жорсткість клейових прокладкових матеріалів, результати 

досліджень представлено у таблиці 4. 
 

Таблиця 4 
Результати досліджень жорсткості при згині клейових матеріалів 

 

Клейовий  
матеріал 

Напрям 
ниток у 
зразку 

Кінцевий 
прогин 

елнментарної 
проби, ,  см f

Відносний 
прогин  0f

Жорсткість ЕІ, 
мкН·см² 

Коефіцієнт 
жорсткості   

EIK  

1 2 3 4 5 6 
О 6,7 0,96 217,57 Арт. 5035* У 6,9 0,99 124,09 1,75 

О 6,7 0,96 339,96 Арт. 1706 У 6,5 0,93 624,64 0,54 

О 6,9 0,99 233,59 Арт. 1101 У 6,8 0,97 364,68 0,64 

* О – поздовжній напрямок; У – поперечний напрямок 

 

За результатами таблиці видно, що флізелін володіє більшою жорсткістю у 

поздовжньому напрямку ( > 1), що можна пояснити напрямком орієнтації волокон у 

нетканій основі флізеліну. Дублерини більш жорсткі по утоку ( < 1), що, очевидно, 

пов’язано з наявністю крученої нитки для дублерину на нейлоновій основі та більш 

товстими віскозними нитками для дублерину на віскозній основі. При цьому із 

EIK

EIK
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збільшенням поверхневої густини клейового прокладкового матеріалу збільшується 

його жорсткість. 

Якщо порівняти жорсткість моношарів клейових прокладок із врахуванням їх 

волокнистого складу, то можна дійти висновку, що найбільш жорсткими є дублерин на 

нейлоновій основі порівняно з флізеліном та дублерином на віскозній основі віповідно 

у 2,9 та 1,7 рази, що пояснюється властивостями нейлонового волокна. Найменшою 

жорсткістю володіють флізеліни, а дублерини на віскозній основі займають проміжне 

становище щодо жорсткості. 

Досліджували на жорсткість також пакети матеріалів, які формували, аналогічно 

до попереднього випадку,  по всіх можливих варіантах на основі трьох костюмних 

тканин та трьох видів клейових прокладкових матеріалів з різними комбінаціями 

напрямку склеювання (о – о; о – у; о - 45º; у – о; у – у; у - 45º). Результати досліджень 

представлено у таблиці 5 та у вигляді діаграм (рисунки 1 – 3). 
 
 

Таблиця 5 
Зведена таблиця результатів дослідження жорсткості при згині пакетів матеріалів 

Матеріал верху 

Т1 Т2 Т3 Клейовий 
матеріал 

Н
ап
ря
м

 н
ит
ок

 у
 зр

аз
ку

 

О У О У О У 

1 2 3 4 5 6 7 8 

О 21862,1 7978,75 23275,46 9735,89 19563,55 7587,86 
У 9101,68 13827,02 10388,72 19803,48 11483,93 15749,48 

Флізелін 
арт. 5035* 

<45º 11689,32 12244,56 19839,88 13173,6 14260,62 7655,85 
О 6705,05 12844,92 9101,0 15148,74 4284,76 12204,25 
У 13364,19 7383,88 13622,72 5283,95 16059,79 3695,69 

Дублерин 
арт. 1706 

<45º 4772,04 3289,76 11708,01 5084,39 13400,49 6322,07 
О 4204,6 9054,88 10730,04 10575,78 9623,69 4605,38 
У 20050,03 19433,86 23831,13 4656,4 17055,13 3158,2 

Дублерин 
арт. 1101 

<45º 9208,61 4277,47 9531,45 7428,96 12145,36 5483,5 
* О – поздовжній напрямок; У – поперечний напрямок 
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                      а)                                                                               б) 
Рис. 1 – Діаграми показників жорсткості  пакетів матеріалів на основі тканини Т1 

відповідно по основі (а) та утоку (б) 
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                                   а)                                                                    б) 
Рис. 2 – Діаграми показників жорсткості  пакетів матеріалів на основі тканини Т2 

відповідно по основі (а) та утоку (б) 
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                               а)                                                                   б) 
Рис. 3– Діаграми показників жорсткості  пакетів матеріалів на основі тканини Т3 дповідно 

по основі (а) та утоку (б) 



Природничі і технічні науки 
 

51

 

Науковий вісник Мукачівського технологічного інституту 
 

 

Як видно з таблиці та діаграм, жорсткість пакету матеріалів залежить від 

напрямку ниток у зразку. Так, серед пакетів на основі флізеліну вищою жорсткістю 

володіють ті пакети, які склеєні у напрямку о – о та у – у. Для пакетів на основі 

дублерину арт. 1706 характерною є більш висока жорсткість у напрямку о – у та у – о, а 

для пакетів на основі дублерину арт. 1101 більшою жорсткістю володіють ті, які 

склеєні у напрямку у – о. Тобто можна зробити висновок, що пакетам на основі 

флізеліну властивий поздовжньо виражений характер жорсткості, а пакетам на основі 

дублеринів –  поперечно виражений. 

При цьому жорсткість пакетів на основі флізеліну значно більша за жорсткість 

пакетів на основі дублеринів, а пакети на основі дублерину на віскозній основі арт. 

1101 володіють більшою жорсткістю, ніж пакети на основі дублерину на нейлоновій 

основі арт. 1706. Аналізуючи показники жорскості пакетів та моношарів костюмних 

тканин можна дійти висновку, що жорсткість пакетів залежить від напрямку 

склеювання їх складових. Крім того на характер жорсткості пакета визначальний вплив 

має характер жорсткості клейового прокладкового матеріалу, а не матеріалу верху.         

Проаналізувавши залежність жорсткості від виду матеріалу та напрямку 

склеювання серед пакетів на основі синтетичних та напіввовняних тканин можна 

зробити висновок, що пакети на основі тканин з вмістом вовняних волокон 

характеризуються найвищими показниками жорсткості. Так, пакети, продубльовані 

флізеліном арт. 5035 у напрямку основи характеризуються найбільшою жорсткістю 

19563,55 мкН·см², а по утоку показники жорсткості цих пакетів є найнижчими. У 

напрямку склеювання пакетів о – 45º жорсткість становить 14260,62 мкН·см². Отже, у 

пакетах на основі напіввовняної тканини, продубльованих флізеліном арт. 5035 

жорсткість носить поздовжньо виражений характер. 

Пакети, продубльовані дублерином арт. 1706 характеризуються найбільшою 

жорсткістю 16059,79 мкН·см² у напрямку утоку, а по основі показники жорсткості цих 

пакетів є найнижчими 4284,76 мкН·см². У напрямку склеювання пакетів о – 45º 

жорсткість становить 13400,49 мкН·см². Отже, у пакетах на основі напіввовняної 

тканини, продубльованих дублерином арт. 1706 жорсткість носить поперечно 

виражений характер. 

У пакетах, продубльованих дублерином арт. 1101 найвища жорсткість 17055,13 

мкН·см² спостерігається у напрямку утоку, а по основі показники жорсткості цих 
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пакетів є найнижчими, а саме 9623,69 мкН·см². У напрямку склеювання пакетів о – 45º 

жорсткість становить 12145,36 мкН·см². Отже, у пакетах на основі напіввовняної 

тканини, продубльованих дублерином арт. 1101 жорсткість носить поперечно 

виражений характер. 

Таким чином, порівнюючи показники жорсткості пакетів матеріалів можна 

зробити висновок, що величина цього показника залежить від виду застосованого 

клейового прокладкового матеріалу, а саме способу виготовлення основи КПМ 

(неорієнтоване волокно, в’язально-прошивне полотно, тощо). 

Висновки  

У результаті проведення досліджень виявлено:  

• жорсткість пакета матеріалів залежить від товщини матеріалу, напрямку 

ниток у зразку  та від напрямку склеювання їх складових;  

• поверхнева щільність тканин не має визначального впливу на показники 

жорсткості;  

• пакетам, які продубльовані флізеліном властивий поздовжньо виражений 

характер жорсткості, а пакетам, продубльованим дублерином –  поперечно виражений; 

• на характер жорсткості пакета визначальний вплив має характер жорсткості 

клейового прокладкового матеріалу, а не матеріалу верху.  

За результатами досліджень та зроблених висновків можна зробити наступні 

рекомендації: для досягнення бажаної формостійкості деталей виробу та утримання 

виробом початкової форми протягом тривалого часу експлуатації при виготовленні 

жакетів з менш жорстких тканин доцільно використовувати флізеліни, а для тканин з 

більшою жорсткістю пропонується використовувати дублерини на нейлоновій та 

віскозній основах.  
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УДК 687.658 

 

ПІДБІР ПАКЕТУ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ЖАКЕТУ ЖІНОЧОГО 
ЗА ПОКАЗНИКАМИ МІЦНОСТІ КЛЕЙОВОГО З’ЄДНАННЯ 

 
Н.В. РІЗАК,  А.І. ПОПОВА,  Л.І. ТЕБЛЯШКІНА 

Мукачівський технологічний інститут 
 

Підвищення вимог до якісних показників швейних виробів спонукають до пошуку шляхів їх 
покращення. Одним із важливих якісних показників є здатність зберігати надану форму протягом 
тривалого терміну експлуатації (формостійкість). В зв’язку з цим  у даній роботі проведено підбір 
пакету матеріалів для виготовлення жакету жіночого за показниками міцності клейового з’єднання, 
для льняних тканин. 

 
Актуальність теми: правильний підбір пакету матеріалів стійких  до 

розшарування,  забезпечує хороші показники якості та формостійкості жакету 

жіночого. Якісний  виріб повинен відповідати вимогам споживача і бути 

конкурентоспроможним на  ринку товарів.  Особливо це стосується льняних тканин з 

певним вмістом волокон віскози, шовку і бавовни, які значною мірою впливають на 

структуру тканини, а звідси і на формостійкість виробу. У зв’язку з цим виникає 

необхідність вирішення поставленої задачі - забезпечення виробів із льняних та 

напівльняних тканин необхідною формостійкістю для естетичного зовнішнього 

вигляду.[1] Здатність тканин до формоутворення залежить від волокнистого складу, 

будови тканини, товщини матеріалу і т. д. На формостійкість одягу  впливають 

експлуатаційні  властивості одягу, пов’язані з міцністю  клейового  з’єднання. 

Максимальне збереження форми пакету матеріалів, які є стійкими до 

розшарування дає можливість виготовлення високоякісного одягу. Обґрунтований 

підбір тканин, пакетів прокладкових матеріалів, режимів обробки, використання 

сучасного обладнання, впливає на якість готового виробу, його зовнішній естетичний 

вигляд, зручність в процесі експлуатації, тривалу формостійкість. Міцність клейового 

з’єднання  визначається стійкістю складових  пакету матеріалів до розшарування. Тому 

метою дослідження є підбір пакету матеріалів, які б забезпечували достатню 

формостійкість жакета жіночого. 

Об’єктом дослідження: є процес розшарування пакету матеріалів. 

Розшарування – це процес втрати міцності зв’язків між шарами пакету внаслідок 

впливу механічних та  фізико-хімічних факторів, що руйнують ці зв’язки.  

Предметом дослідження: є пакет матеріалів для виготовлення жіночого 

жакету. На якість пакету важливий вплив має поверхнева щільність тканини верху. 
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Тому для  дослідження використовували чисто льняну тканину та льняні тканини з 

певним вмістом льону, віскозного шовку, бавовни з різною поверхневою щільністю. Як 

прокладкові матеріали використовували флізеліни, дублерини на нейлоновій основі, 

дублерини на трикотажній основі, а також біеластичний прокладковий матеріал, для 

отримання бажаної формостійкості жакету жіночого. 

Постановка задачі 

 Для отримання пакетів з достатньою міцністю клейового з’єднання 

використовували клейові прокладкові матеріали фірми-виробника “Хензель Текстиль” 

(Німеччина). Клейові матеріали цієї фірми вигідно вирізняються серед ряду інших 

фірм. За допомогою клейових прокладкових матеріалів та тканин верху створювались 

пакети шляхом їх формування.  

Для визначення міцності створених пакетів використовували методику фірми 

“Хензель Текстиль” – визначення розривного навантаження при якому починається 

процес розшарування.  

Згідно методики, критерієм оцінювання є величина розривного навантаження 

(Н/м2), яке визначається за допомогою динамометра. За даними фірми достатнім 

вважається розривне навантаження 14 Н/м2 і більше. В роботі проводилось визначення 

розривного навантаження і підбирались пакети матеріалів для надання формостійкості. 

Міцність клейового з’єднання знаходиться в допустимих межах. 

Результати та їх обговорення 

 Як відомо на розривне навантаження  впливає міцність клейового з’єднання, 

тканина верху – клейовий матеріал. Для дослідження використовувались тканини верху 

з різною поверхневою щільністю. Характеристику матеріалів наведено в     таблиці 1. 

            
Таблиця 1 

Технічні характеристики тканин 
 
Основний матеріал Характеристики матеріалу 

Тканина І Тканина ІІ Тканина ІІІ 
1 2 3 4 

Артикул  17-127 17-125 17-160 
Поверхнева щільність, г/м2 178,4 222,4 164 

Сировинний склад, % 47 – льону,       
53 - віскози 

55 – льону,         
 18 – шовку,       
 27- бавовни 

100 - льону 

Товщина матеріалу, мм 0,235 0,360 0,187 
Переплетення  ткане/рогожка ткане/саржеве ткане/полотняне 
Колір  зелений синій жовтий 
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Для створення пакетів матеріалів в роботі використовували різні види клейових 

матеріалів, які утворювали з тканиною верху відповідні пакети. 

Клейовим прокладковим матеріалом називається поверхнева структура з 

нанесеною клейовою масою з термопласту, яка утворює з іншою текстильною 

поверхневою структурою міцне та тривале з’єднання шляхом дії температури і тиску 

протягом певного проміжку часу.  

Технічні характеристики клейових прокладкових матеріалів фірми “Хензель 

Текстиль” наведені в таблиці 2. 
Таблиця 2  

Технічні характеристики клейових матеріалів 

№ 
п/п Назва, артикул 

С
ир
ов
ин

ни
й 

ск
ла
д,

 %
 

М
ас
а,

 г
/м

2  

К
іл
ьк
іс
ть

 
то
чо
к 
на

 с
м

2 

Т
ем
пе
ра
ту
ра

 
пл
ав
ле
н-
ня

, 
0 С

 

Ч
ас

 д
уб
лю

-
ва
нн

я,
 с
ек

. 

Переплетення 

1 2 3 4 5 6 7 9 

1 Флізелін 5035/21BS4 40 - ПА,   
60 -ПЕ 35 52 121-132 10-12 Неорієнтоване 

волокно 

2 Флізелін 5054/4BS4 

32 - ПА,   
47 - ПЕ,   
21 - ПЕ 
філамент 

40 52 121-132 10-12 Неорієнтоване 
волокно 

3 Дублирин на нейлоновій 
основі  1704/991XS3 100 - ПЕ 44 76 121-132 8-12 Прошивне 

4 Дублирин на нейлоновій 
основі  1706/105BS9 100 - ПЕ 50 52 121-132 12-14 Прошивне 

5 Дублирин на нейлоновій 
основі  1752/991BS9 100 - ПЕ 55 52 121-132 12-20 Прошивне 

6 Дублирин на нейлоновій 
основі  2106/105MC1 100 - ПЕ 45 52 127-143 12-20 Прошивне 

7 Дублирин на нейлоновій 
основі  2120/105MC6 100 - ПЕ 50 52 127-143 12-20 В’язально-

прошивне 

8 Дублирин на нейлоновій 
основі  2420/985MC1 100 - ПЕ 57 52 127-143 12-20 В’язально-

прошивне 

9 Дублирин на нейлоновій 
основі      2470/9MC1   100 - ПЕ 68 52 127-143 10-12 В’язально-

прошивне 

10 Дублирин на трикотажній 
основі  1100/2В54150 

75 - Віс,   
25 - ПА 65 52 121-132 8-14 В’язально-

прошивне 

11 Дублирин на трикотажній 
основі    1180/4ВS4 

70 - Віс,   
30 - ПА 65 52 121-138 10-15 В’язально-

прошивне 

12 Біеластичний прокладковий 
матеріал  4010/105В3 100 - ПЕ 33 76 121-138 10-15 В’язально-

прошивне 

13 Біеластичний прокладковий 
матеріал  4026/990BS4 100 - ПЕ 65 52 121-138 12-14 В’язально-

прошивне 

14 Біеластичний прокладковий 
матеріал  4245/105BS9 100 - ПЕ 60 52 121-138 12-14 В’язально-

прошивне 
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За  допомогою тканин верху і клейових матеріалів створювали різні пакети, які 

відрізнялись тканиною верху, а саме: пакет 1 - 47% – льону, 53% - віскози, пакет 2 - 

55% – льону, 18% – шовку, 27% - бавовни, пакет 3 - 100% - льон.  Пакет сучасного 

одягу представляє композиції із декількох шарів матеріалів, різних по структурі, 

властивостях і призначенню. За методикою фірми  “Хензель Текстиль” визначали 

розривне навантаження створених пакетів, з різними клейовими матеріалами. 

Результати досліджень наведені в таблиці 3. 
 

Таблиця 3  
 Розривне навантаження, при якому починається процес розшарування. 

 
Розривне навантаження, Н/м2 

Назва клейового матеріалу, артикул Пакет І Пакет ІІ Пакет ІІІ 

1 2 3 4 
Флізелін 5035/21BS4 24 20 18 
Флізелін 5054/4BS4 28 22 22 
Дублирин на нейлоновій основі  1704/991XS3 18 10 12 
Дублирин на нейлоновій основі  1706/105BS9 16 12 14 
Дублирин на нейлоновій основі  1752/991BS9 20 18 20 
Дублирин на нейлоновій основі  2106/105MC1 18 24 18 
Дублирин на нейлоновій основі  2120/105MC6 18 12 10 
Дублирин на нейлоновій основі  2420/985MC1 24 18 14 
Дублирин на нейлоновій основі      2470/9MC1   16 14 14 
Дублирин на трикотажній основі  
1100/2В54150 14 14 18 

Дублирин на трикотажній основі    1180/4ВS4 16 12 12 
Біеластичний прокладковий матеріал  
4010/105В3 10 10 10 

Біеластичний прокладковий матеріал  
4026/990BS4 24 28 18 

Біеластичний прокладковий матеріал  
4245/105BS9 26 28 18 

 

З результатів досліджень видно, що на міцність з’єднання впливає товщина, 

маса матеріалу, волокнистий склад тканини, тканина верху і вид клейового матеріалу. 

На основі  даних таблиці 3 встановлені артикули клейових матеріалів серед груп: 

флізелінів,  дублеринів на нейлоновій основі, дублеринів на трикотажній основі та 

біеластичний прокладковий матеріал, які дають розривне навантаження  14 Н/м2 і  

більше, для трьох пакетів.           

Для вибору клейових матеріалів, які надають максимальну міцність пакетам, за 

результатами таблиці 3 побудували діаграми пакетів (1, 2, 3) з різними варіантами 

клейових матеріалів: флізелінів, дублеринів на нейлоновій основі, дублеринів на 

триктажній основі та біеластичний прокладковий матеріал.  
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Рис.1 Діаграма розривного навантаження пакетів з флізелінами 

 

З діаграми (рис.1) видно, що  всі пакети мають достатнє розривне навантаження, 

але пакет 1 з флізеліном арт.5035/21BS4 відрізняється максимальним розривним 

навантаженням, він показує максимальний показник зчеплення. 
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Дублерини на нейлоновій основі арт.2470/9МС1   
 

Рис.2. Діаграма розривного навантаження пакетів з дублеринами на нейлоновій основі 
 

З діаграми на рис. 2 видно, що клейові матеріали з тканиною 1 утворюють 

максимальне  розривне навантаження, а з тканиною 2 та тканиною 3 - значно менше.  

В цілому пакети мають хороші показники розривного навантаження, але серед 

них в пакеті 1, найкращий показник сягає 24 Н/м2, в пакеті 2 максимальний показник 24 

Н/м2, а  в пакеті 3 найкращий показник дещо менший, він становить 20 Н/м2. 
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Рис.3 Діаграма  розривного навантаження пакетів з дублеринами на трикотажній основі 

 

З діаграми представленої на рис.3 видно, що дублерини на трикотажній основі 

дають дещо нижчі показники розривного навантаження. В свою чергу, максимальний 

показник розривного навантаження показав пакет 3, він становить 18 Н/м2. 
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Рис.4 Діаграма розривного навантаження пакетів з біеластичним прокладковим матеріалом 

З діаграми  розривного навантаження (рис.4) видно, що придатними є всі три 

пакети матеріалів, але винятком є біеластичний прокладковий матеріал 4010/105В3, 

який не дає бажаного результату і є нижче допустимого значення 14 Н/м2. 

За результатами проведених досліджень для подальшої роботи вибрано чотири 

артикула клейових матеріалів, які забезпечують максимальну міцність зчеплення з 

тканиною верху пакетів 1, 2, 3 - це: флізелин 5054/4BS4 - нетканий прокладковий 
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матеріал, який посилений ниткою в повздовжньому напрямку; дублерин на нейлоновій 

основі 2420/985MS1 - новий моноеластичний прокладковий матеріал “міленіум супер” 

на нейлоновій основі з покриттям “МС”, яке дозволяє піддавати одяг не тільки хімічній 

чистці, але і пранню при високих температурах (95 0С); дублерин на трикотажній 

основі 1100/2В54150 - універсальний трикотажний дублерин на віскозній основі; 

біеластичний прокладковий матеріал 4026/990BS4 - особливо легкий, біеластичний 

прокладковий матеріал для еластичних тканин верху.[2] 

В таблиці 4 представлено результати розривного навантаження для пакетів 1, 2, 

3 із запропонованими клейовими матеріалами.   
Таблиця 4 

Розривне навантаження пакетів матеріалів. 
Розривне навантаження, Н/м2 №

п/п  Назва клейового матеріалу, артикул Пакет 1 Пакет 2 Пакет 3 
1 2 3 4 5 
1 Флізелін 5054/4ВS4  28 22 22 

2 Дублерин на нейлоновій основі 
2420/985МС1 24 18 14 

3 Дублерин на трикотажній основі 
1100/2В54150 14 14 18 

4 Біеластичний прокладковий матеріал 
4026/990ВS4 24 28 18 

 

Висновки 

На основі проведених досліджень встановлено, що на міцність клейового 

з’єднання впливає  товщина, маса, волокнистий склад тканини верху і вид клейового 

матеріалу. Проведений в роботі аналіз дозволяє рекомендувати для тканин верху з 

більшою поверхневою щільністю - флізеліни, а з меншою поверхневою щільністю - 

різного роду дублерини.    

Враховуючи результати даних експериментальних досліджень,  для подальшої 

наукової роботи вибрано три пакети матеріалів з різними видами клейових 

прокладкових матеріалів, які забезпечують максимальну міцність клейового з’єднання.  
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УДК 541.49:661.898+543.429.23 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ КОМПЛЕКСООБРАЗОВАНИЯ ПАЛЛАДИЯ(II) С 
ОКСИЭТИЛИДЕНДИФОСФОНОВОЙ КИСЛОТОЙ МЕТОДОМ ЯМР 31Р И 1Н. 

 
Н.В ЦАРИК, А.Н. КОЗАЧКОВА, В.В. ТРАЧЕВСКИЙ, А.Б. РОЖЕНКО, В.И. ПЕХНЬО  

 

Интерес к комплексам металлов с бисфосфоновыми кислотами обусловлен их 

биологической активностью и разнообразием типов образуемых бисфосфонатов. 

Большое число работ посвящено исследованию бисфосфонатов щелочных, 

щелочноземельных и некоторых d-металлов [1, 2, 3]. Взаимодействие бисфосфоновых 

кислот с металлами платиновой группы изучено недостаточно [4, 5, 6, 7, 8]. 

Ранее методами рН-потенциометрии и спектрофотометрии изучено 

комплексообразование K2PdCl 4 с оксиэтилидендифосфоновой кислотой (ОЭДФ, Н4L) 

[9]. В результате исследования установлено, что при соотношенях металл:лиганд, 

равных 1:1 и 1:2, в растворах при рН 2,0 – 4,5 образуются комплексы состава 

[PdHLCl2]3- и [PdLCl2]4-. Высказано предположение, что в координационную сферу 

плоско-квадратного строения комплекса [PdHLCl2]3- входят два депротонированных 

атома кислорода фосфоновых групп ОЭДФ и два хлорид-иона. Образование комплекса 

[PdLCl2]4- происходит при депротонировании некоординированного атома кислорода 

ОЭДФ. 

Цель настоящей работы – исследование методом ЯМР 31Р и 1Н и 

квантовомеханическое моделирование особенностей комплексообразования в системе, 

содержащей K2PdCl 4 и ОЭДФ в соотношении 1:1 и 1:2 в зависимости от рН.  

Спектры ЯМР записаны на спектрометре AVANCE 400 фирмы Bruker. Значения 

химических сдвигов сигналов 31Р и 1Н δ(м.д.) определены относительно 85% H3PO4 и 

тетраметилсилана соответственно. Точность определения величины химического 

сдвига составляла +0,1м.д. для сигналов 31Р и +0,03 м.д. для 1Н. Измерение величин рН 

среды для серии растворов проведено на Seven Easy рН-метре Mettler Toledo. . 

В ЯМР экспериментах использованы серии растворов с соотношением 

K2PdCl4:ОЭДФ = 1:1 и 1:2 (СK2PdCl 4=0,1 моль/л, СОЭДФ=0,1 и 0,2 моль/л). Совпадение 

величин рН растворов, измеренных через 24 и 48 часов, свидетельствовало об 

установлении равновесия.  
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Структуры исследованных соединений оптимизировались в рамках 

программного пакета TURBOMOLE [10] без наложения каких-либо ограничений по 

симметрии с использованием функционала DFT RI-BP86 [11, 12]. Для ускорения 

оптимизации больших молекул использовался алгоритм RI (Resolution of the Identity) 

[13]. В качестве базисных наборов во всех случаях использовались стандартные 

валентно-расщепленные базисы SV(P) [14]: (10s7p)/[4s3p] для Р с контрактацией 

{5311/511}, (7s4p)/[3s2p] для С и O с контрактацией {511/31} и (4s)/[2s] для H с 

контрактацией {31}. Для описания всех атомов, кроме водорода, добавлялся один набор 

d-функций в поляризационных функциях. При этом использовались значения 

экспонент, заложенных в базисный набор по умолчанию. Для описания атомов Pd 

использовались базисные наборы (7s6p5d)/[5s3p2d] с контрактацией {31111/411/41} 

(для Pd). Внутренние электронные оболочки Pd, включающие 28 электронов, 

описывались с помощью эффективных псевдопотенциалов [15]. Для всех 

оптимизированных структур выполнен расчет колебательных спектров. Отсутствие 

мнимых частот колебаний свидетельствует о том, что полученные структуры 

соответствуют истинным локальным минимумам энергии. Значения полных энергий 

скорректированы с учетом колебаний молекулы при 0 К. Для учета эффекта 

растворителя (Н2О) структуры были дооптимизированы с использованием процедуры 

СОSMO [16], интегрированной в программный пакет TURBOMOLE [17]. 

Оптимизированные структуры представлены на рисунке с помощью программы 

MOLDEN [18]. 

Спектры ЯМР 31Р системы K2PdCl4 - ОЭДФ. 

В спектрах ЯМР 31Р серии растворов с соотношением K2PdCl 4:ОЭДФ = 1:1 в 

области рН 1,73 – 5,99 (табл. 1)обнаружен квадруплет, характерный для свободной 

ОЭДФ, смещающийся в область сильного поля от 19, 6 м.д. до 19,0 м.д. с 

одновременным изменением величины JP-C-CH – от 15,7 до 14,1 Гц [19]. Начиная со 

значений рН 2,55, в области 42 м.д. появляется сигнал связанной в комплекс ОЭДФ. С 

повышением рН до 5,99 наблюдается перераспределение относительной интегральной 

интенсивности сигналов свободной и координированной ОЭДФ, свидетельствующее о 

возрастании степени связывания лиганда. Наблюдение в спектрах ЯМР 31Р растворов с 

рН 1,73 – 3,88 малоинтенсивных сигналов со значениями δ в области 26 – 29 м.д. может 

быть обусловлено образованием с небольшим выходом комплексов с монодентатной 

координацией лиганда. Методом спектрофотометрии в растворах с более низкой 
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концентрацией палладия(II) и ОЭДФ (5.10-3 моль/л) образование комплексов с 

монодентатно координированной ОЭДФ не установлено. Таким образом, анализ 

спектров ЯМР 31Р системы K2PdCl 4:ОЭДФ = 1:1 в условиях увеличения рН от 1,73 до 

5,99 указывает на образование комплекса палладия(II) c ОЭДФ состава 1:1. 

В спектрах ЯМР 31Р системы с соотношением K2PdCl 4:ОЭДФ = 1:2 в области 

значений рН 1,59 – 5,30 (табл. 1) наблюдается незначительное аналогичное 

сильнопольное смещение сигнала свободной ОЭДФ от 19,6 м.д. до 19, 0 м.д с 

одновременным уменьшением его интегральной интенсивности в два раза за счет 

перераспределения между формами свободной (δ∼19 м.д.) и связанной (δ∼42 м.д.) в 

комплекс ОЭДФ. Причем при рН 5,3 их интегральные интенсивности практически 

равны, что указывает на образование в этой системе комплекса состава 

металл:лиганд=1:1. 

Сигналы спектров ЯМР 31Р координированной ОЭДФ, представляют собой 

суперпозицию нескольких квартетов с незначительно отличающимися значениями δ и 

близкими величинами JP-C-C-H. Действительно, при использовании спиновой развязки от 

протонов в спектре обнаруживаются четыре близко расположенных сигнала атомов 

фосфора фосфоновых групп, связанных спин-спиновым взаимодействием с JР-C-Р, 

равной 1,08 и 1,51 Гц, в двух типах лигандов (рис. 1). Это свидетельствует о 

конформационной изомерии комплексов эквимолярного состава. 

При изменении рН растворов в интервале от 2,95 до 5,99 происходит симбатное 

смещение всех четырех сигналов в область сильного поля. Представление спектров с 

нормированием интегральной интенсивности сильнопольных сигналов проявляет 

перераспределение интенсивности слабопольных сигналов атомов фосфора. При рН 

5,99 в спектрах ЯМР 31Р интенсивности сигналов двух конформеров практически 

равны, что свидетельствует об установлении в растворе равновесия с эквивалентным 

распределением конформеров комплекса [PdLCl2]4-. Такая зависимость изменения 

интенсивностей сигналов от рН позволяет предположить, что слабопольные сигналы 

являются суперпозицией сигналов протонировонной формы [PdHLCl2]3- и 

депротонорованной формы [PdLCl2]4-, тогда как сильнопольные сигналы относятся 

только к депротонированной форме комплекса. 

На основании квантовохимических расчетов выявлена конформация 

протонированного комплекса [PdHLCl2]3- (I) с наименьшей полной энергией и двумя 

внутримолекулярными водородными связями. Вследствие быстрой миграции протонов 
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между двумя фосфоновыми группами в протонированном комплексе наблюдение 

сверхтонкой структуры, обусловленной спин-спиновым взаимодействием атомов 

фосфора, при данной температуре невозможно. 

 
I 

Результаты квантовохимических расчетов для комплекса [PdLCl2]4- (табл. 2) 

указывают на существование двух минимумов энергии – в виде двух устойчивых 

конформеров типа твист (IIa и IIб). 

 

 
   IIa           IIб 

Неэквивалентность атомов фосфора в в каждом из конформеров возникает по 

следующей причине. При условии эквивалентности связанных с атомом углерода 

заместителей два устойчивых твист-конформера взаимосвязаны как два энантиомера и 

неразличимы в условиях эксперимента ЯМР. Несимметрическое замещение 

обусловливает появление неэквивалентности атомов фосфора в молекуле. Природу 

явления можно понять, рассмотрев окружение апикальных атомов кислорода двух 

фосфоновых групп. Расстояние между атомом кислорода одной из фосфоновой групп и 

ОН-группой сокращено за счет образования водородной связи, тогда как атом 

кислорода другой фосфоновой группы ориентирован к метильной группе. 
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Динамический процесс, в результате которого экваториально и апикально 

локализованные атомы кислорода меняются местами, равносилен псевдо-вращению 

металлоцикла. В таком случае указанная неэквивалентность должна нивелироваться. 

Однако, формирование относительно прочной внутрилигандной водородной связи 

между ОН-группой и атомом кислорода как апикально, так и экваториально 

ориентированным, в условиях отсутствия псевдовращения может приводить к 

возникновению двух химически неэквивалентных структур с достаточно 

продолжительным в шкале ЯМР временем жизни и с мало отличающимися по 

величине полными энергиями. С учетом точности расчета энергий в приближении DFT 

полученная в результате расчета незначительная разница не противоречит практически 

одинаковой заселенности обоих конфармационных состояний, обнаруженной в 

условиях эксперимента. Таким образом, в то время как неэквивалентность за счет 

существования двух твист-форм в условиях быстрого псевдовращения цикла должна 

нивелироваться, может проявляться неэквивалентность атомов фосфора за счет 

внутримолекулярной водородной связи. В обеих структурах отклонения от 

плоскоквадратной конфигурации координационной сферы комплекса палладия(II) 

незначительны. Очевидно, величина полного заряда аниона [PdLCl2]4- является 

причиной удлинения не только связей (Pd-Cl) и (Pd-O), но и (С-Р) (1,95-1,99 Å). 

Схематическое представление локализации двух отрицательных зарядов на атомах 

хлора, согласующееся с рассчитанными по процедуре NBO [20] величинами зарядов -

0,75 - -0,76, предполагает локализацию оставшегося заряда -2е на атомах кислорода 

фосфоновых групп.  

При увеличении температуры раствора с рН 5,99 от 48 до 90 0С в спектрах ЯМР 
31Р наблюдается постепенное сближение положений сигналов каждого из конформеров, 

а также коалесценция слабопольных сигналов, соответствующих более лабильному 

конформеру (рис.2). Наблюдение коалесценции сигналов ЯМР 31Р для всех 

конформеров при дальнейшем повышении температуры ограничено термической 

устойчивостью исследуемых комплексов палладия(II).  

Спектры ЯМР 1Н системы K2PdCl4 -  ОЭДФ.  

В спектрах ЯМР 1Н растворов ОЭДФ в области рН 2 - 6 наблюдается триплет 

протонов метильной группы с δ= 1,64 – 1,63 м.д. и JH-C-C-P= 15,6 – 15,0 Гц, характер 

которого обусловлен спин-спиновым взаимодействием с ядрами двух атомов фосфора. 

С повышением рН в системе K2PdCl4:ОЭДФ=1:1 сигнал свободной ОЭДФ 
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незначительно смещается в сильное поле при одновременном уменьшении его 

интегральной интенсивности, происходящим за счет увеличения вклада в суммарную 

интенсивность сигналов ЯМР 1Н бидентатнокоординированной в комплексе ОЭДФ 

(табл. 1). Необходимо отметить, что приведенные в таблице интегральные 

интенсивности сигналов свободной ОЭДФ являются суммой интенсивностей сигналов 

свободной и монодентатнокоординированной ОЭДФ. Спектр ЯМР 1Н 

бидентатнокоординированной ОЭДФ в растворе с рН 5,99 представляет собой два 

близко расположенных триплета с δ1=1,54 м.д., δ2=1,52 м.д. и J1=0,56 Гц, J2=0,55 Гц, 

обусловленных наличием отмеченного по данным ЯМР 31Р равновесия между двумя 

конформерами с неэквивалентными метильными группами. Изменения величины 

интегральной интенсивности суммарного сигнала свободной и 

бидентатнокоординированной кислоты в зависимости от рН растворов свидетельствует 

об образовании в системе K2PdCl4:ОЭДФ=1:1 комплекса эквимолярного состава. 

В системе с соотношением реагирующих компонентов, равным 1:2, с 

повышением рН наблюдается аналогичное системе K2PdCl4:ОЭДФ=1:1 уменьшение 

интенсивности суммарного сигнала свободной и монодентатнокоординированной 

ОЭДФ и увеличение интенсивности сигнала бидентатносвязанной в комплекс ОЭДФ. 

При рН 5,3 в спектрах ЯМР 1Н наблюдаются сигналы свободной и 

бидентатносвязанной ОЭДФ с практически одинаковой интегральной интенсивностью, 

что дополнительно подтверждает образование комплекса эквимолярного состава 

[PdLCl2]4- при двукратном избытке лиганда. 

Таким образом, в результате исследования методом ЯМР 31Р и 1Н системы 

K2PdCl4 - ОЭДФ с соотношением металл:лиганд, равным 1:1 и 1:2 соответственно, 

выявлено образование комплексов эквимолярного состава, что подтверждает выводы, 

сформулированные при изучении рассматриваемой системы методами рН-

потенциометрии и спектрофотометрии. Установлено, что для образующихся в системе 

комплексов эквимолярного состава характеристичной является конформационная 

изомерия. Проведено квантовохимическое моделирование структурных и зарядовых 

характеристик соответствующих конформеров. 
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Таблица 1 
Положение и интегральная интенсивность* сигналов 31Р* и 1Н** в ЯМР спектрах системы 

K2PdCl4-ОЭДФ. 
Свободная 
ОЭДФ 

Координированная 
ОЭДФ 

№ рН 
δ31Р, 
м.д. 

I, % 
 

δ1Н, 
м.д. 

 

I, % 
 

δ31Р, 
м.д. 

 

I, % 
 

δ1Н, 
м.д. 

 

I, % 
 

K2PdCl4:ОЭДФ=1:1 
1 1.73 19,6 91 1,64 99     
2 2.55 19,35 73 1,64 91 42,2 3 1,54 9 
3 2.95 19,12 65 1,63 84 42,2 17 1,54 16 
4 3.18 19,05 56 1,63 67 42,2 35 1,53 33 
5 3.88 19 36 1,63 45 42,2 60 1,53 55 
6 5.99 19 7 1,63 7 42,2 93 1,52 93 

K2PdCl4:ОЭДФ=1:2 
1 1.59 19,8 95 1,64 100     
2 1.94 19,5 90 1,63 100     
3 2.44 19,3 83 1,63 100     
4 2.95 19,2 78 1,63 94 42,2 7 1,52 6 
5 3.50 19 69 1,63 81 42,2 24 1,52 19 
6 5.30 19 54 1,63 56 42,2 46 1,52 44 

*- интегральные интенсивности сигналов 31Р монодентатнокоординированной ОЭДФ в таблице не 
приведены. 
**- интегральная интенсивность сигналов 1Н свободной ОЭДФ является суммарной интенсивностью 
сигналов свободной и монодентатнокоординированной ОЭДФ. 

 
 

Таблица 2 
Основные длины связей (Å) и валентные углы (°) для оптимизированных структур. 

Параметры 
структуры I IIa IIб 

Pd-O 2.069, 2.082 2.050, 2.068 
(2.032, 2.042)* 

2.050, 2.066 
(2.035, 2.043)* 

Pd-Cl 2.404, 2.409 2.525, 2.547 
(2.385, 2.389) 

2.525, 2.544 
(2.384, 2.388) 

P-O-(Pd) 1.588, 1.596 1.613 1.639 
(1.610, 1.630) 

1.617 1.648 
(1.614, 1.634) 

P-O 1.53-160 1.56-1.58 
(1.54-1.57) 

1.55-1.59 
(1.54-1.57) 

P-C 1.892, 1.912 1.931, 1.952 
(1.881, 1.908) 

1.932, 1.947 
(1.886, 1.902) 

C-C 1.520 1.538 (1.531) 1.538 (1.534) 

H⋅⋅⋅⋅O 1.563 (P-OH⋅⋅⋅O), 
1.963 (C-OH⋅⋅⋅O) 1.633 (1.683) 1.643 (1.695) 

O-Pd-O 90.1 90.4 (92.5) 89.7 (91.6) 
Cl-Pd-Cl 90.5 87.9 (91.1) 88.8 (91.2) 

P-C-P 109.4 113.7 (111.5) 113.9 (111.3) 
P-O-(H) 1.649 - - 

*- в скобках приведены значения, полученные в расчетах с учетом влияния растворителя (Н2О). 
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Рис.1. Относительное представление спектров ЯМР 31Р конформеров комплексов эквимолярного 

состава.С K2PdCl4 = С ОЭДФ = 0,1 моль/л; рН: 1 – 2,95; 2 – 3,18; 3 – 3,88; 4 – 5,99. 
 

 
Рис.2. Температурная зависимость спектров ЯМР 31Р раствора конформеров комплекса [PdLCl2]4-. 

С K2PdCl4 = С ОЭДФ = 0,1 моль/л; рН = 5,99; Т: 1 - 48°С; 2 – 60°С; 3 - 70°С; 4 - 90°С. 
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УДК 687.03     
 
                 

КВАЛІМЕТРИЧНА ОЦІНКА ЯКОСТІ НИТКОВИХ З`ЄДНАНЬ 
НА СТАДІЇ ПІДГОТОВКИ ШВЕЙНОГО ВИРОБНИЦТВА 

 
С.Н. ПОЛУДА 

Мукачівський технологічний інститут 
 

Стаття присвячена розробці методики оцінки якості ниткових з`єднань для  застосування її 
на швейному підприємстві на стадії технологічної підготовки виробництва. Показано можливість 
використання приладу МТ 317 для визначення  впливу натягу ниток та виду матеріалу на якість 
ниткових з`єднань. Розроблено  методи встановлення оптимальних параметрів натягу ниток для 
утворення якісних ниткових з`єднань. 

 
Однією з основних умов забезпечення  стабільної роботи підприємства в 

сучасних  ринкових відносинах  є оптимізація процесів підготовки виробництва  до  

впровадження нових моделей у виробництво з метою забезпечення високої якості їх 

виготовлення. Розвиток швейної промисловості відбувається в основному за рахунок 

зарубіжних інвестицій. Вітчизняні швейні підприємства галузі на 80 – 90% працюють 

за контрактами провідних фірм Німеччини, США, Італії та інших, які в більшості 

сприяли науково технічному розвитку швейних підприємств, вдосконалюючи їх 

організаційно-технічний та технологічний рівень завдяки впровадженню прогресивних 

зарубіжних технологій і обладнання..  

Підприємства працюють з іноземними партнерами  за давальницькою схемою, 

тобто, отримуючи замовлення разом з повним комплектом конструкторсько-

технологічної документації, тканинами, фурнітурою та всіма іншими необхідними 

матеріалами. Переваги такої системи організації виробництва в тому, що при жорсткій 

конкуренції швейні фабрики не займаються  реалізацією виготовленої продукції.  

Задача підприємства – бездоганна якість виготовлення і суворе виконання термінів та 

інших умов замовлення.  

Проблеми, з якими стикається підприємство в процесі впровадження в 

виробництво нового асортименту,  пов`язані саме з якістю так званої «давальницької 

сировини». Більшість з цих текстильних матеріалів виробляється в країнах Близького 

Сходу, і є  «проблемними» з точки зору їх технологічної обробки, причому якість 

матеріалів весь час погіршується. Складність полягає в тому, що нові матеріали, які  

поступають на швейне підприємство мають невизначені властивості та «несподівану» 

поведінку при їх технологічній обробці. Найчастіше спостерігається проблема 

стягування матеріалу в шві машинною строчкою, що створює хвилястість шва, яку не 
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можна усунути в процесі волого-теплової обробки. Крім того,  стягування шва може 

бути і прихованим дефектом, що проявляється не зразу, а з плином часу, саме в процесі 

експлуатації виробу. 

На етапі технологічної підготовки виробництва задача виявлення режимів 

ниткових з`єднань і налагодження швейного обладнання на виконання гладких без 

стягування швів є відповідальною і досить трудомісткою. Кожний наступний 

текстильний матеріал володіє відмінними від попереднього властивостями. В складних 

випадках налагодження обладнання на обробку нового матеріалу займає до декількох 

днів.  

Об`єкти та методи дослідження 

Об`єктом дослідження в даній роботі є якість ниткових з`єднань Для 

виготовлення високоякісних швейних виробів необхідно вирішити проблему  

деформації текстильних матеріалів у шві при стібкоутворенні. Дослідження  

грунтуватимуться на застосуванні  приладу, призначеного для вимірювання  натягу 

ниток в обладнанні. 

Постановка задачи 

Завданням даної роботи є проведення аналізу причин утворення деформації 

матеріалів машинними строчками та підібір найбільш застосовуваних на швейних 

фабриках матеріалів. Надалі необхідно визначити оптимальні показники натягу 

верхньої нитки, що забезпечватимуть якісну строчку при різних факторах її утворення 

та розробити рекомендації щодо оптимальних значень натягу верхньої та нижньої 

нитки для різних матеріалів, при яких утворюється найбільш якісний шов. 

Результати та їх обговорення 

Стягування шва можна назвати «сучасним дефектом». Його розповсюдженість 

пояснюється широким використанням синтетичної сировини для текстильних 

матеріалів і швейних ниток. Швейні нитки з поліефірних волокон, які зараз 

застосовуються на всіх швейних підприємствах, володіють більшою еластичністю та  

пружністю в порівнянні з бавовняними нитками. Безпосередньо процес 

стібкоутворення передбачає подачу ниток в строчку в натягнутому стані. Це і є 

причиною деформації нитки, а тоді і тканини в шві. Як було зазначено, цей дефект 

може бути прихованим та проявлятися у виробі після повної релаксації швейної  нитки,  

що була в напруженому стані під час стібкоутворення.  
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Основними причинами деформації швів при зшиванні є сили стискування 

тканини нитками стібка внаслідок їх пружних властивостей.  Величина цих сил 

визначається співвідношенням між величиною натягу верхньої та нижньої ниток для 

кожної конкретної тканини. Причому, більший вплив на стягування шва строчкою має 

натяг верхньої нитки. Тому, насамперед для зменшення деформації шва необхідно 

визначити оптимальний натяг верхньої нитки. 

З метою оптимізації та прискорення етапу встановлення режимів ниткових 

з`єднань і налагодження швейного обладнання пропонується виконувати його за 

допомогою тестеру МТ317, що призначений для вимірювання  коефіцієнту 

динамічного тертя і натягу рухомої нитки. Прилад застосовується для діагностики і 

налагодження технологічного обладнання з метою визначення показника  номінального 

натягу нитки.  Даний прилад зазвичай застосовується для  вимірювання  коефіцієнту 

динамічного тертя і натягу рухомої нитки в трикотажному виробництві. В даній роботі 

пропонується використати його для вимірювання даних показників при налагодженні 

швейних машин та розробити метод вимірювання для здійснення поставленої задачі. 

Тестер МТ317 виконаний у вигляді переносного приладу (рис.1).  Порядок 

роботи починається з обнулення попередніх результатів на рідино-кристалічному 

індикаторі (РКІ) , після чого він підготовлений для вимірювання значення рухомої 

нитки.  

 
Рис. 1 – Cхема будови приладу МТ 317 

Порядок роботи пропонується наступний:  

1. За допомогою регулятору натягу верхньої нитки швейної машини визначити 

оптимальні режими роботи швейної машини, при яких для заданого виду тканини 

утворюється якісний шов без стягування тканини.  
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2. Підготовити швейну машину для вимірювання натягу. Для цього вийняти 

верхню нитку з вушка голки, заправити її кінець в тестер нижче вушка 

ниткопритягувача, як показано на рисунку 1: між двома притискними (1; рис.1) та 

вимірювальним роликами (2;рис.1) та  намотати  на шпульку (а; рис.1), шпульку з 

верхньою ниткою  вставити в шпуленамотувач. Гілка нитки б (рис. 1) направлена до 

ниткопритягувача швейної машини.  

3. Визначити величину встановленого натягу верхньої нитки. Для цього 

включити шпулемоталку та кнопку “Робота” (3; рис.1) на приладі. На РКІ (4; рис.1) 

висвітиться значення коефіцієнту динамічного тертя нитки (вимірюється в 

сантиньютонах).  

Для визначення кількісних залежностей величини стягування від факторів:  

• натягу верхніх та нижніх ниток;  

• виду тканини;   

• виду ниток були проведені певні дослідження. 

Було підбрано зразки тканин шляхом аналізу асортименту тканин, з якими в 

більшості працюють швейні фабрики. Всього для дослідження підібрано 6 зразків 

тканини з хімічних - поліефірних та поліамідних, - волокон. Швейні нитки для 

дослідження також підібрані з асортименту швейноих підприємств.. Для дослідження 

взято комплексні поліефірні  нитки ф.«Гютерманн».  

Натяг верхньої нитки змінювався в межах від 75 до 303 сН. Величина натягу 

нижньої нитки була використана така, що традиційно застосовується при роботі 

швейних машин - 65 сН. 

При виконанні досліджень змінювався натяг верхньої нитки шляхом 

закручування або відкручування шайб регулятора натягу верхньої нитки з метою 

посилення або послаблення тертя верхньої нитки о шайби. При цьому збільшувався або 

зменшувався тиск конічної пружини на шайби Величину стягування визначено за 

формулою (1): 

                                            %100/)( 0 ⋅−= oB LLLC                                   (1) 

де – Lo  - довжина тканини до зшивання; 

       Lв –    довжина   тканини    в   місці         прокладання строчки після зшивання; 

      С – відносне стягування шва строчкою. 

Результати досліджень занесені в таблицю 1. 
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Таблиця 1 
Результати залежності деформації тканини в строчці від натягу верхньої нитки та виду тканини. 

 
Довжина взірця після 

досліду, см Величина стягування, % 
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1 3 4 5 6 7 8 9 10 

   1 Креп-сатин 
плательна, ПА 100% 65 

293,6 
123,4 
100,2 
75,8 

14,7 
15 
15 

14,4 

14,7 
15 

14,6 
14,5 

15 
15 
15 
15 

2 
- 
- 
4 

2 
- 
2 
3 

- 
- 
- 
- 

2 Шифон, плательна, 
ПА 100% 65 

293,6 
123,4 
100,2 
75,8 

14,3 
14,5 
14,7 
13,9 

14,1 
14,5 
14,5 
14,3 

15 
15 
15 
15 

4 
3 
2 
7 

6 
3 
3 
4 

- 
- 
- 
- 

3 Костюмна, ПЕ 
100% 65 

293,6 
123,4 
100,2 
75,8 

14,7 
14,7 
15 

14,7 

15 
14,8 
15 
15 

15 
15 
15 
15 

2 
2 
- 
2 

- 
1 
- 
- 

- 
- 
- 
- 

4 Костюмна, ПЕ 
100% 65 

303 
208 
153 
96 

14,8 
14,9 
14,9 
14,7 

14,9 
14,9 
14,9 
14,7 

15 
15 
15 
15 

1 
0,6 
0,6 
2 

0,6 
0,6 
0,6 
2 

- 
- 
- 
- 

5 Костюмна, ПЕ 
100% 65 

303 
208 
153 
96 

15 
15 
15 

14,7 

15 
15 
15 

14,7 

15 
15 
15 
15 

- 
- 
- 
2 

- 
- 
- 
2 

- 
- 
- 
- 

 6 Плательна, ПА    
100%поліамідна 65 

303 
208 
153 
96 

14,8 
14,9 
15 

14,9 

14,9 
15 
15 

14,9 

15 
15 
15 
15 

1 
0,6 
- 

0,6 

0,6 
- 
- 

0,6 

- 
- 
- 
- 

Аналізуючи отримані результати, можна зробити наступні висновки: 

• зі збільшенням натягу ниток хвилястість і стягування тканин у шві різко 

збільшуються. Але, після досягнення величини натягу критичного мінімуму показник 

стягування знов починає зростати. Характер хвилястості і стягування в значній мірі 

залежить від  властивостей тканини – структури, щільності, жорсткості, волокнистого 

складу; 

• на деформацію тканини в строчці впливає напрямок строчки відносно нитки 

основи в тканині. Найбільша деформація тканини спостерігалася при зшиванні деталей 

в напрямку нитки основи. Це пояснюється відмінностями щільності тканини в 

напрямку нитки основи, утка і під кутом 450 до нитки основи. Тканина в напрямку 

нитки основи більше опирається проколу голкою, більш щільна та жорстка; 

• більшій деформації підлягають тонкі і м`які, меш щільні тканини. Так в 

результаті досліджень найвищій показник деформації отримано в дослідах з 
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крепсатином та шифоном. Для отримання якісної строчки на цих тканинах 

виконувалося зменшення натягу нижньої нитки. 

За результатами досліджень доцільно розробити рекомендації щодо оптимальної 

величини натягу ниток в машині для досліджуваних тканин (Таблиця 2) 

  
Таблиця 3 

Рекомендації оптимальної величини натягу верхньої та нижньої нитки для лінійної човникової 
строчки з довжиною стібка 3 мм 

 
Величина натягу верхньої нитки 

№ 
п/п Вид тканини 

Величина 
натягу 
нижньої 
нитки 

В 
напрямку 
нитки 

основи, сН 

В 
напрямку 
нитки утка 

під кутом 
450 до 
нитки 
основи 

1 1 Креп-сатин 
плательна, ПА 100% 

65 124 124 124 

2 2 Шифон, плательна, 
ПА 100% 

40 100 100-123 100 

3 3 Костюмна, ПЕ 100% 65 100 100-123 100 

4 4 Костюмна, ПЕ 100% 65 153-200 153-200 153-200 

5 5 Костюмна, ПЕ 100% 65 153-200 153-200 153-200 

6 6 Плательна, ПА 
100%поліамідна 

65 153 153 153 

 
З метою оптимізації процесу підготовки обладнання на обробку нових тканини 

швейним підприємствам рекомендується налагодження натягу нитки на виконання 

якісної без стягування шва строчки за допомогою приладу МТ317 в наступному 

порядку: 

1. Виконати регулювання натягу верхньої і нижньої ниток традиційним шляхом: 

опробовувати якість строчки для заданої тканини шляхом регулювання тиску конічної 

пружини на шайби регулятору натягу верхньої нитки, при необхідності відрегулювати 

натяг нижньої нитки за допомогою пластинчатої пружини на шпульному ковпачку. 

2. Визначити величину натягу верхньої і нижньої нитки за допомогою приладу 

МТ 317 у відрегульованій на заданий вид тканини швейній машині згідно інструкції по 

користуванню приладом. 

3. Встановити на швейних машинах потоку  визначену величину натягу нитоза 

допомогою тестеру МТ 317.  

В зв`язку з актуальністю проблеми, що стоїть перед фахівцями під час запуску 

нових моделей у виробництво з синтетичних матеріалів доцільно впровадити методику 



Природничі і технічні науки 
 

75

 

Науковий вісник Мукачівського технологічного інституту 
 

дослідження величини стягування тканини строчкою в навчальний процес. Для цього 

було розроблено проект лабораторної роботи, що пропонується проводити в рамках 

дисципліни «Основи технології виробів» в розділі «Процеси утворення машинних 

стібків і строчок».   

Висновки 

В результаті досліджень визначено наявність проблеми швейного виробництва 

при обробці нових матеріалів, що призводить до значного погіршення якості ниткових 

з`єднань, викликаної стягуванням матеріалів нитками в строчці. Проаналізовано  

причини, що викликають стягування шва при стібкоутворенні та визначено, що на 

стягування шва впливають різні технологічні параметри: вид матеріалу, технічні 

характеристики швейної машини. Найбільший вплив на зниження зовнішнього виду 

ниткових швів виявляє величина натягу верхньої нитки.       Визначено, що дослідження 

впливу натягу ниток та виду матеріалу на якість ниткових з`єднань можна виконувати 

на приладі МТ 317 та розроблено  методи встановлення оптимальних параметрів натягу 

ниток для утворення якісних ниткових з`єднань . В результаті досліджень визначено, 

що на деформацію тканини в строчці впливає напрямок строчки відносно нитки основи 

в тканині. Розроблені рекомендації щодо оптимального показника натягу для певних 

артикулів матеріалів. 

Крім того, розроблено методику дослідження величини стягування тканини 

строчкою і регулювання обладнання на виконання якісної строчки з використанням 

приладу МТ 317 для впровадження її в навчальному процесі.  
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АНАЛІТИЧНИЙ ОПИС ПОВНІСТЮ РІВНОВАЖНОЇ ДІАГРАМИ 

ДЕФОРМУВАННЯ БЕТОНУ ДЛЯ ОЦІНКИ ОПОРУ ЙОГО РУЙНУВАННЮ 
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3 Національний університет „Львівська політехніка”, м. Львів, Україна. 

 
 
Запропоновано функцію для опису діаграми в координатах „навантаження – переміщення”, 

інтегрування якої дозволить оцінити опір руйнуванню бетону. Експериментально встановлено, що 
параметричні точки повністю рівноважної діаграми деформування бетонів при згині з наперед 
створеною тріщиною залежать від рецептурно-технологічних факторів. 

 
Однією з основних засад для аналізу міцності та руйнування бетону є повністю 

рівноважна діаграма деформування бетону (ПРДД) [1, 5], поведінка якої суттєво 

залежить від властивостей цього матеріалу. Аналітичні та експериментальні [3, 5, 9] 

графічні залежності, які відповідають такій діаграмі в основному є самоподібними. 

Вони відрізняються лише інтегральною повнотою та окремими точками, в околі яких 

може суттєво змінюватися поведінка такої кривої. Це, очевидно, є проявом 

характеристик та специфіки тої чи іншої марки бетону. У зв’язку із цим, стає 

актуальною задачею побудова фундаментальної залежності вигляду , 

в якій  відповідає переміщенням бетонного зразка, 

( )...,c,b,a,FF υ=

υ F  - зусиллям, що прикладаються 

до нього, а параметри  є характеристичними величинами, залежними від 

структури матеріалу. Тому очевидним стає факт, згідно якого можна комп’ютерними 

засобами швидко відтворювати характер поведінки бетону, виходячи із задання 

характерних точок ПРДД та її повноти, користуючись деякою функціональною 

залежністю типу «навантаження – переміщення». Такий підхід уможливлює 

вдосконалення існуючих розрахункових моделей бетонних матеріалів та виготовлених 

із них споруд. 

...,c,b,a

Вдосконалення методів розрахунку бетонних і залізобетонних конструкцій 

вимагає використання моделей, які базуються на реальних діаграмах деформування 

матеріалів з урахуванням характеру і тривалості дії навантаження [9]. В наш час 

робляться спроби теоретично апроксимувати криву повністю рівноважної діаграми 

деформування (ПРДД) бетону з метою переведення розрахунку бетонних і 

залізобетонних елементів з емпіричної в теоретичну площину. Використання 

критичних значень параметрів напружено-деформованого стану бетонних елементів, 
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визначених методами лінійної механіки руйнування, дозволить при розрахунку 

бетонних і залізобетонних конструкцій визначити параметри несучої здатності 

конструкції при заданих рівнях навантаження. Урахування енергетичної 

“зарядженості” ПРДД  дасть можливість виговити бетонні елементи з певним 

енергетичним потенціалом січень, що відповідає умовам експлуатації данної 

конкретної конструкції. 

Достатньо детально в роботах  [5,6] в рамках теорії твердого деформованого тіла 

розроблені аналітичні вирази для діаграм деформування бетонів і арматури для 

одноосного стиску (розтягу). В рамках  деформаційної теорії залізобетону 

стверджується, що повна рівноважна діаграма „σb – εb” бетону є енергетичною 

характеристикою матеріалу, а її параметри, у рамках прийнятих допущень, – його 

константами [1]. Тут пропонується приймати в розрахунковому перерізі бетонного 

елемента зв’язок між напруженнями та деформаціями стиснутого бетону у вигляді 

такої діаграми. В сучасних будівельних нормах за основу розрахунку бетонних і 

залізобетонних елементів під дією згинальних моментів і поздовжніх сил за усіма 

граничними станами прийнята деформаційна модель, що використовує умову 

деформування у вигляді гіпотези плоских січень, а також – повні діаграми стану бетону 

і арматури [4]. Така модель дозволяє здійснювати розрахунок за єдиною методологією 

будь-яких бетонних і залізобетонних елементів з різною конфігурацією поперечного 

січення і розташуванням поздовжньої арматури. Досліджено вплив напружено-

деформованого стану пружних тіл, а також їх границь на взаємодію між собою 

тріщиноподібних дефектів, що є важливим для застосування критеріїв і методів 

лінійної механіки руйнування до бетонів [8]. 

Метою даного повідомлення є аналітичний опис повністю рівноважної діаграми 

деформування бетону для оцінки опору його руйнуванню при згині в координатах 

„навантаження – переміщення” з наперед створеною тріщиною. 

Аналітична оцінка діаграми руйнування бетону 

Так як конфігурація кривої діаграм деформування  бетонних композитів із 

різним вмістом заповнювачів на різних цементах є однотипною, то це дає можливість 

описати залежність „навантаження – переміщення” для всіх матеріалів функцією 

одного виразу. Характеристиками діаграми можна вважати (рис. 1): кут нахилу 

висхідної вітки діаграми до осі абсцис (α), кут нахилу спадаючої вітки до осі абсцис (β), 
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точки – закінчення прямолінійної ділянки висхідної вітки (1), зламу (2),  перегину 

спадаючої вітки діаграми (3), дефрагментації (4).  

 

 
 

Рис.1 Параметричні точки ПРДД. 

 

Аналіз відомих [5] діаграмам деформування бетонів дозволяє зробити висновок 

про можливість опису ПРДД функцією наступного виразу: 

 

( ) CVBeAVvF = .     (1) 

Параметри , які фігурують у цій залежності знаходимо, виходячи з 

фізичних і геометричних міркувань, а також – із реальних експериментальних даних 

для відповідних характеристик тріщиностійкості бетону. Будемо вважати, що відрізок 

зміни величини  від точки 

C,B,A

V 0=V  до точки  , в якій функція  набуває 

максимального значення, відповідає майже лінійному закону зміни зусилля 

cV ( )VF

F  від 

переміщення . З огляду на це, приймемо, що параметр V A  є відомим. Він у першому 

наближенні буде рівний значенню похідної від функції ( )VF  по параметру V  в деякій 

точці   проміжку  прямолінійної зміни зусиль[ cV,V 0∈∗ ] F . Отже 

 

*VVdV
dFA == ,       (2) 

тобто параметр А буде рівний тангенсу кута нахилу висхідної вітки діаграми в 

області пружних деформацій бетону до осі  системи координат . Обчислимо 

похідну: 

OV FOV
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( ) ( ) ( ) ( )
V
CVBVF

V
CVBeAVCVBeAV

dV
dF CVBCVB +

=
+

=+= −1 .  (3) 

 

Похідна 0=
dV
dF  при 

C
BVc −= . Тоді ( ) B

B

cc e
C
BAVFF −⋅⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛−== , або 

B
C

c e
VAF ⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛−= . 

Звідси 
B

c
c V

eFA ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
= .      (4) 

Визначимо тепер параметр B . Розглянемо другу похідну  

 

( ) ( )[ ]BCVB
V

VF
Vd
Fd

−+= 2
22

2

 .    (5) 

 

Знаходимо, що точка перегину діаграми руйнування бетону  

cc V
B

V ⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛ +=
11 .     (6) 

Як бачимо, точка  знаходиться справа від точки , що стверджує 

вірогідність такого підходу до оцінювання ПРДД, тобто ця точка відповідає області 

руйнування матеріалу. Точку  можна прийняти за момент вичерпу ресурсу бетону. 

Важливим фактом є те, що ця точка визначається через початковий параметр ПРДД 

бетону у пружній зоні його деформування, що може служити визначенню ефективної 

поверхневої енергії в бетонах. 

ccV cV

ccV

З формули (6) визначаємо параметр 

 

2

1

1

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−

=

c

cc

V
V

B .     (7) 
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 Отже, діаграма руйнування бетонного зразка може бути описана функцією (1). 

Розглянемо тепер експериментальні конфігурації діаграм, що є подібними до 

конфігурації, зображеної на рисунку 1. 

Об’єкти і методи дослідження 

Побудову та аналіз  ПРДД здійснювали для будівельних композитів, а саме: 

цементних матриць (ЦМ), цементних матриць з дрібним заповнювачем (піщаний бетон, 

цементогрунт), цементних матриць з дрібним і крупним заповнювачами (важкий 

крупнозернистий бетон).  

Як в’яжуче використовували композиційний цемент (V тип за класифікацією 

ДСТУ Б В.2.7-46-96), модифікований сульфатом натрію (5% мас.) – 

“портландцементний клінкер (50%) – доменний гранульований шлак (15%) – перліт 

(35%)”, а також бездобавочний портландцемент (I тип). Як дрібний заповнювач, 

використовували кварцовий пісок з модулем крупності Мкр.=1,3; як крупний 

заповнювач – гранітний щебінь фракції 5-20 мм. 

ПРДД отримували шляхом випробування бетонних зразків з наперед створеною   

тріщиною нормального відриву за схемою триточкового згину. Дослідження 

реалізовані на установці, виготовленій на кафедрі „Автомобільні шляхи”[2] 

Національного університету „Львівська політехніка”, за методикою рівноважних 

випробувань [7]. Загальний вигляд випробувальної установки представлено на рис. 2.  

 

 
Рис. 2  Загальний вигляд випробувальної установки. 
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Результати та їх обговорення 

Отримані в результаті випробувань ПРДД для матеріалів на цементах різних 

типів наведено на рис. 3, 4. 

Як бачимо, на рис. 3, 4 площа діаграм деформування, а отже і робота, що 

витрачається на деформування і руйнування матеріалів незалежно від типу цементу 

зростає в наступній послідовності: цементогрунт < цементна матриця < піщаний бетон< 

крупнозернистий важкий бетон. Найвищі значення характеристик тріщиностійкості 

притаманні крупнозернистим бетонам. Це дає підстави для твердження, що наповнення 

ЦМ дрібним і крупним заповнювачами сприяє підвищенню тріщиностійкості 

матеріалу, у тому числі, за рахунок збільшення довжини шляху макротріщини. 

Закономірності деформування композитів є однаковими, проте спостерігаються 

суттєві відмінності у діаграмах деформування залежно від типу цементу, виду і 

кількості заповнювачів, а саме:  

• кут нахилу висхідної вітки діаграми до осі абсцис не є сталим і залежить від 

складу цементу, виду і кількості заповнювачів; 

• значення критичних навантаження і переміщення, за яких відбувається злам 

діаграми, відрізняються для однакових матеріалів на різних цементах; 

• повнота діаграм у закритичній стадії залежить від типу  цементу; 

• переміщення, за яких відбувається дефрагментація зразків для різних 

матеріалів на цементі одного типу суттєво відрізняються.  

 
Рис. 3. ПРДД матеріалів на цементі V типу: 1 –цементна матриця, 2 – цементогрунт,  

3 – піщаний бетон, 4 – крупнозернистий бетон. 
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Рис. 4. ПРДД матеріалів на цементі I типу: 1 –цементна матриця, 2 – цементогрунт,  

3 – піщаний бетон, 4 – крупнозернистий бетон. 
Приклад експериментально-теоретичного розрахунку. Проведемо 

розрахунок реальної діаграми, зображеної на рисунку 3 (крива – 4). Розрахуємо таку 

діаграму, опираючись на усереднені експериментальні результати цього рисунка. 

Згідно формул (4), (6), (7) одержуємо, що 513,A = ; 80,B = ; 6000−=C . Тоді 

                                                     .                                               (8) ( ) V, eV,VF ⋅−⋅⋅= 600080610513

Графічна залежність діаграми руйнування в цьому випадку є наступною: 

 
Рис. 5. Експериментально-теоретична крива ПРДД. 

Як бачимо з рис. 5, конфігурація експериментально-теоретичної кривої ПРДД є 

еквідистантною до конфігурацій експериментальних діаграм, зображених на рис. 3 та 4. 

Висновки 

1. Конфігурація кривої повністю рівноважної діаграми деформування  бетонів із 

різним типом і вмістом заповнювачів на різних цементах є самоподібною, що дає 
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можливість описати діаграму в координатах „навантаження – переміщення”  функцією 

одного виразу.  

2. Теоретико – експериментальний аналіз діаграм руйнування бетонів свідчить, 

що точка перегину кривої руйнування бетону з позицій механіки руйнування може 

бути саме реальною критичною точкою на діаграмі, координати якої стають 

відповідними руйнуванню бетону. За критерій руйнування в цьому випадку можна 

приймати цю точку, з досягненням якої бетонний зразок можна вважати таким, що 

вичерпав свою несучу здатність. 

3. Площу ПРДД, яка дорівнює загальній роботі деформування і руйнування 

бетону,  можна вважати інтегральною енергетичною характеристикою опору 

руйнуванню  бетону. Чисельно вона визначається інтегралом від функції (1) і може 

бути використана для визначення несучої здатності елементів при розрахунках 

бетонних та залізобетонних конструкцій. 
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ІОННІ АСОЦІАТИ ЯК АНАЛІТИЧНІ ФОРМИ ВИЗНАЧЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ЗА 
УЧАСТЮ  БАРВНИКІВ 

 
Д.І. МОЛНАР  к.х.н. 

Мукачівський технологічний інститут 
 
Стаття носить оглядово-науковий характер і розглядає проблеми, пов’язані з застосуванням 

іонних асоціатів як аналітичних форм визначення елементів за участю основних барвників. Показані 
недоліки, переваги та можливості аналітичного застосування ряду органічних реагентів у 
фотометричному аналізі. Приведені дані про основні барвники при визначення елементів у вигляді іонних 
асоціатів. 

 

Підвищення вибірковості фотометричного визначення елементів відноситься до 

актуальних задач аналітичної хімії. Як правило, такі задачі вирішують зміщенням 

реакцій утворення забарвлених аналітичних форм у кислу область, що є ефективним у 

випадку сильногідролізуючих іонів металів. Для іонів d-металів такий підхід не є 

доцільним. Більший інтерес представляють реакції таких іонів в нейтральному та 

слаболужному середовищі із застосуванням у якості комплексоутворювачів – 

аналітичних реагентів слабких кислот. 

Об`єкти та методи дослідження 

Об`єктом є реакції утворення іонних асоціатів металів з ціаніновими барвниками 

у різних екстракційних системах. Застосовані методи препаративної хімії, електронної 

та ІЧ-спектроскопії, потенціометрії. 

Постановка задачі 

Узагальнити наукову інформацію про іонні асоціати елементів з основними 

барвниками, які  застосовують у фотометричному аналізі. Показаний вплив 

специфічних та загальних факторів на утворення та екстракцію ІА, а також 

перспективність дослідження в якості фотометричних реагентів ціанінових барвників. 

Результати та їх обговорення 

Добре відома роль іонних асоціатів (ІА) в аналітичній хімії [1-9]. Нами  зроблена 

спроба узагальнити матеріал про розвиток фотометричного методу, в якому 

застосовують забарвлені  аналітичні форми елементів за участю основних (зокрема 

ціанінових) барвників. Реакції утворення іонних асоціатів, що лежать в основі багатьох 

екстракційно-фотометричних методів аналізу, описуються схемою: R+Cl- + MAn
- = 

R+[MAn]- + Cl-, тобто в наслідок електростатичної взаємодії катіону барвника (R+) та 

аніонного комплексу (MAn
-). Закономірності та всестороннє дослідження екстракції 
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елементів у вигляді ІА з основними барвниками показують, що взаємодія, в основному, 

між R+ та MAn
- носить “іон-іонний” характер. Але не можна виключати інший тип 

взаємодії, наприклад, ковалентний. На екстракційну здатність ІА впливає багато 

факторів: величина, природа та заряд комплексоутворюючого іону метала (М), ліганду 

(А), природа електроліту, склад водного розчину (рН, іонна сила та ін.), температура, 

час контактування та співвідношення водної та органічної фаз та інше.  

На екстракційну здатність ІА впливають також його ефективний радіус та 

сумарний заряд [10, 13]. Останній може бути передбачений на основі геометричних 

розмірів іонів-комплексів та розподілу на них електронної густини. З цим положенням 

знаходяться у відповідності теоретичні [14] та експериментальні дослідження [15] про 

вплив структурних характеристик аніонів та катіонів трифенілметанових  барвників на 

ступінь вилучення ІА. Чим менший заряд іону, тим менша його гідратація, тобто 

здатність до водної фази і це сприяє переходу ІА в органічну фазу. Чим нижча 

полярність ІА, тим слабша взаємодія його з диполями води, а низька електровід΄ємність 

периферійних атомів ІА зменшує імовірність утворення водневих зв’язків з молекулами 

води. При ідентичних умовах екстракція солей барвників  збільшується з збільшенням 

радіусу галогенідів в ряді Cl- - Br- - I-. Показано також, що екстракційна здатність 

родамінових барвників з аніонними комплексами металів росте при збільшенні 

молекулярної маси барвника. Аналогічні закономірності знайдені, для більш широкого 

кола аніонів при їх екстракції у вигляді ІА з поліметиновими (карбоціаніновими) 

барвниками. Запропонована електростатична теорія екстракції асоціатів 

трифенілметанових барвників, за якою ступінь вилучення визначається величиною 

сумарного позитивного заряду на ділянці асоціації та збільшується у ряді фуксин – 

кристалічний фіолетовий – метиловий фіолетовий – малахітовий зелений – 

брильянтовий зелений. Але на практиці ця послідовність спостерігається не завжди, 

оскільки при утворенні ІА часто переважають специфічні взаємодії реагентів з 

розчинниками, а також міжмолекулярна агрегація барвників під впливом делокалізації 

електронної густини та природи аніону та аніонного комплексу. Припускають, що при 

утворенні ІА існують декілька видів взаємодій: іон-іонні, іон-дипольні, диполь-

дипольні, із яких найбільш суттєвою є остання. При взаємодії з аніоном суттєвим є не 

сумарний дипольний момент молекули барвника, який, внаслідок високої симетрії 

катіону, може бути невеликим, а локальні дипольні моменти, що направлені до одного 

центрального атому. По цій причині можна зробити висновок про ріст ступеню 
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екстракції ІА барвників з тетрайодіндатом від кристалічного фіолетового до 

малахітового зеленого та від акридинового оранжевого до піроніну відповідно [15]. 

Екстракція ІА в значній мірі залежить від складу та стійкості 

металокомплексних аніонів [1, 4, 9]. Більша стійкість ацидокомплексів сприяє 

збільшенню ступеня екстракції. Для опису та прогнозування екстракції галогенідних 

комплексів металів з основними барвниками використані дані про стійкість комплексів 

та принцип жорстких та м’яких кислот та основ Пірсона [5]. Для галогенідних 

комплексів металів м’які, це кислоти, у яких із збільшенням розміру та стійкості у ряді 

від хлоридних до йодидних комплексів, росте їх екстракційна здатність. При 

обговоренні впливу природи екстрагенту на вилучення ІА показано [2], що 

діелектрична проникність (ДП) органічного розчиннику не є визначальною. У деяких 

випадках [16] підвищену екстракцію ІА пояснюють утворенням водневих зв’язків з 

розчинником. Для різних ІА характерна або первинна (координаційна) сольватація,  або 

вторинна сольватація, що включає електростатичну орієнтацію та поляризацію молекул 

розчиннику, а також взаємодії, що обумовлені дисперсними силами . Досліджено вплив 

природи розчинника на екстракцію солей барвників з точки зору молекулярної теорії 

розчинів  та із врахуванням величини параметру розчинності за Гільдебрандом. 

Аналогічні ефекти впливу розчинників на екстракцію ІА знайдені у присутності 

висолювачів, а також при вилученні оксохлоридних аніонних комплексів Телуру (ІV)  

та Хрому(VІ) [17] з ціаніновими барвниками. Вважається, що багато із донорних 

розчинників можуть значною мірою асоціюватись, внаслідок чого зменшується їх 

екстракційна здатність. 

В роботі [5] детально досліджений вплив діелектричної проникності, основності, 

сольватуючої та інших властивостей різних класів розчинників на екстракцію 

координаційно насичених та “координаційно-ненасичених” ІА. Показано, що для 

екстракції координаційно насичених ІА найбільш придатні розчинники, що 

характеризуються невеликою ДР (3-8) та невисокою сольватуючою здатністю, а 

розчинники з ДР > 10 в якості екстрагентів непридатні, тобто вони значною мірою 

вилучають просту сіль барвника. Досліджені також закономірності екстракції 

“координаційно-ненасичених” ІА сумішами активних та інертних розчинників ІА 

тетрабромідату з брильянтовим зеленим [5] та йодидного комплексу кадмію з 

азобарвниками. Охарактеризовані [5] критерії підбору оптимального складу сумішей 
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розчинників. Механізм взаємного впливу елементів при екстракції ІА основних 

барвників показаний у роботі [17]. 

За останній час детально досліджена екстракція ІА елементів з ціаніновими 

барвниками з водно-органічного середовища. Вияснений механізм екстракції ІА з 

водно-органічного середовища: екстракція проходить за сольватним та гідратно-

сольватним механізмом. Особливо відчутний аналітичний ефект спостерігається при 

екстракції з водно-органічного середовища у виді ІА з поліметиновими барвниками 

тіоціанатних комплексів. Концентрація донорно-активного розчинника, при якій 

досягається максимальна екстракція, корелює із значенням активності води у 

розчиннику для гіпотетично розведеного розчину, а також донорною здатністю 

розчинника. На прикладі ІА цинку, Кобальту та Аргентуму показано, що концентрація 

донорно-активного розчинника, необхідна для максимального вилучення ІА, 

зменшується в ряді формамід > N-метилформамід > N,N-диметилформамід > N,N-

диметилацетамід > N,N-диетилацетамід > гексаметилфосфорамід. 

В літературі значно менше число публікацій по екстракції ІА, в яких для 

утворення комплексного іону в якості ліганду використовують органічні реагенти [1]. В 

якості ацидолігандів у цих роботах застосовують органічні кислоти: фенілантранілова, 

саліцилова, бензойна, антранілова, N-хлорфенілбензгідроксамова, галогено- та 

нітропохідні 8-гідроксохіноліну, теноілтрифторацетон, 2,4-динітро-1,8-

дигідроксинафталін, 2,3-нафталіндіол, похідні пірокатехіну та інші. В якості основних 

барвників  у більшості екстракційних систем використовували трифенілметанові та 

родамінові барвники. За допомогою цих систем розроблені екстракційно-фотометричні 

методи  визначення іонів Mg, Sr, Zn, B, Ta, Mn(II), Fe(II), Ni(II), Co [1]. 

Останнім часом проведені дослідження в системі Мn+ - органічний ліганд – 

ціанінові барвники та на їх основі  розроблені екстракційно-фотометричні методики 

визначення Алюмінію, Хрому(ІІІ), Кадмію, Ртуті(ІІ) та Плюмбуму [15]. В цих роботах в 

якості комплексоутворюючих лігандів досліджені похідні гідразонів та гідразину, а в 

якості барвників – симетричні ціанінові барвники, похідні 1,3,3-триметил –3Н-індолію. 

Більшість наукових досліджень по екстракції ІА елементів закінчуються 

практичними рекомендаціями аналітичного застосування для розділення, 

концентрування, екстракційно-фотометричного визначення конкретного елементу. Ці 

методики і мають певні переваги (особливо за чутливістю або нижньою межею 

визначення) в порівнянні з іншими фотометричними методами. Як правило, значення 
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уявних молярних коефіцієнтів поглинання забарвлених ІА в екстрактах достатньо 

високі – (0,5 –1,5)х105, інколи і більше. Але селективність екстракції ІА не завжди 

задовольняє тим вимогам, які необхідні для виконання того чи іншого фотометричного 

аналізу. Невичерпні можливості екстракції ІА елементів за участю органічних лігандів, 

особливо для Ніколу та Кобальту, для яких важко створити аніонні галогенідні 

комплекси, що екстрагуються, а  псевдогалогенідні, частіше всього, в цих системах 

малоефективні. 

Попередні досліди показали, що утворення та екстракція ІА Ніколу та Кобальту 

з нітрозонафтолами та ціаніновими барвниками, як правило, ефективно проходять тоді, 

коли водний розчин має слаболужний або лужний характер. З іншого боку, добре 

відомо, що і інтенсивність забарвлення, і реакційна здатність основних, в тому числі і 

ціанінових барвників, в головним чином залежать від кислотності водного розчину. 

Тому вивчення кислотно-основних властивостей є важливою передумовою 

правильного вибору того чи іншого барвника в якості аналітичного реагенту, для 

розв’язання конкретного завдання та отримання достовірних результатів 

фотометричного визначення. 

У даному розділі узагальнені відомості про дослідження кислотно-основних 

властивостей ціанінових барвників, так як представники цього класу сполук являються 

перспективними для екстракційно-фотометричного визначення Ніколу та Кобальту. 

А.І.Кіпріанов з співробітниками [17] досліджували процеси знебарвлення ряду 

ціанінових барвників лугом та хлоридною кислотою. В результаті отримані відомості 

про вплив будови та природи замісників на основність барвників. Отримані дані досить 

не стандартні, так як кислотно-основні властивості реагентів досліджувалися в 

спиртових та водно-спиртових розчинах. Однак, добре відомі ефекти впливу природи 

розчинника на поведінку цих барвників у розчині . 

У роботах [14,17] досліджений стан деяких ціанінових барвників та знайдені 

константи їх протонування та гідролізу. Показано, що найменша основність 

спостерігається у барвників астразонового жовтого 4З та астразонового оранжевого Ж. 

Найбільшу спорідненість до протону має астразоновий рожевий (АР2С). Структурні 

формули барвників приведені нижче.  

Цікаві дослідження проведені авторами роботи [16] по вивченню кислотно-

основних властивостей ціанінових барвників на основі імідазо [1,2-а]бензімідазолу. 

Авторами замість функції кислотності Гаммета Н0 використано функцію кислотності 
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Н+ і показано, що введення метильного, фенільного та нітрофенільного радикалів 

значно впливає на основність барвників цього класу. Слід відмітити, що ці реагенти 

характеризуються дуже низькою основністю (рКпр = -2,39), але розраховані за 

електронними спектрами значення молярних коефіцієнтів поглинання невисокі (ε = (1-

3)х103).  

Спектрофотометрично досліджені кислотно-основні властивості симетричних 

ціанінових барвників (ДІК, ДІДК, ДІТК, ДОІК, ДОІДК, ДАІК, ДБТК, ДБОК, ДХК, 

ДХДК та ДХКІ) [9], а також несиметричні барвники – ДТВТІ, ДФВТІ, ДСТІ, ДДСТ  та 

ДСНІ-Е, ЕДСІ, ДСЕХ, ДСЕТ, ДСНІ-Д, ДСФХ. На прикладі цих барвників показана 

ідентична роль функцій кислотності (Н0 або Н+), для визначення констант 

протонування. 
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Порівнюючи здатність до протонування симетричних барвників з різною 

довжиною поліметинового ланцюгу, з'ясовано, що із збільшенням ланцюгу константи 

протонування збільшуються, тобто стійкість до кислот зменшується у ряді барвників: 

ДІК > ДІДК > ДІТК, ДОІК > ДОІДК та ДХК > ДХДК. Дана оцінка впливу замісників 

біля атомів азоту симетричних барвників на їх кислотно-основні властивості. Показано 

також, що ступінь протонування барвників-стирилів визначається у першу чергу 

природою більш основного гетероциклу: стійкість до дії кислот зменшується у ряді 

барвників стирилів ЕДСІ > ДСТІ > ДСБІ-Е > ДСЕТ > ДСЕХ > ДСФХ. Результати 

дослідів показують, що здатність до протонування цих реагентів збільшується у ряді 

гетероциклічних залишків індоленін – бензтіазол – тіазол – хінолін. Основність 

барвників збільшується також при заміні залишку індоленіну на ядра 1н-бенз [е]індолу 

та 3н-бенз[д]індолу, а також низьку основність барвників ДФВТІ та ДТВТІ пояснюють 

ступінню ароматичності п’ятичленних гетероциклів. Цікаві дані отримані авторами 

праць [17] про вплив природи води (співвідношення Д2О:Н2О, талої, магнітної води) на 

протолітичні властивості  ціанінових барвників. Обговорені питання взаємозв’язку 

квантовохімічних та протолітичних характеристик ціанінових барвників та їх 

застосування до пояснення механізму протолітичних реакцій. У роботі [16] досліджено 

також вплив хлоридів лужних та лужноземельних металів на кислотно-основні 

властивості ціанінових барвників, а також закономірності протонування та гідролізу 

бісціанінів. 

Досліджені спектрофотометричні і протолітичні характеристики ціанінових 

барвників у водно-органічних розчинах. Авторами знайдено, що введення органічних 

розчинників (метанолу, етанолу, ацетону, діоксану та інших) у водний розчин барвнику 

приводить до розширення діапазону кислотності середовища існування однозарядної 

форми барвника. Наприклад, барвник – севрон брильянтовий-червоний (СБЧ) у 

водному розчині зберігає однозарядну форму у інтервалі рН 4-11, а водно-

диметилформамідному (1:1) середовищі  - при рН 1-12. Показано також, що вплив 

органічних розчинників на протоліз ціанінових барвників у лужних розчинах має 

складний характер та пов’язаний з різною реактивністю псевдооснов (ROH) барвників 

в конкретному водно-органічному розчині. 

 Висновки  

Представлена загальна характеристика комплексних сполук елементів, а також 

найважливіших фотометричних та екстракційно-фотометричних методів визначення 
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цих металів. Показані недоліки, переваги та можливості аналітичного застосування 

ряду органічних реагентів у фотометричному аналізі. Приведені дані про основні 

барвники при визначення металів у вигляді іонних асоціатів, а також відомості про 

використання реагентів для розробки тест-методів на ці метали. 

Узагальнена наукова інформація про іонні асоціати елементів з основними 

барвниками, які  застосовують у фотометричному аналізі. Показаний вплив 

специфічних та загальних факторів на утворення та екстракцію ІА, а також 

перспективність дослідження в якості фотометричних реагентів ціанінових барвників. 

Проведений аналіз літературних даних про спектрофотометричні та протолітичні 

властивості ряду ціанінових барвників у залежності від їх будови, природи замісників, 

складу водного розчину. 

Таким чином, в літературі описані методи фотометричного визначення 

мікрокількостей  металів. Незважаючи на різноманітність цих методів, ряд питань, 

пов’язаних з чутливістю та селективністю, не розроблені. Тому, на наш погляд, 

систематичне вивчення ЦБ, як високочутливих реагентів для визначення 

мікрокількостей цих металів, є перспективним завданням аналітичної хімії.  
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ДОСЛІДЖЕННЯ ТА АНАЛІЗ ХАРАКТЕРИСТИК ТИПІВ ЖІНОЧИХ ФІГУР 
ДЛЯ ПРОМИСЛОВОГО ВИГОТОВЛЕННЯ ОДЯГУ ВЕЛИКИХ ФОРМ ТА 

РОЗМІРІВ 
 

Л.П. ГОНДА, Н.Д. КУЗНЄЦОВА,  В.Ю. КІМЛИК  
Мукачівський технологічний інститут 

 
В статті наводяться результати аналізу існуючих класифікацій типів жіночих фігур. В ході 

аналізу, серед всієї різноманітності класифікаційних ознак, було визначено основні та додаткові типи 
жіночих фігур, які  включають    достатню кількість класифікаційних ознак, необхідних для  
характеристики зовнішньої  форми фігури людини  з метою   промислового виготовлення одягу. 

 
Актуальність теми 

В сучасних ринкових  умовах жорсткої конкуренції не тільки з вітчизняними 

виробниками, але й іноземними фірмами, основною задачею швейної промисловості є  

забезпечення високої якості продукції, яка має велике економічне, технічне та навіть 

політичне значення і охоплює всі стадії життєвого циклу продукції: планування – 

проектування – виробництво – експлуатацію. В поняття „ якість” покладено не тільки 

якість виготовлення, а також  збереження якості в процесі експлуатації, тобто 

комфортності, яка залежить в першу чергу від співрозмірності одягу фігурі людини, що 

значною мірою впливає на самопочуття, здоров’я та психологічний стан споживача.  

Перехід до  автоматизації майже всіх процесів розробки та виготовлення одягу 

призвів до необхідності створення такої антропометричної бази даних, яка б дала змогу 

забезпечити якісними виробами максимальну кількість всіх  типів споживачів. Головна 

проблема, яка стоїть на шляху – це застаріла антропометрична інформація, закладена в 

iснуючих стандартах, яка на сьогоднішній день значно змінилася в процесі акселерації, 

результатів неправильного  харчування та способу життя.  

У зв’язку з цим в  усьому світі розмірна типологія населення переглядається 

кожні 15 років, і на сьогоднішній день майже всі країни Західної Європи вже провели 

повномаcштабні антропометричні обстеження. Не винятком стала і Росія, яка в 2003 

році на основі проведених досліджень випустила нові розмірні стандарти, в яких 

виділяється 5 повнотних груп в розмірах від 40 до 68, в ростах від 152 до 182 см. 

Вперше встановлений тип жіночої фігури нульової повноти – це тип, у якого 

обхват грудей більший за обхват стегон, а в п’ятій повнотній групі обхват стегон 

більший за обхват грудей на 18 см [1]. Це говорить про те, що необхідно збільшувати 

стандартизовану класифікацію новими типами фігур. 
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В Україні ця проблема залишається невирішеною  і поки що не спостерігається 

тенденція до  вирішення цієї проблеми.  

 Об’єкти дослідження  

Об’єктами дослідження є класифікаційні ознаки типів фігур великих форм та 

розмірів, а також принципи промислового проектування одягу. 

Постановка завдання 

Визначити необхідну кількість класифікаційних ознак з усієї різноманітності 

представлених описових характеристик типів фігур для промислового проектування 

одягу великих розмірів. 

Результати та їх обговорення  

Основою маркетингової діяльності любого підприємства є забезпечення 

споживачів якісною продукцією. На сьогоднішній день спостерігається все більша 

незадоволеність споживачів товарами промислового виготовлення, яка уже відмічена і 

виробниками. Однією з причин цієї незадоволеності є  невідповідність одягу розмірам 

та формі тіла людини, так як в цілому спостерігається, що жінки молодшої вікової 

групи стали вищі і стрункіші, а жінки середньої та старшої – більші по розмірам і 

повніші. Для забезпечення населення співрозмірним одягом необхідне вдосконалення 

розмірної стандартизації, метою якої є оптимізація розмірів одягу. При 

індивідуальному виготовленні  одягу враховуються особливості будови кожного 

конкретного споживача. В умовах масового виробництва необхідно із великої кількості 

типів фігур споживачів  вибрати оптимальну кількість типових фігур, які повинні 

забезпечити співрозмірним одягом приблизно 90% споживачів. 

На сьогоднішній день існує понад 15 класифікацій типів жіночих фігур, 

розроблених провідними антропологами світу. Як визначено, класифікаційні схеми, 

залежно від автора, виділяють два-чотири основних типи з подальшим розподілом до 

дев’яти типів[2-4]. Але ці схеми значно відрізняються одна від одної, тим самим 

збільшуючи число різних типів фігур. Їх можна також  поділити на ті, що 

використовують в основі класифікації  тільки розвиток жирового шару, та ті, в яких 

використовується більша кількість характеристик фігури (довжина тіла, м’язи, форма 

грудної клітки, пропорції, маса та ін.) . 

 Автором [3] стверджується, що кожна з існуючих класифікацій будови 

жіночого тіла містить ступінь та місце жировідкладень, об’єм грудних залоз, та 

розвиток черевної ділянки. Кожна друга враховує пропорції по ширині та довжину тіла, 
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найменше враховуються – розвиток м’язів та масу. Це підтверджує ідею 

неодностайності у визначені типізації жіночих фігур,  особливо  великих  форм та 

розмірів. 

Тому було проведено порівняльний  аналіз антропологічних класифікацій 

жіночих фігур великих форм та розмірів, результати якого представлені в таблиці 1.  

З врахуванням особливостей проектування одягу промислового виробництва 

багато вітчизняних та закордонних фахівців та науковців в швейній галузі (Коблякова 

Є.Б., Шершньова Л.П. та ін.) намагаються розробити класифікаційну характеристику 

жіночих фігур великих форм та розмірів. Кожен представляє своє бачення класифікації. 

[1-4]  

Л.П. Шершньовою представлено найбільш повну та розширену класифікацію 

жіночих фігур великих форм та розмірів, який базується на особливостях та локалізації 

жировідкладень. В основу даної класифікації покладено також ознаки, які 

характерихують жіночу фігуру в фас та профіль. Дані характеристики є суб’єктивними 

і не  достатними, тому і не визначають комплексної будови тіла жінки.  
 

Таблиця 1 
Порівняльний аналіз антропологічних конституційних класифікацій жіночих фігур великих форм 

та розмірів 
 

Наявність ознак в класифікаціях  різних авторів 
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В результаті аналізу встановлено, що всі антропологічні класифікаційні типи 

фігур можна звести  в три основні типи, які характеризуються ступінню розвитку та 

зоною локалізації жировідкладень: 1 тип -  верхній (В), 2 тип – нижній (Н), 3 тип – 

рівноважний (Р). Як видно, (таблиця 1) виділяються  також типи фігур, які мають малу 

частоту зустрічності – це виступаючий живіт, повні ноги, виступаючі ягодиці (в межах 

нижнього типу); жировідкладеня в області сьомого шийного позвонка та спини – 

верхній тип фігури людини.   

Значна кількість класифікацій, та розбіжності в думках авторів, дає можливість 

стверджувати те, що не існує в чистому вигляді жодного типу фігури. Всі ознаки, в 

більшій або меншій степені, проявляються  в кожній фігурі, особливо це стосується 

повних.  

Отже, на основі аналізу типів жіночих фігур  створено загальну структурну 

схему  характерних  антропологічних ознак та взаємозв’язків між  ними, що має бути 

основним положенням  при визначенні  нових типів повних фігур (рис.1).  

 

 
 

Рис.1.  Характерні ознаки фігури та їх вплив на  визначення типу фігури 
 

Як видно, всі ознаки мають нерозривний зв’язок з зонами жировідкладень. Це 

дасть змогу зменшити число класифікаційних типів  повних фігур до оптимально 
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необхідних для промислового виготовлення одягу, щоб максимально охопити  всі 

варіанти форм людини та задовольнити їх потреби в якісному та співрозмірному одязі. 

Але як відомо, в сучасних умовах масового виробництва одяг виготовляється  на 

стандартизовані типові фігури, представлені в ОСТ 17-326-81, які  класифікуються по 

повнотним групам, розмірам та зростам. Стандартизовані типи пропорційно 

збільшуються на всіх ділянках, особливо на ділянці живота та стегон [5]. 

Індивідуальні ж фігури відрізняються від типових нерівномірним жировідкладенням на 

різних ділянках. У повних жінок суттєво збільшуються груди, стегна, живіт, плечі, 

руки,  практично зникає талія. Локалізація жировідкладеннь та форма тих чи інших 

частин тіла людини призводить до зміни майже всіх розмірних ознак, які визначають ці 

ділянки для проектування одягу.  

У зв’язку з цим, виникла необхідність додаткової детализації (рис. 2) основних і 

допоміжних повнотних  ознак (дугових і проекційних розмірних ознак згідно  ОСТ 17-

 325-81), які характеризують конкретні зміни фігур, що дозволяє створювати 

конструкції одягу для встановлених типів.  

 
Рис.2. Характеристика класифікаційних ознак жіночих фігур великих форм з врахуванням 

особливостей проектування одягу. 
 
Як видно на рис.2 проблема на сьогодні виникає не тільки  у створенні  нових 

ГОСТів, якіб включали нові типи фігур, але і у  визначенні додаткових розмірних ознак  

необхідних для розробки нових БК.   
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Отже, можна вважати, (див. табл. 1) що рівноважний та нижній тип фігури в 

достатній  мірі відповідають стандартизованим типам фігур жінок  і певним чином 

забезпечені виробами любої асортиментної групи (навіть типи, які характеризуються 

формою черевної ділянки та формою ніг). Для побудови лекал виробу на ці типи фігури 

можна використовувати базову конструкцію (БК) наближеного типу, яка підбирається 

по трьом основним розмірним ознакам Р, ОгIII, ОБ. Приховати недоліки таких фігур 

можна за рахунок правильно підібраного силуету та зорових ілюзій в моделюванні. 

Проблема виникає у відношенні до верхнього типу, для якого неможливо виготовити  

одяг в умовах масового виробництва, так як підбір  БК може здійснюватися тільки по 

двом розмірним ознакам Р,  ОгIII. Значне ж зменшення стегон вимагає внесення 

коректив в БК для даного типу, що повинно виконуватися індивідуально [6]. 

Висновки 

Серед всієї великої різноманітності антропометричних класифікацій типів 

жіночих фігур великих форм та розмірів,  можна виділити три основні типи, які 

характеризуються ступінню та зоною локалізації жировідкладень (типи В, Р, Н).  

Аналізуючи виробничі можливості виготовлення одягу для кожного з цих типів у 

порівнянні з стандартизованою класифікацією випливає, що, в принципі, тільки верхній 

тип є проблемним в плані відсутності повної антропометричної розмірної 

характеристики. Тому необхідним на сьогодні є проведення повномасштабних 

антропометричних обстежень, які дадуть змогу виділити нові типи фігур та отримати 

необхідну базу даних для проектування одягу як в ручному, так і в автоматизованому 

режимах. 
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УДК 687.157 
  

АНАЛІЗ ОСОБЛИВОСТЕЙ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ РИНКУ ОДЯГУ 
СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ  В ЗАКАРПАТСЬКІЙ ОБЛАСТІ 

 
 Т.В. КОВАЛЬ, Н.І. БОКША 

Мукачівський технологічний інститут 
 

У статті вивчено можливості і перспективи формування асортименту спецодягу 
підприємствами–виробниками та фірмами–реалізаторами на ринку в Закарпатському регіоні, а також 
проаналізовані результати маркетингових досліджень, проведених авторами з метою вивчення попиту 
на одяг спеціального призначення 

 
На сьогоднішній день ринок спецодягу в Україні, та й на Закарпатті зокрема, 

розвивається досить динамічно у порівнянні з минулими роками. Про це свідчить, перш 

за все, зростання зацікавленості вітчизняних роботодавців у забезпеченні своїх 

працівників належними умовами праці і добротним спецодягом в тому числі.  

Разом з тим, вітчизняні виробники спецодягу активно реагують на ці позитивні 

тенденції і пропонують потенційним клієнтам широкий асортимент продукції 

різноманітного волокнистого складу, різних цінових категорій для майже всіх видів 

професій. 

 В усіх регіонах України, і на Закарпатті в тому числі, відкриваються філії і 

представництва підприємств-виробників одягу спеціального призначення, широко 

використовуються засоби маркетингу для просування товарів даного асортименту на 

регіональні ринки. 

 Особливістю Закарпатської області в плані розвитку ринку одягу спеціального 

призначення є той факт, що в даному регіоні відсутні великі промислові підприємства. 

В той же час в області інтенсивно розвивається середній та дрібний сектор приватного 

підприємництва, що займається виробництвом та наданням послуг різних видів. Цей 

факт, та відсутність значної кількості підприємств, що працюють на державне 

замовлення, зумовлюють специфіку розвитку ринку спецодягу в Закарпатті. 

Об’єкти і методи дослідження. 

Об’єктом дослідження є регіональний ринок спецодягу в Закарпатській області. 

Предметом дослідження є вивчення попиту і вподобань споживачів щодо одягу 

спеціального призначення.  

Під час дослідження використані маркетингові методи збору первинної 

інформації  у формі так званих “польових” досліджень, а саме: спостереження,  

опитування у вигляді бесіди та  анкетування. 
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Постановка задачі 

Основною метою дослідження є вивчення попиту на асортимент спеціального 

одягу та виявлення споживчих переваг.  

Для досягнення поставленої мети в ході дослідження було виконано такі 

завдання: 

• проаналізовано роботу торгових організацій, що займаються реалізацією 

спецодягу;  

• досліджено попит та ступінь задоволеності споживачів. 

Результати та їх обговорення 

На Закарпатті дуже мало фірм, які безпосередньо виготовляють спецодяг, як 

наприклад ПП «Копанські джерела» (с.Велика Копаня Виноградівського р-ну). Але в 

зв’язку з тим, що попит на спецодяг існує і постійно збільшується, на ринку є багато  

фірм–реалізаторів,  які вже міцно освоїли свою нішу, та з’являються все нові і нові 

оператори. Так за наявним у фірм-реалізаторів  асортиментом спеціального одягу, 

взуття, та засобів індивідуального захисту можна виділити слідуючі фірми-виробники, 

які поставляють продукцію в м. Мукачево: ПП «ТК – Спецодяг» ( магазин «Тканини»), 

фірма “Промсервіс ПВС” (фірмовий магазин у м.Мукачево). Дані підприємства 

пропонують широкий асортимент виробів для працівників різних робітничих професій, 

співробітників відомств, військовослужбовців, працівників сервісу та обслуговування, 

медичних установ. Спецодяг даних фірм виготовлений з матеріалів різного 

волокнистого складу і широкого цінового спектру від простої дешевої «спецівки» до 

спецодягу єврокласу.  

Крім перерахованих фірм, деякі види спецодягу реалізуються і через 

спеціалізовані магазини в обласному та районних центрах області: магазини 

“Мисливець”,  “Усе для рибалки”,  “Спецодяг”,  “ Текстиль - Контакт” та ін.  

Проаналізувавши торгівельну діяльність та співпрацю підприємств–виробників 

спецодягу з їх клієнтами, можна зробити висновок, що великі промислові підприємства 

Закарпатської області, які закуповують комплекти спецодягу для своїх працівників 

великими партіями (1000-2000 одиниць), напряму співпрацюють з фірмами  

«ПромСИЗ», «ТК – Спецодяг».  

Ці фірми відносяться до крупних операторів на ринку спецодягу в Україні, вони 

мають на своїх складах значні запаси готових відшитих комплектів. Стратегія їх 

діяльності полягає в виготовленні спецодягу великими партіями задовільної якості за 
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відповідну ціну. Дані фірми пропонують одяг широкого асортименту і різного цінового 

спектру та  надають гнучку систему знижок.  

Однак, як  вже зазначалося раніше, особливістю Закарпатського регіону  є той 

факт, що таких великих промислових підприємств в нашій області не так вже й багато. 

В той же час інтенсивно розвиваються малі і середні підприємства, працівників яких 

також необхідно забезпечити спеціальним одягом. З’явився попит на так званий 

«корпоративний спецодяг»: фірми «Облавтодор», ПП «ПроКК», ПП  «Гурман» та ін. 

Визначальними рисами такого одягу є відповідна кольорова гама, логотип фірми та 

інші корпоративні відзнаки. З такими підприємствами широко співпрацює київська 

фірма «Промсервіс ПВС», яка має філіал фірми-реалізатора у м.Мукачеві. Ефективність 

діяльності даної фірми в нашому регіоні визначається власною виробничою стратегією:  

• широкий асортимент одягу спеціального призначення для працівників різних 

професій;  

• задовільна якість виготовлення при відповідній ціні; 

• використання для пошиву спецодягу високоякісних текстильних матеріалів; 

• співпраця з замовниками за принципами індпошиву; 

• погодження зразків моделей, взірців тканин та їх ціни з замовником; 

• виконання невеликих партій замовлень (приймають замовлення на 

виготовлення навіть однієї шт. виробів); 

• виконання замовлення в оптимально короткий термін. 

Існує група споживачів, які отримують на підприємствах і організаціях спецодяг 

за рахунок фірми, наприклад працівники «Укрзалізниці», Солотвинської солекопальні 

та ін. В ході опитування працюючих таких фірм було виявлено слідуючий перелік 

незадоволеностей:  виданий спецодяг є досить низької якості, не відповідає умовам 

використання і не витримує термінів експлуатації. Споживачі воліли б оплатити 

частину вартості комплектів робочого одягу за власний рахунок і, таким чином, 

отримати більш якісний спецодяг. Є ще одна значна група робітників, переважно 

будівельних професій, які забезпечують себе спецодягом за власні кошти (є 

вільнонайманими працівниками). З метою економії грошей на робочому одязі, ці 

робітники підбирають собі спецодяг, що вже був у використанні – так званий  “секонд-

хенд”, який надходить з–за кордону. Не дивлячись на те, що даний одяг вже був у 

використанні,  за рахунок незначної зношеності  і високої якості матеріалів та 

виготовлення, термін експлуатації його ще може становити як мінімум 6 місяців - 1 рік. 



Природничі і технічні науки 
 
102 

 

Науковий вісник Мукачівського технологічного інституту 
 

Додати ще до цього низьку ціну (50% - 60% від вартості нового робочого спецодягу 

вітчизняного виробництва) – виходить досить конкурентоспроможний товар для 

певного сегменту споживачів. 

Аналіз роботи торгових організацій на прикладі магазинів по реалізації 

спецодягу у м. Мукачево представлено в зведеній таблиці 1: 
 

Таблиця 1 
Аналіз асортименту спецодягу торгових організацій м. Мукачева 

 
Паралельно з аналізом особливостей розвитку ринку спецодягу в Закарпатській 

області з метою вивчення попиту та споживчих вподобань було проведено 

маркетингові дослідження в формі бесіди та анкетного опитування. Для цього була 

розроблена спеціальна анкета по вивченню споживчих переваг на предмет 

встановлення вподобань відносно призначення спецодягу, марки виробника, 

волокнистого складу тканини, комплектності, оцінки рівня цін та їх співвідношення до 

якості, умов використання, терміну експлуатації. 

В результаті вибіркового опитування було опитано 50 респондентів: з них 70% - 

це клієнти фірм-реалізаторів спецодягу (представники оганізацій, індивідуальні 

покупці); 30% - інші споживачі, наприклад працівники «Укрзалізниці», шахтарі 

Солотвинської солекопальні, будівельники, робітники з різних підприємств м. 

Мукачево.  



Природничі і технічні науки 
 

103

 

Науковий вісник Мукачівського технологічного інституту 
 

Спецодяг у більшості випадків  закуповувався організацією, або ж самими 

працюючими з частковою компенсацією витрат. Близько 10% серед опитаних купляли 

спецодяг за власні кошти.  

Результати анкетування показали: при відповіді на питання «з якою метою 

купляєте спецодяг?» близько 60% респондентів відповіли, що використовують 

спецодяг за призначенням, 34% - в якості форменного і лише 6% купляють деякі види 

костюмів для мисливства, риболовлі або інших цілей (див рис.1): 

60%

34%

6%
спеціальний
службовий
для інших потреб

 
Рис.1. Діаграма основних видів призначення спеціального одягу 

 

Оцінюючи співвідношення ціни і якості спецодягу, більшість споживачів, а саме 

80%, відмітили, що, в основному, питання якості виготовлення, якості матеріалу, 

зовнішній вигляд для них важливіші, ніж ціна, і лише 20% сказали, що, перш за все, їх 

цікавить ціна (див. рис.2): 

80%

20%

якість
ціна

 
Рис.2. Діаграма співвідношення ціни і якості спецодягу 

 

В результаті анкетного опитування встановлено, що не всі респонденти  

володіють інформацією про сучасний волокнистий склад тканин спеціального 

призначення. При відповіді на питання стосовно волокнистого складу матеріалів, з 

яких виготовляють спецодяг, з врахуванням відповідного роз’яснення, число 

споживачів, які надають перевагу бавовняній тканані, склало 20%; респонденти, які 

купляють вироби змішаного волокнистого складу - бавовна та поліефір ПЕ або бавовна 
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та поліамід ПА, становлять 70%.  На їх думку, вироби такого волокнистого складу 

відрізняються підвищеною міцністю,  формостійкістю,  стійкістю до  стирання, 

відсутністю посадки, і, крім того, така тканина має непогані гігієнічні властивості. І 

лише 10% споживачів вважають, що одяг із синтетичних волокон, таких як ПА чи ПЕ, 

найбільше підходить для виробів спеціального призначення (див. рис.3): 

70%

20%
10%

бавовна з ПЕ
бавовна 
синтетичні тканини

 
Рис.3. Діаграма переваг споживачів щодо волокнистого складу  спецодягу 

 

При відповіді на питання «Якому  складу виробів в комплекті надаєте перевагу?»  54% 

із опитаних відповіли, що надають перевагу штанам і куртці, 22% назвало 

комплектність «куртка та напівкомбінезон», і 24%  надають перевагу напівкомбінезону 

(див. рис.4): 

54%
22%

24%
штани та куртка

куртка та
напівкомбінезон
напівкомбінезон

 
Рис.4.  Діаграма переваг споживачів щодо комплектності спецодягу 

На запитання «Як часто купуєте (чи отримуєте  від фірми) спецодяг?» 40% 

респондентів відповіли, що отримують або купують спецодяг не частіше, ніж 1 раз в 

два роки, 22% споживачів отримують1 раз  в рік, 2 рази на рік забезпечуються 

спецодягом ще 22%, і 16% респондентів купляють одяг рідко або дуже рідко (див. 

рис.5).  

При цьому респонденти, які отримують нові комплекти спецодягу 1 раз в 2 роки 

відмітили, що після року  експлуатації іх спецодяг потребує ремонту, так як втрачає 

більшість характеристик. 
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40%

22%

22%

16%

1 раз в 2 роки

1 раз в рік

2 рази в рік

рідко або дуже
рідко

 
Рис.5. Діаграма частоти забезпечення працівників спецодягом 

 
Також в результаті опитувань були встановлені ділянки найбільшої зношеності 

та забрудненості – це краї деталей виробу, комір, входи в кишені, область талії, область 

коліна, нижня частина рукавів, область сидіння і ліктьова частина рукавів. 

При відповіді на запитання «що є для вас визначальним при виборі спецодягу?» 

найчастіше називалися такі характеристики: якість виготовлення, якість матеріалу, 

зносостійкість, захисні  властивості, зовнішній вигляд, ціна, посадка на фігурі.  

Висновки  

Аналіз роботи торгових організацій та вивчення попиту споживачів на спецодяг, 

дає можливість зробити такі висновки: 

• спецодяг користується стійким попитом; 

• ринок даного асортименту тільки почав свій розвиток в регіоні; 

• для багатьох професій існуючий спецодяг не відповідає призначенню і 

умовам виробництва; 

• виявлено недостатність інформації серед споживачів про асортимент, існуючі 

характеристики сучасного спецодягу, фірми-виробники та фірми-реалізатори.  

Таким чином, враховуючи виявлену неохопленість ринку, можна рекомендувати 

швейним підприємствам області організовувати окремі підрозділи, швейні цехи або 

хоча б дільниці  по виготовленню одягу спеціального призначення. 
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УДК 685.34.02 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ВЫЯВЛЕНИЯ, ОПИСАНИЯ И 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ НОВЫХ ОРИГИНАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ. 

 
В.П. НЕСТЕРОВ 

“Українська технологічна академія” 
О.П. КОЗАРЬ, О.Є. ВЯЗАЧ 

Мукачівський технологічний інститут 
 

При развитии экономики и повышении благосостояния страны наблюдается 

интерес к народным традициям, поиску и описанию национальных мотивов бытовых 

предметов, одежды, обуви, тканей, ювелирных украшений страны и др. для этого 

обычно подбираются в характерных областях страны оригинальные объекты, имеющие 

традиционные национальные мотивы, сравниваются между собой, выявляются 

доминирующие субъективные признаки, по которым  делают выводы оценки и 

прогнозы. Но для обоснованного выполнения такой работы кроме субъективной 

экспертной оценки необходимо иметь и числовые данные, подтверждающие 

эмпирические обобщения. Такую работу для получения числовых данных 

целесообразно проводить на основе апробированных в информационных системах 

структурных балансов, алгоритмов описывающих повторяемость и взаимосвязи между 

каждым отдельным элементом образца, например, у рисунков нескольких вышивок или 

выкройки деталей одежды населения Западной Украины, стран Африки, народов 

Севера, у найденных изделий из золота скифского периода и др. 

Построение такой информации системы начинаем с логических методов 

формального описания характерных признаков – предметов, и каждый оригинальный 

объект характеризуется не только одной некоторой переменной Хі, но соответственно 

предметной областью интерпретации хі ∈ Х в которых множество Хі равно (0,1). 

Например, в группе золотых изделий византийского стиля с пробой золота от 520 – 800 

содержиться серебра от 20 – 25%, меди 3,5 – 8,5%, а у золотых сплавов изделий 

(хазаров, готов) при пробе 896 – 980 серебра содержиться 0,1 – 10%, меди 0,1 до 5% (1). 

Тогда пусть в предметной области j выделено как множество элементов объекта 

(W1…Wn) = W так и их комбинаций  (U1…Un) = U, которые дают в совокупности хі. 

При этом каждому хі ∈ Х соответствуют пара элементов Wi и Ui из W и U, если х = 1 

при Wi < Ui < Wi +ΔWi и наоборот. 
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В приведенном ранее числовом примере W1…Wn элементы византийского 

объекта содержат серебра W1 от 20 – 25%, меди W2 от 3,5 – 8,5%, а их комбинаций 

U1…Un могут быть U1 (20%Ag, 3,5%Cu)…Un (25%Ag, 8,5%Cu). 

Для выявления принадлежности нового изучаемого изделия, по Ag и Cu к 

византийской или готской группе, необходимо сравнить его свойства с этими заранее 

известными характеристиками, т.е. сравнить их с имеющимися в банке данных. 

При этом каждая система оригинального объекта представляет собой некоторою 

совокупность первичных элементов, которые реализуются в рамках одного изделия. В 

этой системе имеются элементы необходимые для обеспечения уровня оригинальности, 

они идентифицируются изменяемыми Δ Хі, объединенных между собой знаком 

конъюнкции Δ (читаеться “и”), например, если в ювелирном изделии нет в таком 

указанном количестве серебра и меди, они не принадлежат к византийскому стилю. 

Тогда в общем виде математическую модель объекта можно представить 

следующим выражениям ММ⊂ Vx (Wi, Uj) где ММ – модель изделия х; ⊂ - знак – 

включает;  V – знак квантора общности, близкий к словам «каждый», «всякий», в 

математической логике обозначает «для любого х»; і – число переменных х, 

описывающих объект; j – число комбинаций U у переменных W. 

Рассмотрим такую информационную систему на примере идентификации 

принадлежности народных вышивок к какой либо этнической области. 

Среди признаков идентифицирующих национальную принадлежность часто 

встречаются вышивки разных видов на предметах обихода – полотенцах, одежде, обуви 

и др. 

В них часто используются графические образы, не имеющие собственного 

сюжета, а являющиеся сложными узорами разных видов. 

Для описания таких образцов целесообразно использовать возможности теории 

формальных грамматик, которые приводят к выявлению аналогий у изображений 

узоров разного вида. В анализе образцов следует выявить идентичные узоры, затем 

определить алгоритм строения узора, его детерминованые части. 

При этом количество определенных изменений в узоре предопределяет 

изменение входных данных алгоритма. 

В систему правил анализа входит определение следующих характеристик 

изображения – полное количество (m) траекторий которые принадлежат графическому 

образцу; их длина (d); площадь (s) занимается каждой характерной траекторией; 
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плотность (γ) изображения фрагмента образца, который формируется данной 

траекторией; подобность (p) или повторяемость структуры отдельных траекторий, как 

минимум двух; связь между траекториями, которые предусматривают общие точки 

начала траекторий, точки их пересечений, или другие их связи; технологические 

возможности, процессы их производства, используемые материалы (2). 

В практической работе количественные данные d, s, γ, p удобно рассчитывать с 

помощью прозрачного шаблона с нанесенным на него миллиметровой сеткой, 

используемой в военной топографии при работе с картами местности. Достаточно 

характерной оценкой идентификации объекта являются и такие «технологические» 

показатели как применяемые декоративные материалы, основы, их цвета. 

Рассмотрим последовательность определения плотности образца γ = m/s, в 

котором элементарные геометрические компоненты Т (линии рисунка) записываются 

как множество Т = (Х1 = ХВ1, Х2 = ХВ2…Хn = ХВn), где в1….вn соответствуют 

определенной ориентации, например, в1 = 30, в2 = 90,  в3 = 220 т.е. описывают 

конкретный графический примитив – прямоугольник, треугольник, шестиугольник и 

т.д. 

Так же в процессе изучения образца, подсчитывают площадь, занятую каждым 

графическим примитивом, которым могут быть, например, правильные геометрические 

фигуры – многоугольник (трех, четырех, пяти, шести и других углов). 

Каждый такой примитив Хі описывается локальными графическими 

координатами, которые формируются элементами из множества (0,1). Количество их 

координат определяется числом потребных разрядов двоичных чисел, необходимых 

для кодирования разных вершин геометрического примитива. 

При этом кодируют, придерживаясь, правила – начинают с левой нижней 

вершины идя против часовой стрелки, например, у треугольника, квадрата такой код 

будет двухразрядный (00, 01, 10, 11) у шестиугольника – трёхразрядный (000, 001, 010, 

011, 100, 101). 

 
Рис.1 



Природничі і технічні науки 
 

109

 

Науковий вісник Мукачівського технологічного інституту 
 

Далее каждая графическая компонента Хі описывается как Хі (Е, аі, ві) где аі – 

координата начала компонента, в – ее конца, Е – номер графичного примитива, на 

котором размещается соответствующая графичного компонента Хі. Так у фрагмента 

(рис.1) шестиугольника Хі показанного тремя стрелками запись будет следующая  

Хі = (3, 000, 001, 011). 

Если в изучаемом рисунек будет не фрагмент, а полный шестиугольник то его 

запись будет следующей Х6 = (1, 000, 001) Δ(2, 001, 010) Δ(3, 010, 011) Δ(4, 011, 100) 

Δ(5, 100, 101) Δ(6, 101, 000). 

Полученные с помощью формальных графиков первые описания n объектов, в 

нашем случае математические модели вышивок, используются для создания банка 

данных. На его основе затем будет производиться идентификация последующих новых 

изучаемых образцов. Тогда математическая модель нового изделия (вышивки) 

используется как входная информация для алгоритма, определяющего по программе 

ЭВМ идентификацию объекта, его принадлежность к искомой общности, например, к 

вышивкам характерным для Закарпатья Украины, имеющимся в банке данных. 

С помощью этой же информации, накопленной в банке данных, можно решить 

обратную задачу – проектирование с помощью ЭВМ новых изделий с 

характеристиками соответствующими общим признакам изучаемых объектов, 

например, новых видов вышивок. При подготовке специализированных банков данных 

для других отраслей промышленности в такой информационной системе возможно на 

ЭВМ проектировать изделия самых разных видов, например мороженного, соков, 

водки, одежды, обуви и др. 
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В статті приведені результати досліджень по розробці способів комбінованого органо-

мінерального дублення з використанням сполук кремнію. Застосування сполук кремнію  разом з 
рослинними дубителями і сполуками алюмінію для основного дублення після попередньої обробки 
глутаровим альдегідом дозволяє отримати шкіри з температурою зварювання близько 120 оС.  
Одержані шкіри за своїми фізико-хімічними характеристиками відповідають вимогам нормативно-
технічної документації. Розроблена технологія може бути використана для виробництва протезних 
шкір, до яких висуваються підвищені екологічні вимоги, крім того дуже важливими є гідрофобні 
властивості, зносостійкість та стійкість до дії поту. 

 
Одним з напрямків покращення екологічної ситуації на шкіряних підприємствах 

може бути використання для дублення шкір екологічно чистих алюмосилікатів замість 

токсичних сполук хрому [1]. Присутність кремнієвих сполук в стічних водах шкіряного 

виробництва не викликає таких труднощів, як, наприклад, присутність сполук хрому чи 

фенолмістких синтетичних дубителів. Разом з тим, сполуки кремнію здатні надавати 

шкірі наповненість, гідрофобність, нейтральний колір, світлостійкість. Істотне 

значення має також доступність і дешевизна сполук кремнію в порівнянні з іншими 

мінеральними та органічними дубителями, водними дисперсіями полімерів та іншими 

матеріалами [2]. Доцільність і ефективність використання сполук  кремнію в 

шкіряному виробництві очевидна, проте при виробництві лицьових шкір для верху 

взуття вони застосовуються ще недостатньо, головним чином через негативний вплив 

на фізико-механічні властивості. В процесі зберігання шкіри кремнієвого дублення 

стають крихкими і ламкими [3]. Це пояснюється подальшою полімеризацією і 

дегідратацією кремнієвої кислоти на волокнах колагену і появою  в дермі внаслідок 

цього силікатного каркасу. Цей недолік можна усунути комбінуванням кремнієвої 

кислоти зі сполуками хрому, алюмінію, заліза тощо.  

Об’єкти та методи досліджень 

Відомі способи дублення шкір, що включають обробку кременевою кислотою в 

поєднанні з іншими дубителями. Обробка голини рідким склом з витратою 1,5% в 

перерахунку  на SiO2 збільшує температуру зварювання до 650С і частково стабілізує 

структуру колагену, що сприяє наступній дифузії сполук хрому і дозволяє зменшити 

витрату хромового дубителя до 1,5 %, в перерахунку на Cr2O3 від маси голини після 

пікелювання. При цьому досягається температура зварювання понад 1000С [4].  
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Існуючі способи дублення і  піддублювання  шкір з використанням кременевої 

кислоти часто знижують міцність шкіри та її лицьового шару, що викликає 

пухлинуватість. З метою зменшення пухкості і пухлинуватості шкір їх піддублюють  і 

наповнюють водним розчином кременевої кислоти, модифікованої кремнійорганічною 

рідиною, наприклад, поліэтилсиліконатом натрію (ГКЖ-10) або поліметилсиліконатом 

натрію (ГКЖ-11) [3]. Обробка модифікованими розчинами кременевої кислоти 

напівфабрикату хромового дублення, на відміну від обробки розчином індивідуальної 

кременевої кислоти, в помітно меншій мірі впливає на зміни показників міцності шкіри 

та її лицьового шару як безпосередньо після обробки, так і під час тривалого зберігання 

шкір. Важливою перевагою ГКЖ-10, як і інших продуктів цього класу, є добра 

водорозчинність, відсутність токсичності і запаху, проте органілсиліконати натрію 

мають високу лужність розчинів, що викликає певні труднощі при підкислені їх до 

рівня рН, відповідного зоні максимальної стійкості розчинів кременевої кислоти [5]. 

Це, в свою чергу ускладнює контроль процесу дублення. 

Автори роботи [6] пропонують спосіб комбінованого дублення з використанням 

таніну, сульфату алюмінію і метасилікату  натрію з витратою відповідно 10, 5 і 5 %,  

який дозволяє отримати шкіри овець гарної якості  з температурою зварювання 950С. 

При цьому танін використовується як низькомолекулярний рослинний дубитель для 

попередньої обробки, сіль алюмінію сприяє підвищенню температури зварювання, 

силікат виконує роль наповнювача. Запропонований спосіб не забезпечує високу 

термостійкість шкір.  

Як об’єкт  було обрано дослідження технології комбінованого дублення шкір із 

сировини великої рогатої худоби із застосуванням мінеральних і органічних дубителів 

та сполук кремнію. Був використаний лужний метасилікат натрію після його 

попередньої нейтралізації сірчаною кислотою. Для дослідження процесу дублення 

використали голину зі шкур великої рогатої худоби товщиною 2-3 мм, отриману на 

технологією ЗАТ ”Чинбар”. Процес дублення проводився на відпрацьованому 

пікельному розчині із застосуванням для попереднього дублення  глутарового 

альдегіду при наступних параметрах. Пікелювання (витрата матеріалів подана у 

відсотках від маси голини після зоління): вода – 100; хлорид натрію – 10; сірчана 

кислота – 0,8; мурашина кислота 0,3 %; температура 20-22 оС. рН відпрацьованого 

пікельного розчину 2,8-3,0. Пропікельованість зрізу голини повна. Основне дублення 

проводилося сполуками кремнію і алюмінію разом з рослинними дубителями або без 
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них. Підвищення основності здійснювали форміатом і бікарбонатом натрію з витратою 

1 і 2,0 %, відповідно, до рН дубильного розчину 3,8-4,0. Загальна тривалість дублення 

склала 22-24 години. Напівфабрикат контрольного варіанту оброблювали за типовою 

методикою [7]. Витрата матеріалів для процесу дублення наведена в табл. 1.  
Таблиця 1 

 Витрата матеріалів для процесу дублення 

В процесі дублення визначали зміну температури зварювання напівфабрикату, 

рН дубильного розчину на різних стадіях процесу дублення, ступінь відпрацювання 

дубильного розчину. Результати визначень температури зварювання напівфабрикату в 

процесі дублення наведені в табл. 2. Після дублення напівфабрикат нейтралізували та 

жирували, готові зразки були наповнені, не осалені, приємні на дотик. Висушений 

напівфабрикат піддавали фізико-хімічним випробуванням. Одержані результати 

наведені в табл. 2.  

Постановка задачі 

Мета роботи полягає в розробці технології комбінованого дублення із 

застосуванням мінеральних і органічних дубителів та сполук кремнію для отримання  

шкір з високою гідротермічною стійкістю.  

Результати та їх обговорення         

З наведених у табл. 2 даних видно, що збільшення витрати як алюмокалієвих 

галунів так і метасилікату натрію не раціональне, тому що не сприяє підвищенню 

температури зварювання напівфабрикату. Оптимальною можна вважати витрату 

метасилікату натрію 2 % від маси голини в перерахунку на оксид кремнію. Оскільки 

саме за такої витрати сполук кремнію забезпечується одержання шкір з необхідними 

пружно-пластичними властивостями.  

Варіант № 
п/п 

Дубитель 
(% від маси голини) 1 2 2` 3 4 5 6 7 7` 8 9 9` 

1 
Алюмокалієві галуни 
(в розрахунку на 
Al2O3) 

1 2 2 3 5 3 5 2 2 2 2 2 

2 Метасилікат натрію 
(в розрахунку на SiO2) 

1 1 1 2 2 3 3 2 2 2 1 1 

3 Таніди мімози – – – – – – – – – 10 10 10 
Примітки:  

• витрата глутарового альдегіду для попередньої обробки для всіх варіантів склала 4 %;  

• для контрольного варіанту 10 витрата хромового дубителя склала 2 % (в розрахунку на Сr2O3); 

• для варіантів позначених штрихом змінювали порядок додавання дубителів. 
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Для шкіри, що використовується у взуттєвому виробництві, особливо для 

ортопедичних шкір, велике значення має показник залишкового видовження, через те 

що при виготовленні окремих деталей їм надається певна форма, що можливо лише при 

наявності пластичних властивостей шкіри. Крім того, певний мінімум залишкової 

деформації, потребують готові вироби із шкіри, особливо на самому початку 

експлуатації виробів. Абсолютно пружна шкіра буде викликати втомлюваність у 

споживача через постійно затрачувані зусилля під час експлуатації виробів. Як видно з 

наведених у табл. 2 і на рис.1 даних, збільшення витрати сполук алюмінію з 2 до 5% 

при однаковій витраті сполук кремнію призводить до погіршення пружно-пластичних 

властивостей шкір. Про це свідчить зниження показників пружного і залишкового 

видовження. 

 

 

Залишкова деформація являється результатом орієнтації структурних елементів 

дерми, а пружна є результатом розгинання окремих ділянок структурних елементів 

Таблиця 2 
 Фізико-механічні та гігієнічні властивості напівфабрикату 

Відносне видовження, % Вологовміст,  
% 

Намокання, % 
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1 88 25,7 48,5 106,0 68,5 37,5 458,8 38,5 206,7 217,3 151,5 160,5 

2 90 31,2 54,5 101,5 64,0 37,5 401,8 51,7 172,1 177,1 123,1 127,2 

2` 89 27,6 52,0 87,0 44,5 42,5 157,8 66,9 212,9 224,1 156,5 165,7 

3 89 35,6 61,5 87,0 64,5 22,5 316,3 64,4 197,9 199,9 144,2 145,9 

4 88 35,0 66,5 77,0 54,5 22,5 281,9 66,6 212,3 217,7 156,0 160,5 

5 88 42,4 57,5 104,0 81,5 22,5 229,9 41,4 205,3 221,8 150,4 163,8 

6 89 34,4 61,0 89,5 69,5 20 242,4 63,7 206,3 211,6 151,2 155,5 

7 88 26,6 40,5 108,5 71,0 37,5 260,5 66,9 218,4 233,3 161,1 173,3 

7` 90 21,6 29,3 110,0 70,0 40,0 307,0 61,2 190,8 192,6 138,4 140,0 

8 106 18,4 51,0 77,5 57,5 20,0 209,8 59,1 196,2 198,8 142,8 145,0 

9 105 17,5 48,0 73,0 53,0 20,0 284,7 69,1 233,9 236,8 173,8 176,1 

9` 120 14,1 50,0 68,0 48,0 20,0 292,7 63,5 204,0 211,6 149,3 155,5 

10 110 30,0 55,0 96,0 61,0 35,0 221,1 67,9 192,3 206,1 139,7 151,0 

* Примітка: відповідно до вимог ГОСТ   1904-82 до лимарно-сідельних та протезних шкір межа міцності при 
розриванні повинна бути не менше 14 МПа.  
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дерми та їх розтягування. Зменшення величини пружного видовження можливо 

пов’язане з перерозподілом сил, які виникають між елементами структури дерми. 

Тобто, при збільшенні витрати сполук алюмінію в процесі дублення, ефект взаємодії 

проявляється не тільки на мікроструктурному рівні, але й між елементами 

макроструктури колагену дерми. Додаткове структурування дерми ускладнює 

розгинання і взаємне переміщення волокон дерми при розтягуванні, що призводить до 

збільшення навантаження, яке треба докласти для розривання шкіри.  Це 

 Зміна порядку додавання сполук алюмінію і кремнію (варіанти 2` і 7

підтверджується результатами визначення межі міцності шкіри при розриванні. 

`) не 

призво

ьої обробки 

глутар з

, застосування в процесі дублення сполук 

кремні

дить до підвищення термостійкості дерми. Крім того, при цьому спостерігається 

погіршення міцності шкіри  та її пружно-пластичних властивостей. Отже витрата 

сполук алюмінію 2% найбільш раціональна для отримання міцних шкір з необхідними 

пружно-пластичними властивостями та з точки зору економії матеріалів. 

Застосування сполук кремнію для дублення після попередн

овим альдегідом дозволило уникнути начного зниження міцності шкіри та її 

лицьового шару внаслідок запобігання надлишковій фіксації сполук кремнію, завдяки 

тому що і глутаровий альдегід і сполуки кремнію взаємодіють з однаковими позитивно 

зарядженими групами колагену дерми. 

Як видно з наведених у табл. 2 даних

ю разом з рослинними дубителями і сполуками алюмінію дозволило підвищити  

термостійкість дерми. Найвищу температуру зварювання (120 оС) має напівфабрикат 

(варіант 9`) для попередньої обробки якого використали глутаровий альдегід, а для 
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Рис. 1. Зміна пружно-пластичних властивостей шкір в 
залежності від витрати сполук алюмінію для процесу дублення 
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основного дублення – сполуки кремнію, рослинні дубителі і сполуки алюмінію. 

Внаслідок раніше проведених досліджень розроблено технологію комбінованого 

дублення хутрової овчини з використанням глутарового альдегіду, танідів мімози і 

сполук алюмінію з витратою відповідно 4, 15 і 2 %,  яка дозволяє отримати шкіри овець 

високої якості  з температурою зварювання 850С [8].  Значне підвищення температури 

зварювання  шкіри можна пояснити утворенням між функціональними групами 

дубителів і колагену дерми зв’язків різних типів: водневих, іонних, ковалентних та 

оптимальним їх співвідношенням. Додаткові міжмолекулярні зв'язки, які виникають в 

структурі колагену під час дублення в значній  кількості, деякою мірою  

перешкоджають орієнтації воло он дерми в напрямку розтягування, що дещо знижує, 

хоча в межах допустимого, межу міцності шкіри при розриванні. За своїми гігієнічними 

властивостями напівфабрикат оптимальних варіантів обробки майже не поступається 

напівфабрикату хромового дублення (контрольний варіант). 

Висновки 

 к

ено безхромову технологію альдегід-алюмо-кремнієвого дублення 

туру 

ня голини сполуками кремнію після попередньої обробки глутаровим 

ологію, що передбачає використання танідів 

гід-кремній-танідно-алюмінієвого дублення має 

температуру зварювання 120 оС, фізико-механічні і пружно-пластичні властивості, які 

1. Розробл

голини великої рогатої худоби, раціональний варіант якої передбачає проведення 

попередньої обробки глутаровим альдегідом (4%)  і основне дублення сполуками 

алюмінію і кремнію з витратою по 2 % від маси голини в розрахунку на їх оксиди. 

2. Напівфабрикат альдегід-алюмо-кремнієвого дублення має темпера

зварювання 90 оС, що достатньо для проведення подальших технологічних процесів і 

операцій, необхідні пружно-пластичні та гігієнічні властивості, подібні до властивостей 

хромової шкіри. 

3. Дублен

альдегідом дозволило уникнути значного зниження міцності шкіри та її лицьового 

шару внаслідок запобігання надлишковій фіксації сполук кремнію, завдяки тому що і 

глутаровий альдегід і сполуки кремнію взаємодіють з однаковими позитивно 

зарядженими групами колагену дерми. 

4. Розроблено безхромову техн

мімози (10 %) разом із сполуками кремнію і алюмінію для основного дублення, 

відповідно 1 і 2 % від маси голини в розрахунку на оксиди,  також після попередньої 

обробки глутаровим альдегідом.  

5. Напівфабрикат альде
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відповідають вимогам до протезних шкір, до яких також висуваються підвищені 

екологічні вимоги, крім того дуже важливими є зносостійкість та стійкість до дії поту. 

6. Використання сполук кремнію замість токсичних сполук хрому сприятиме 

зниженню екологічного навантаження на довкілля завдяки тому, що присутність 

1. Ярема З.П. Олійник М.М. Огляд безхромових методів дублення у 
виробництві шкір для верху взуття та підкладк Легка промисловість. – 1990. – №3. – 
С.35. 

3. Поддубливание кож для верха обуви соединениями кремния / Журавский 

ts of traditional chrome 

ViTolo S.// 

и. – 1979. – №5. – С. 63-66.        

ch. Physical-chemical properties of sheepskin fur 

lothing and Footwear /M. Pawlowa, Radom, 2006, pp.  

кремнієвих сполук в стічних водах шкіряного виробництва не викликає таких 

труднощів по їх очищенню, як присутність сполук хрому. Крім того, сполуки кремнію 

значно дешевші за сполуки хрому, що сприятиме зниженню собівартості шкір та 

покращанню економічної ситуації на підприємствах галузі. 

 

ЛІТЕРАТУРА 

и // 

2. Гончаров В.С. Меньшиков Б.И. Экологически чистая технология 
//Кожевенно-обувная промышленность. – 2000. –  №5. – С.47.  

В.А. и др.// Кожевенно-обувная промышленность. –  1979. – №2. – С. 32-35. 
4. Use of sodium to improve the environmental aspec

tanning: Development of a semi-industrial scaled process for High-quality bovine upper 
leather/ D’Aquaino A., D’Elia G., Naviglio B., Seggiani M., Tomaselli M., 
JALCА. – 99 (1). – 2004. – р. 26-36. 

5. Журавский В. А. Олейник Н.И. Изменение некоторых свойств растворов 
кремневой кислоты, модифицированной этилсиликонатом натрия // Известия ВУЗов. 
Технология легкой промышленност

6. An eco-benign tanning system using aluminium, tannic acid and silica 
combination // N. Nishad Fatima, S. Saravanabhavan, J. Ragrava Rao and B. Unniri Nair. 
//JALCA. – 99(2). – 2004. – p. 73-81. 

7. Справочник кожевника (технология) /Под ред. Н.А.Балберовой. – М.: 
Легпромбытиздат, 1986. – 272 с. 

8. V. Plavan, A. Danilkovi
produced by combined methods of tanning. In the book New Materials and Innovative 
Technologies of Manufacturing C
150-155. 

                                                                                                                     

 
 

 



Гуманітарні і суспільні науки 117

УДК 331.55:338.2 
 

ДЕЯКІ НАПРЯМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТРУДОВОЇ МІГРАЦІЇ 
 

М.Р.ГАЛАК 
Мукачівський технологічний інститут 

 
Обґрунтовано економічні витоки зовнішньої трудової міграції громадян України, визначено 

причини нелегального статусу мігрантів та наведено експертні оцінки обсягів нелегальної міграції. 
Розглянуто основні проблеми українських трудових мігрантів за кордоном. Зосереджено увагу на таких 
напрямах державної політики в сфері регулювання трудової міграції, як приєднання України до 
багатосторонніх міжнародних договорів з питань праці та соціального захисту трудових мігрантів та 
забезпечення їх реалізації; укладення міждержавних та міжурядових договорів щодо працевлаштування 
трудових мігрантів та забезпечення їх реалізації; розвиток інституту ліцензування господарської 
діяльності з посередництва у працевлаштуванні громадян України за кордоном з метою посилення їх 
соціального захисту та запобігання торгівлі людьми.  

 
Незважаючи на деяке підвищення темпів економічного зростання, можливості 

використання національної робочої сили в економіці України обмежені. Складна 

економічна ситуація, високий рівень безробіття, особливо в прикордонних регіонах, 

низька оплата праці впливають на масову трудову міграцію з України. Трудові 

мігранти, які є носіями розумових здібностей, знань, навичок, стають чинниками зміни 

ситуації на ринку праці, впливають на соціально-економічний розвиток країни в 

цілому. За експертними оцінками втрати вітчизняної економіки через виїзд робочої 

сили складають до 10 млрд. грн. [1]. Виїзд населення за кордон та нелегальна міграція є 

проблемами для України, складність яких обумовлена неготовністю країни до їх 

розв’язання ні на законодавчому, ні на організаційному рівнях. Ці процеси не можуть 

залишатися поза політикою держави. 

Об’єкт та методи дослідження 

Вагомий внесок у вивчення теорії та практики трудової міграції, нормативно-

правових аспектів регулювання міграційних процесів за умов перехідної економіки 

зробили провідні українські вчені А.Шлепаков, О.Малиновська, О. Хомра, 

С.Пирожков, О.Позняк, М.Долішній, Н.Марченко, М.Романюк, А.Філіпенко, І.Школа, 

А.Мокій та інші. Над дослідженням аналогічних проблем працюють також російські 

вчені Г.Овчінніков, К. Семьонов, Н.Кулікова. Але проблема ефективного державного 

впливу на процеси трудової міграції на загальнодержавному та регіональному рівнях з 

врахуванням особливостей міграції потребує постійного аналізу. 

Постановка задачі 

Метою написання статті є визначення проблем нелегальної міграції, а також 

деяких напрямів механізму державного регулювання міграційних процесів 
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ефективність здійснення яких повинна проявлятися в мінімізації негативних та 

максимізації позитивних соціально-економічних наслідків від експорту робочої сили. 

Результати та їх обговорення 

Питання стосовно регулювання трудової еміграції українців постало не взагалі 

через існування такого явища, а тому що еміграція населення з метою 

працевлаштування відбувається переважно нелегально. В результаті порушуються 

права мігрантів за кордоном, все частіше поширюється торгівля людьми, з метою 

трудової експлуатації. За даними державної статистики, обсяги офіційно зареєстрованої 

трудової міграції постійно зростають: у 1996 р. вони становили 12 тис., у 1998 р. – 24 

тис., а у 2002 р. – 41 тис. осіб. Проте дані офіційної статистики навіть приблизно не 

відображають дійсні масштаби трудової міграції за кордон.  

Спеціальні дослідження та експертні оцінки дають підставу стверджувати, що 

реальна кількість працівників-мігрантів у десятки, а той у сотні разів більша за 

офіційну. Наприклад, за даними проведеного 2001 р. Державним комітетом статистики 

України обстеження “Життєві шляхи населення України”, чисельність українських 

громадян, які працюють за кордоном, становить щонайменше 1 млн. осіб.  

За результатами загальнонаціонального соціологічного моніторингу, що 

забезпечується Інститутом соціології НАН України в межах проекту “Україна на порозі 

ХХІ століття”, досвід тимчасової трудової міграції за кордон набули члени 10,2% 

українських сімей. Оскільки в країні нараховується приблизно 15 млн. сімей, це 

означає, що з метою заробітку за кордон виїжджали принаймні 1,5 млн. осіб. На 

підставі обстежень, здійснених центрами зайнятості низки областей за дорученням 

Міністерства праці та соціальної політики України, було зроблено висновок, що 

загальні обсяги трудової міграції з України сягають близько 2 млн. осіб.  

Деяке уявлення про масштаби трудової міграції дають дані прикордонної 

статистики в поєднанні з результатами соціологічних опитувань міжнародних 

пасажирів у пунктах перетину кордону, які засвідчують, що з метою працевлаштування 

і торгового бізнесу здійснюються відповідно близько 4% і понад 16% виїздів на 

західному кордоні, 14% та 25% – на східному. Враховуючи різну інтенсивність руху на 

різних ділянках кордону, а також той факт, що щорічно українці понад 15 млн. разів 

перетинають кордон у напрямку виїзду, можна підрахувати, що громадяни України 

приблизно 1,4 млн. разів на рік виїздять за кордон з трудовими і близько 3 млн. – з 

комерційними цілями .  

 

Науковий вісник Мукачівського технологічного інституту 



Гуманітарні і суспільні науки 119

Згідно інформації дипломатичних представництв України, в Польщі на 

заробітках перебувають 300 тис. громадян, в Італії та Чехії – по 200 тис., у Португалії – 

150 тис., Іспанії – 100 тис., Туреччині – 35 тис., у США – 20 тис. У Росії лише офіційно 

(на основі ліцензій Федеральної міграційної служби цієї країни) працює близько 100 

тис. українських громадян, загальна ж кількість українців, які працюють у цій країні, 

оцінюється в 1 млн. Існують значно більші оціночні дані щодо кількості українських 

працівників-мігрантів. Деякі економісти називають цифру до 5 млн. осіб. Політики 

піднімають її ще вище. Так, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини 

вважає, що на заробітки за кордон виїхали до 7 млн. громадян. Незважаючи на 

різноманітність оцінок масштабів трудової міграції, ці дані засвідчують, що поїздки на 

заробітки за кордон набули широкого розповсюдження, стали типовим для багатьох 

українців джерелом доходів, мають завдяки цьому велике соціальне та економічне 

значення [2]. 

Отже, за різними оцінками, українських емігрантів за кордоном - від 2 до 7 млн і 

в 90% випадків еміграція носить незаконний характер.  

Емігранти опиняються поза законом з різних причин. Вони можуть в’їжджати в 

країну з підробленими документами або з візою, яка не дає їм права на 

працевлаштування. У випадку законного в’їзду, по закінченню строку дії візи вони 

стають нелегальними емігрантами. Сезонні емігранти можуть потрапити в категорію 

нелегальних у випадку перебування у країні в’їзду довше, ніж передбачено. 

Нелегальні трудові емігранти створюють проблеми для своєї країни, але в першу 

чергу для себе: 

• по-перше, вони не мають можливості захищати свої права (відсутність 

дозволу на працевлаштування та договору з роботодавцем); 

• по-друге, мають обмежений доступ до соціального забезпечення (від 

нещасного випадку, пенсійного, медичного); 

• по-третє, часто підлягають експлуатації на робочому місці (нелегальний 

статус ставить мігранта в безпосередню залежність від іноземного роботодавця і є 

вигідним тільки для останнього, оскільки дає можливість уникнути сплати податків)[3]. 

Нелегальні емігранти опиняються на найнижчому соціальному та професійному 

щаблях у найбільш несприятливих секторах економіки, піддаються дискримінації не 

тільки через нелегальне перебування, а й через незнання законів, мови та кон’юнктури 

ринку праці країни-реципієнта [4].  
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Саме тому за кордоном вони отримують непрестижну і малокваліфіковану 

роботу у будівництві, легкій, харчовій та переробній промисловості, в сільському, 

готельному, ресторанному та хатньому господарстві (у сім'ях). Всі ці види трудової 

діяльності супроводжуються нелегкими умовами праці. Так, наприклад, українські 

будівельники в Ізраїлі працюють не менше 10 годин на добу з одним вихідним на 

тиждень, отримуючи 600-1000$ на місяць, тимчасом як середня платня ізраїльтянина - 

1500$. За даними Міжнародної Організації Міграції, 46% українських трудових 

мігрантів працюють по 12 годин на добу, кожен четвертий – 13 і більше, четверта 

частина взагалі працює без вихідних, майже 60% - не мають постійних вихідних [1].  
У гіршому випадку нелегальні українські мігранти беруть участь у злочинній 

діяльності, при чому досить часто їх жертвами стають такі ж вихідці з України. У Чехії, 

наприклад, 40% злочинів скоєних іноземцями припадає на українців [5]. Тому на даний 

момент часу особливої актуальності набуло питання посилення правового регулювання 

працевлаштування громадян України за кордоном та вироблення і реалізації гнучкої, 

дієздатної політики України в сфері трудової міграції.  

Механізм державного регулювання трудових міграцій містить наступні важелі: 

створення місткого і привабливого внутрішнього ринку праці, посилення мотивації до 

легальної зайнятості; приєднання України до багатосторонніх міжнародних договорів з 

питань праці та соціального захисту трудових мігрантів та забезпечення їх реалізації; 

укладення міждержавних та міжурядових договорів щодо працевлаштування трудових 

мігрантів та забезпечення їх реалізації; співробітництво прикордонних регіонів держав, 

що межують з Україною, у питаннях розвитку прикордонних міграцій і взаємного 

врегулювання трудової діяльності громадян, які працюють за межами своїх держав; 

укладення договорів та досягнення домовленостей щодо візового режиму, умов 

перетину кордонів та перебування українських громадян на території інших країн; 

розвиток інституту ліцензування господарської діяльності з посередництва у 

працевлаштуванні громадян України за кордоном з метою посилення їх соціального 

захисту та запобігання торгівлі людьми.  

Засади регулювання демографічних та міграційних процесів визначаються 

законами України., але практика свідчить, що з 1996 року не було ухваленого базових 

актів законодавства у сфері регулювання міграції. З метою створення інституційного 

механізму 22 листопада 2002 року розглядався, проте ухвалений не був, проект Закону 

“Про державну міграційну службу в Україні”. Законопроектом передбачалося 

створення нової системи спеціально уповноважених органів виконавчої влади, метою 
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діяльності яких має бути забезпечення реалізації державної політики в галузі міграції. 

Зазначеним органам передавалася частина повноважень вже діючих структур: 

передусім органів внутрішніх справ, у галузі паспортизації, забезпечення діяльності 

пунктів розміщення відповідних категорій іноземців; Прикордонної служби – у галузі 

контролю за дотриманням особами законодавства про в’їзд на територію України та 

виїзд безпосередньо на кордоні, а також у випадках і в порядку, встановлених 

законодавством, заборони в’їзду в Україну іноземців та осіб без громадянства, а також 

виїзду з неї громадян України, іноземців та осіб без громадянства; діючого органу у 

справах національностей та міграції (Держкомнацміграції) – з питань біженців та 

надання політичного притулку; Міністерства праці та соціальної політики – з питань 

трудової міграції; консульських установ, що підпорядковуються Міністерству 

закордонних справ – у галузі видачі іноземцям та особам без громадянства, документів, 

які дають підстави для отримання в’їзних віз тощо. Крім того, пропонувалося наділити 

ограни міграційної служби повноваженнями в галузі примусових дій, включно з 

можливістю видачі та застосування ними зброї та спеціальних засобів. Фактично 

йшлося про створення в нашій державі нової силової структури з широкими 

повноваженнями, які могли б бути застосовані як по відношенню до іноземців, так і до 

власних громадян [6]. 

На даний момент часу в Україні проблемами міграції займаються такі органи, як 

Міністерство внутрішніх справ України, Державний комітет у справах охорони 

державного кордону України, Міністерство закордонних справ України, Служба 

безпеки України, Державний департамент України у справах національностей і 

міграції, Міністерство праці та соціальної політики України, Державна митна служба 

України. Функції з формування та реалізації державної політики саме в сфері трудової 

міграції покладено на Міністерство праці та соціальної політики України, воно на 

міжвідомчому рівні шляхом домовленостей співпрацює з іншими державами з питань 

зовнішньої трудової міграції.  

Так, 21 березня 1996 року укладено Угоду між Міністерством праці та 

соціальної політики України та Міністерством праці і соціальних справ Чеської 

Республіки про співробітництво в галузі праці та зайнятості. 

Угодами про взаємне працевлаштування, які Україна уклала з Чехією, 

В’єтнамом, Словаччиною та угодами про трудову діяльність та соціальний захист між 

Урядом України та Урядами Білорусії, Вірменії, передбачено, що питання в’їзду та 

перебування, трудових відносин регулюються національним законодавством сторони 
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працевлаштування; визначено окремі питання працевлаштування, зарахування 

трудового стажу, соціального забезпечення, відшкодування шкоди, завданої 

працівникові іншої сторони. 

З метою підписання та активізації процесу реалізації міжнародних договорів про 

взаємне працевлаштування та соціальний захист у 2005 році проведено переговори з 

Німеччиною (14.03.-18.03.2005 р. у м. Київ), Таджикистаном (31.03.-01.04.2005 р у м. 

Київ), Угорщиною (10.05.-13.05.2005 р., у м. Будапешт), Грузією (18.03.05 р. в м. Київ), 

Польщею (16.06. -17.06. 2005 р. у м. Варшава) [8].  

У зв’язку з неможливістю контролювати найм трудових емігрантів за кордоном 

для посилення процесу виведення з тіні трудової міграції необхідно звернути увагу 

також на виявлення недобросовісних туристичних структур, які займаються 

нелегальним працевлаштування трудових мігрантів України та створити системи 

контролю за роботою агентств з працевлаштування, які пропонують роботу за 

кордоном та за обігом інформації про можливості працевлаштування, рівень та вартість 

життя за кордоном. До порушення прав трудящих-мігрантів, їх жорстокій експлуатації, 

безвідповідальності роботодавців та посередницьких структур з працевлаштування на 

роботу за кордоном призводить невідповідність національного законодавства в сфері 

міграції загальноприйнятим міжнародним нормам.  

Тому вітчизняна нормативно-правова база в сфері трудової міграції має 

базуватися на нормах Конвенцій Міжнародної Організації Праці № 97 (від 1949 року) 

"Про трудящих-мігрантів", та № 143 (від 1975 р.) "Про зловживання у сфері міграції та 

забезпечення трудящим-мігрантам рівних можливостей", Конвенції МОП № 181 "Про 

приватні агентства зайнятості".  

Висновки 

Управління трудовою еміграцією, повинно бути спрямоване на забезпечення 

всебічного розвитку особистості, захист її прав та інтересів, підвищення ефективності 

функціонування національного ринку праці, що сприяло б в кінцевому результаті 

послідовному входженню України у європейську спільноту. Питання максимальної 

легалізації трудової міграції потребує негайного вирішення так, як ефективність 

механізму державного регулювання в сфері зовнішньої трудової міграції у великій мірі 

залежить від статусу перебування українських громадян за кордоном.  

Масштаби, складність і неоднозначність феномену зарубіжної трудової міграції 

з України вимагає від держави постійної уваги, цілеспрямованих дій, результативність 

яких безпосередньо залежить від рівня володіння проблемою, інформаційного 
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забезпечення її вирішення, постійного наукового моніторингу як розвитку міграційної 

ситуації, так і наслідків державної міграційної політики.  
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МАРКЕНТИГ ЯК ІНСТРУМЕНТ ВДОСКОНАЛЕННЯ ВЗАЄМОДІЇ СУБЄКТІВ 
АГРАРНОГО РИНКУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ    

 
Й.П. ЗВОНАР, Л.Д. ЗВОНАР  
Мукачівський технологічний інститут 

 
Дана стаття присвячується дослідженню основних проблем та тенденцій розвитку сільського 

господарства Закарпатської області, аналізу процесів становлення агробізнесу в регіоні. У статті 
також розглядаються питання, пов’язані з необхідністю впровадження та застосування 
маркетингових принципів та підходів у процесі організації діяльності підприємств сільського 
господарства. 

 
Сільське господарство відіграє надзвичайно важливу роль в економіці та 

соціальній сфері будь-якої країни чи регіону, оскільки дана галузь виробляє життєво 

необхідні товари – продукти харчування для населення, а також сировину для багатьох 

галузей промисловості. Однак незаперечним фактом є те, що на даний час сільське 

господарство та агробізнес як в Україні загалом, так і на Закарпатті зокрема все ще 

знаходяться у кризовому стані, а процес становлення і формування ринкових відносин 

у даній галузі ще далекий від завершення. Саме тому необхідним є вивчення 

особливостей застосування маркетингу в агробізнесі як інструменту вдосконалення 

відносин між суб’єктами аграрного ринку. 

Об’єкти та методи дослідження 

При дослідженні проблематики, окресленої у даній статті, було проаналізовано 

публікації таких економістів як Тополов А.Д., Саблук П.Т., Зубець М.А., Яценко В.М. 

В цілому можна стверджувати, що у вітчизняній науковій літературі рівень висвітлення 
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проблем, пов’язаних із становленням та формуванням ринкових відносин в аграрній 

галузі, є недостатнім. 

Постановка задачі 

Метою написання статті є визначення основних закономірностей та 

особливостей розвитку аграрної галузі Закарпатської області та обґрунтування ролі 

маркетингу у вдосконаленні взаємодії суб’єктів регіонального ринку 

сільськогосподарської продукції. 

Результати та їх обговорення 

В економіці Закарпатської області сільське господарство відіграє важливу роль. 

Питома вага валової продукції сільського господарства нашої області в економіці 

України протягом останніх років коливається від 2,1 до 2,6 %, в той час, як частка 

промислової продукції у 2004 році складала тільки 0,7 %, а товарів народного 

споживання – 1,3 % при тому, що кількість населення області становить 2,6 % від 

загальної чисельності населення країни (табл.1). Можна також стверджувати, що у 

структурному співвідношенні валової продукції сільського господарства Закарпаття 

тваринництво значно переважає над рослинництвом. 
 

Таблиця 1.  
Питома вага Закарпатської області в економіці України (у %) 

 
Показники 1990 1995 2002 2003 2004 

1. Кількість населення 2,4 2,5 2,6 2,6 2,6 
2. Обсяг промислової продукції 1,2 0,5 0,6 0,7 0,7 
3.Виробництво товарів народного 

споживання 1,5 1,4 1,4 1,3 1,3 
4.Валова продукція сільського 

господарства 1,5 1,6 2,2 2,6 2,1 
в т.ч.:   рослинництва 1,4 1,5 1,8 2,2 1,7 
            тваринництва 1,6 1,7 2,9 3,1 2,8 
5.Вантажооборот всіх видів 

транспорту 1,3 2,2 2,0 2,1 3,2 
6.Обсяг будівельно-монтажних 

робіт 0,9 0,9 1,1 1,3 1,9 
7.Заг. обсяг роздрібного 

товарообороту 2,4 1,9 2,7 2,9 3,1 
8.Кількість студентів у ВУЗах Ш-

1У р. акр. 0,9 0,9 1,0 1,0 0,9 
9.Кількість санаторіїв та 

пансіонатів 2,1 2,7 2,8 2,8 3,2 
 
Питома вага валової продукції, виготовленої сільськогосподарськими 

підприємствами області, у 2004 році складала тільки 6,9 %, тоді як у 1990 році цей 
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показник становив 45,0 % (табл. 2). Весь інший обсяг продукції виробляється 

господарствами населення.  
 

 
Таблиця 2. 

Динаміка структури валової продукції сільського господарства ( у %) 
 

Роки 1990 р. 2000 р. 2001 р. 2002 р. 2003 р. 2004 р. 

Особисті 
селянські господарства 55,0 93,9 93,6 93,4 94,7 93,1 

Сільськогосподарські 
підприємства 45,0 6,1 6,4 6,6 5,3 6,9 

 
Крім того, протягом останніх років спостерігається постійне зростання темпів 

виробництва сільськогосподарської продукції саме господарствами населення. Так, у 

2004 році цей показник складав 152 % від рівня 1990 року (у порівнянних цінах); тоді 

як сільськогосподарські підприємства у 2004 році виготовили тільки 14 % від обсягу 

тої продукції, яка вироблялася ними у 1990 році ( рис.1 ). 
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Рис. 1. Динаміка темпів виробництва валової продукції сільського господарства різними 

категоріями суб’єктів господарювання ( у % ; 1990 р. = 100 %) 
 

При цьому сумарний обсяг валової продукції сільського господарства протягом 

останніх років хоч і зростає, але все ще не досягнув рівня 1990 року і складав станом на 

2004 рік 90 %, тобто всі категорії господарств Закарпатської області у 2004 році 

виробили тільки 90 % від того обсягу валової продукції, який виготовлявся ними у 1990 

році.  

Ці показники свідчать про те, що агробізнес на Закарпатті все ще перебуває у 

стані кризи. Кількість сільськогосподарських підприємств протягом останнього часу не 

збільшувалася, а навпаки – навіть дещо скоротилася : якщо станом на 1 січня 2001 року 

в Закарпатській області діяло 1.801 таке підприємство, то на початок 2005 року їх 

чисельність становила вже тільки 1.641 одиниць, тобто зменшилася на 8,9 %. З цього 
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можна зробити висновок, що підприємцям невигідно інвестувати свої кошти у сільське 

господарство регіону. 

Таким чином, виробниками сільськогосподарської продукції в Закарпатській 

області переважно виступають господарства населення, тобто господарські одиниці, які 

майже не здійснюють комерційних операцій, які слабо пов’язані із зовнішнім ринковим 

середовищем, і метою функціонування яких є виготовлення продукції майже виключно 

для власного споживання. Це явище свідчить, у першу чергу, про слабкий розвиток 

аграрної галузі регіону, про відсутність цивілізованого ринкового середовища, в якому 

б повною мірою враховувалися інтереси як виробників, так і споживачів продукції 

сільського господарства. 

Широкий розвиток особистих господарств населення у сільськогосподарській 

галузі Закарпатської області пояснюється наступними причинами:  

• демографічним чинником, тобто тим, що питома вага сільського населення на 

Закарпатті вища, ніж у будь-якій іншій області України;  

• ментальністю населення та культурою ведення підсобних домашніх 

господарств; 

• соціально-економічними чинниками – масовим безробіттям сільського 

населення, що змушує людей шукати додаткові джерела доходів, одним з яких є 

виготовлення сільськогосподарської продукції для особистого споживання і на продаж. 

Протягом останніх років у Закарпатській області склалася ситуація, за якої 

господарства населення, виготовляючи більше, ніж 90 % валової продукції сільського 

господарства, цим самим негативно впливають на рівень конкурентоспроможності 

сільськогосподарських підприємств. Продукція, виготовлена особистими 

господарствами населення, частково споживається цими самими господарствами ( що й 

породжує недостатній рівень попиту на ринках продовольчих товарів ), а частково 

реалізовується на стихійних ринках.  

При цьому виробники сільськогосподарської продукції, які не зареєстровані як 

суб’єкти підприємницької діяльності і не сплачують податкових платежів ( крім плати 

за оренду торгівельної площі на ринку ), мають змогу встановлювати на свої товари 

більш низькі ціни, ніж сільськогосподарські підприємства, які намагаються за рахунок 

виручки від реалізації продукції покрити свої виробничі витрати. Така ситуація, 

звичайно, не може не відображатися на ефективності господарської діяльності 

сільськогосподарських підприємств і ставить їх у невигідне становище на ринку. 
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У даних умовах одною з найбільш складних і актуальних проблем ринку 

сільськогосподарської продукції в Закарпатській області є відсутність налагодженої 

системи збуту виготовленої господарствами населення продукції кінцевим споживачам. 

Місця виробництва сільськогосподарських товарів, як правило, територіально не 

співпадають з місцями їх споживання (основна маса такої продукції реалізовується в 

містах, а не в селах, де на неї практично немає попиту). Тому перед її виробниками 

(тобто господарствами населення) постає проблема переміщення продукції до місць її 

безпосереднього продажу. При цьому слід підкреслити, що тут мова йде не про 

виробничі підприємства та організації, а про приватних фізичних осіб, яким складно 

вирішувати питання, пов’язані з транспортуванням, зберіганням, пакуванням, 

забезпеченням належних умов при перевезенні продукції тощо. 

Таким чином, необхідність організації дієвої системи збуту 

сільськогосподарської продукції, виготовленої особистими господарствами населення, 

не викликає сумнівів. 

На даний час на сільськогосподарському ринку Закарпатської області діють 

переважно “тіньові” посередники, так звані перекупники, які скуповують 

сільськогосподарську продукцію у власників підсобних господарств з метою її 

подальшого перепродажу на продовольчих ринках. Такі посередники мають змогу 

диктувати ціни виробникам продукції, оскільки власники особистих господарств, як 

правило, не мають великого вибору стосовно того, які канали просування 

використовувати при збуті своєї продукції, і змушені погоджуватися на будь-які умови. 

Ця ситуація є невигідною як для виробників, так і для споживачів 

сільськогосподарської продукції, оскільки виробники не отримують належного рівня 

доходу від реалізації продукції, а споживачі змушені купувати продовольчі товари за 

цінами, які часто відчутно завищені. Крім того, посередники, що здійснюють 

перепродаж сільськогосподарської продукції, не можуть надавати покупцям гарантії 

якості продукції, не забезпечують належних умов для збереження споживчих 

властивостей виробленої продукції та формування товарних запасів. 

Для формування цивілізованого ринкового середовища у даній галузі 

необхідним є створення посередницьких заготівельних організацій, які б не просто 

скуповували вироблену господарствами населення сільськогосподарську продукцію, а 

й здійснювали її перевірку на відповідність певним якісним параметрам – наприклад, 

перевіряли овочі та фрукти на вміст різних хімічних препаратів, м’ясо – на наявність 

збудників хвороб та різних патогенних мікроорганізмів і т. д. 
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Крім забезпечення належного рівня якості сільськогосподарської продукції, 

посередницькі підприємства повинні створювати відповідні умови для самого процесу 

торгівлі. Місцем реалізації сільськогосподарської продукції не повинні бути стихійні 

ринки, на яких повністю відсутні будь-які санітарні умови. Обов’язковим елементом 

інфраструктури будь-якого товарного ринку, в тому числі і ринку 

сільськогосподарської продукції, є мережа закладів роздрібної торгівлі, які повинні 

розміщуватися з урахуванням максимального їх наближення до кінцевого споживача, і 

асортимент в яких має формуватися відповідно до наявного попиту на окремі групи 

товарів. 

Крім того, функціонування посередницьких заготівельних організацій дає змогу 

краще контролювати рівень цін (оптових та роздрібних) на сільськогосподарську 

продукцію, уникати надмірного заниження закупівельних цін і невиправданого 

завищення роздрібних цін. 

Щодо розвитку на території Закарпатської області власне агро бізнесу, тобто 

системи підприємств, установ та організацій, які або безпосередньо діють у сфері 

сільськогосподарського виробництва, або здійснюють обслуговування даної сфери 

шляхом забезпечення її матеріальними, фінансовими, інформаційними ти іншими 

ресурсами, то можна стверджувати, що процес становлення і формування ринкових 

відносин у даній галузі ще далекий від свого завершення. 

З точки зору маркетингу ринкові умови господарювання вимагають від 

виробника продукції постійного пошуку найбільш ефективних у конкретних умовах 

способів організації виробничих та комерційних процесів на підприємстві. У 

Закарпатській області у сфері агробізнесу дана проблема проявляється, насамперед, у 

відсутності спеціалізації сільськогосподарських підприємств на виробництві 

споріднених видів продукції; у відсутності кооперації між товаровиробниками та 

побудованих на довгостроковій основі, стабільних господарських зв’язків із 

переробними підприємствами, заготівельними організаціями та кінцевими 

споживачами, а також із постачальниками ресурсів. 

Застосування на практиці маркетингових підходів до управління 

господарськими процесами в агробізнесі значно ускладнюється за умов відсутності 

належним чином сформованих сфер обслуговування сільського господарства. Відомо, 

що комплекс агробізнесу в загальному вигляді включає наступні складові елементи : 

сферу ресурсів, сферу сервісу та маркетингову сферу, які в сукупності й становлять  

сферу обслуговування сільського господарства (рис. 2). 
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Рис. 2. Складові елементи комплексу агробізнесу 

 
У сферу ресурсів агробізнесу включають галузі, що забезпечують сільське 

господарство технікою, кормами, насінням, добривами, хімічними засобами захисту 

рослин і тварин та іншими матеріальними факторами виробництва; сюди ж можна 

включити і кредитні установи.  

Сфера сервісу включає широкий спектр видів діяльності : забезпечення 

сільськогосподарських підприємств технікою на умовах оренди чи лізингу, ремонт 

техніки і забезпечення її запасними частинами, меліоративні роботи, агрохімія, наукові 

дослідження і впровадження новітніх технологій, підготовку і перепідготовку кадрів 

для сільського господарства. 

Маркетингова сфера агробізнесу включає всі галузі, які забезпечують 

просування сільськогосподарської продукції від виробника до споживача, тобто збір, 

зберігання, переробку і реалізацію продукції. В цю сферу входять підприємства оптової 

та роздрібної торгівлі, складські приміщення, елеватори, заготівельні організації, 

підприємства, що здійснюють переробку продукції, біржі, аукціони тощо. 

Для аграрної галузі Закарпатської області характерним є недостатній рівень 

розвитку усіх елементів сфери обслуговування сільського господарства, що негативно 

впливає на функціонування підприємств агробізнесу. Наприклад, несформованість 

маркетингової сфери проявляється у відсутності чітко визначених каналів збуту 

вирощеної сільськогосподарськими підприємствами Закарпаття продукції. Про це 

свідчить той факт, що на даних підприємствах досить велика частка певних видів 

продукції реалізовується населенню в рахунок оплати праці. Так, у 2004 році таким 

способом було реалізовано 48 % яєць, 34 % олійних культур та 20 % зернових культур. 

В той же час частка продукції, реалізованої переробним підприємствам та організаціям 

споживчої кооперації, по деяким видам продукції дуже незначна. 

Маркетингова сфера 

Сільське господарство Сфера ресурсів Сфера ресурсів 
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Ускладнює збутову діяльність сільськогосподарських підприємств Закарпаття і 

відсутність такого важливого елементу ринкової інфраструктури як спеціалізовані 

біржі та аукціони, які, як засвідчує світова практика, часто є ефективним інструментом 

для вирішення проблем, пов’язаних із пошуком ефективних каналів збуту. 

Отже, одним з основних завдань маркетингу у сфері агробізнесу Закарпатської 

області є формування виробниками сільськогосподарської продукції відповідної 

збутової стратегії, орієнтованої на встановлення довготривалих господарських зв’язків 

з переробними і заготівельними організаціями, а також на формування власної збутової 

мережі у вигляді підприємств оптової та роздрібної торгівлі. 

Звичайно, кожне окремо взяте сільськогосподарське підприємство (особливо за 

умов нерентабельності аграрного виробництва, що має місце в сучасному агробізнесі 

на Закарпатті) не має достатній обсяг фінансових, матеріальних та організаційних 

ресурсів для того, щоб самостійно сформувати розгалужену збутову мережу. Тому за 

даних умов економічно доцільним було б об’єднання зусиль сільськогосподарських 

виробників для створення спільної кооперативної збутової мережі, яка б включала 

оптові та дрібнооптові магазини, оптові та роздрібні ринки, складські приміщення та 

хранилища тощо. 

Сільськогосподарська кооперація, як ефективний спосіб організації 

господарських процесів у ринкових умовах може стосуватися не тільки збутової 

політики підприємств сфери агробізнесу, вона також може охоплювати широке коло 

питань і проблем, що постають перед виробниками сільськогосподарської продукції. 

Кооперація в сільському господарстві може передбачати також: 

1. Створення кредитних спілок для фінансування різноманітних заходів у сфері 

аграрного виробництва; 

2. Створення механізму страхування в агробізнесі, формування резервних страхових 

фондів або налагодження співпраці з потужними страховими компаніями; 

3. Розробку і оптимізацію програм, пов’язаних з лізингом сільськогосподарської 

техніки, машин та обладнання; 

4. Координацію робіт щодо проведення спеціалізованих ярмарок 

сільськогосподарської продукції, міроприємств по обміну передовим досвідом у сфері 

аграрного виробництва тощо. 

Всі ці заходи у разі комплексного їх проведення можуть допомогти у вирішенні 

ключової проблеми агробізнесу Закарпатської області: підвищити 

конкурентоспроможність не тільки сільськогосподарської продукції, виробленої 
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окремим підприємством, а й усієї галузі сільського господарства регіону в цілому; 

забезпечити проникнення даної продукції на ринки сусідніх регіонів та країн. 

Недоліком в організації виробничих процесів у сільському господарстві 

Закарпатської області також є відсутність спеціалізації аграрних підприємств на 

виробництві окремих видів продукції.  

Світовий досвід показує, що в сільському господарстві спеціалізація є 

ефективним засобом досягнення підприємством конкурентних переваг не тільки на 

внутрішньому, а й на міжнародних ринках. Наприклад, фермери в Голландії 

спеціалізуються на вирощуванні квітів та на виведенні вдосконалених сортів насіння 

овочів, і в результаті цього голландські квіти та насіння цінуються у всьому світі. 

Що ж до сільськогосподарських підприємств Закарпаття, то вони (за деякими 

незначними винятками), намагаючись виростити якомога більше видів продукції на 

невеликих земельних площах, цим самим “розпорошують” свої ресурси і не мають 

змоги сконцентрувати їх на виробництві якогось одного найбільш прибуткового виду 

продукції. 

Всі перераховані вище фактори в сукупності й призводять до ситуації, за якої 

продукція сільськогосподарських підприємств Закарпатської області має низький 

рівень конкурентоспроможності, що проявляється у переважанні на ринках області 

продовольчих товарів, завезених з інших областей та сусідніх країн (молочна 

продукція, овочі та фрукти), а також у тому, що обсяги реалізації основних видів 

сільськогосподарської продукції підприємствами Закарпаття значно скоротилися у 

порівнянні з 1990 роком. 

Таким чином, маркетинг у сфері агробізнесу Закарпатської області повинен 

проявлятися у наступному: 

1. У пошуку, формуванні та оптимізації каналів просування 

сільськогосподарської продукції; у створенні ефективної системи збуту, яка б 

забезпечувала виробникам усунення проблем, пов’язаних з реалізацією, і стабільність 

поступлень виручки від продажу, а споживачам – можливість придбати будь-яку 

продукцію в будь-якій кількості, не затрачаючи зусиль на її пошук; 

2. У комплексі заходів, спрямованих на забезпечення якості 

сільськогосподарської продукції, які повинні охоплювати як процеси безпосереднього 

вирощування продукції на підприємствах, так і процеси її просування від виробника до 

споживача (транспортування, сортування, складування, зберігання), а також контроль 

якості під час реалізації продукції на продовольчих ринках та в магазинах; 
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 3.  у впроваджені у сільськогосподарському виробництві різного роду 

інновацій, орієнтованих на підвищення рівня якості та конкурентоспроможності 

продукції: найновіших способів обробки земельних угідь, режимів насадження культур, 

їх поливу та збору урожаю, відновлення колись потужного тепличного господарства, 

застосування спеціальних режимів кормління та способів догляду за свійськими 

тваринами, проведення селективних робіт, спрямованих на пошук та виведення 

найбільш продуктивних сортів рослин та порід тварин тощо; 

4. у спеціалізації сільськогосподарських підприємств Закарпаття на 

виготовленні тих видів продукції, по яким є кращі можливості для досягнення 

конкурентних переваг на конкретному сегменті ринку; 

5.    у об’єднанні зусиль та ресурсів сільськогосподарських підприємств області 

для вирішення актуальних питань та проблем, пов’язаних з різними аспектами їх 

господарської діяльності – збутом продукції, лізингом сільгосптехніки, отриманням 

кредитів, страхуванням від різного роду ризиків, забезпеченням єдиних норм та 

стандартів якості продукції тощо; таке об’єднання може здійснюватися шляхом 

створення сільськогосподарських спілок та кооперативів; 

6.    У здійсненні оптимальної та раціональної цінової політики, у встановленні 

на сільськогосподарську продукцію таких цін, які б, з одного боку, забезпечували 

виробникам покриття витрат і отримання певного рівня прибутку, а з іншого – були 

привабливими і прийнятними для споживачів. 

Висновки 

Маркетинг може стати дієвим інструментом вдосконалення взаємодії суб’єктів 

аграрного ринку Закарпаття тільки за умов сприйняття ними  маркетингових підходів 

до управління господарською діяльністю, розуміння необхідності застосування 

маркетингу у процесі адаптації до мінливого ринкового середовища. 
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СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК ЗАКАРПАТТЯ В КОНТЕКСТІ 
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М.А.ЛЕНДЄЛ 

 д.е.н., професор, член-кор. УААН 
Ужгородський національний університет 

 
Дослідження присвячено аналізу сучасного стану соціально-економічного розвитку 

Закарпатської області. Обґрунтовано основні шляхи реалізації стратегічних цілей перспективного 
розвитку області, як регіону соціально0орієнтованої ринкової економіки, регіону культури, рекреації та 
туризму, регіону інтенсифікації інноваційного розвитку, транскордонної співпраці і транзитного 
потенціалу. 

 
Нині, в період трансформаційних процесів і структурної перебудови економіки 

країни важливою складовою управління просторовим розвитком адміністративних 

територій є необхідність здійснення наукового моніторингу соціально-економічного 

стану кожного регіону. В енциклопедичній літературі визначення «соціально-

економічний стан» відсутнє, а в наукових дослідження частіше вживаються поняття 

«соціально-економічний розвиток». В економічній енциклопедії зазначено:» 

економічний розвиток – процес функціонування та еволюції економічної системи в 

довготерміновому періоді, що відбувається рід впливом економічних суперечностей, 

потреб та інтересів». Економічний розвиток характеризується зміною ринкової і 

виробничої кон’юнктури за тривалий час, впродовж якого значну роль відіграють 

інвестиційні, інноваційні, технічні і технологічні чинники розвитку економіки, а також 

чинники економічної власності та господарського механізму [1,с.468]. 

В іншому енциклопедичному виданні [2,с.267] поряд з терміном «економічний 

розвиток» використовується термін «розвиток економіки», в основі якого покладено 

абсолютні і відносні зміни макроекономічних показників, складовими яких є зведені 

узагальнюючі, середні по економіці, в цілому показники обсягів виробництва і 

споживання, доходів і видатків, структури, ефективності, рівня добробуту, експорту та 

імпорту, темпів економічного росту та ін. Однак, як вважають ряд науковців [3,с.15-16], 

ні перший ні другий підхід не є достатньо конструктивним для побудови методології 

моніторингу соціально – економічного розвитку регіону. Автори виділяють наступні 

основні функції моніторингу соціально-економічного стану (розвитку) регіону: 

1. Результати оцінювання соціально-економічної діяльності і їх порівняння 

із станом: 

• у попередній період;  
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• у сусідніх регіонах і в Україні в цілому; 

• що заданий програмами і планами; 

• що може класифікуватися як євростандарт. 

2. Оцінювання впливу чинників на результати соціально-економічної 

діяльності. 

3. Оцінювання перспектив і наслідків результатів соціально-економічної 

діяльності. 

Ми погоджуємося з такими підходами до наукового дослідження , оскільки 

задачі моніторингу соціально-економічного стану і соціально-економічного розвитку 

регіону визначаються пріоритетами соціально-економічної політики держави, 

включаючи регіональну політику, структурну політику, транскордонну політику, 

політику соціального захисту населення, фінансово-бюджетну політику, тощо.  

Актуальність дослідження сучасного стану функціонування і розвитку 

економіки регіону зростає у зв’язку із визначеними Стратегією економічного і 

соціального розвитку Закарпатської області до 2015 року цілями та необхідністю 

структурної перебудови економіки краю у зв’язку з розширенням Європейського 

Союзу на Схід. Згідно Стратегії, область виступає як [4]: 

• регіон розвитку соціально орієнтованої ринкової економіки; 

• регіон культури, рекреації та туризму; 

• регіон інтенсифікації інноваційного розвитку; 

• регіон транскордонної співпраці та транзитного потенціалу. 

Всі вищеназвані цілі Стратегії органічно пов’язані і за розумного і 

раціонального використання та відтворення природно-сировинного потенціалу, 

збереження навколишнього середовища, задоволення потреб населення області на 

основі розбудови високоефективних економіки та системи управління господарським 

комплексом, стимулювання подальших структурних ринкових перетворень, за діяння 

наявних геоекономічних, природних, мінерально-сировинних і трудових ресурсів 

забезпечать соціально, економічно і екологічно збалансований розвиток його території, 

динамічне соціально-економічне зростання і в кінцевому результаті – добробут та 

високу якість життя теперішнього та майбутнього поколінь. 

Проблеми соціально-економічного стану Закарпатської області в контексті   

структурної перебудови економіки і забезпечення її сталого розвитку досліджували ряд 

науковців, зокрема В.П.Мікловда, М.І.Пітюлич [5], М.А.Лендєл [6], В.І.Варцаба [7], 
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Л.М.Газуда [8], Н.М.Гапак [9], М.М.Петровці [10], К.А.Сочка [11] та ін. Однак, 

реалізація завдань стабілізації економіки області, проблеми її соціально-економічного 

розвитку потребують подальшого наукового моніторингу і оцінки. Особливо це 

стосується напрямів активізації зовнішньоекономічної діяльності в контексті 

євроінтеграції регіону як прикордонної території. 

Об’єкт та мета дослідження 

Отже, метою даної статті є обґрунтування і розкриття основних напрямків 

соціально-економічного розвитку Закарпатської області, можливості адаптації суб’єктів 

господарювання до вимог євроінтеграції. 

У політико-економічному і геополітичному вимірі Закарпаття - економічно 

самодостатній, екологічно чистий, рекреаційно-туристичний, центральноєвропейський 

прикордонний регіон України із збереженими та примноженими: унікальною 

природою, самобутньою культурою та історико-архітектурною спадщиною, з високою 

освіченістю та духовністю громадян і відродженими традиціями самоврядності громад. 

Край, в якому забезпечуються і підтримуються сталий розвиток, рівні можливості для 

всіх мешканців та безпека їх життєдіяльності, міжнаціональна злагода, гармонія між 

містом і селом, розвиток підприємництва та дружні і взаємовигідні зв’язки з сусідніми 

областями і країнами. 

Ставиться завдання забезпечення добробуту та високої якості життя 

теперішнього та майбутнього поколінь в умовах розвитку конкурентноспроможної та 

інноваційної економіки регіону на засадах збереження унікальних культурно-етнічних 

традицій та природних особливостей краю. Серед визначених основних стратегічних 

цілей розвитку області, як регіону розвитку соціально-орієнтованої економіки, регіону 

культури, рекреації та туризму, регіону транскордонної співпраці та транзитного 

потенціалу, важливе місце належить стратегічній цілі - регіон інтенсифікації 

інноваційного розвитку.  

За останні три роки Закарпатська область перейшла від тривалого спаду до 

певного економічного зростання. В економічній сфері відбулися структурні і якісні 

зміни, утверджуються нові форми власності і господарювання, зроблені акценти на 

стимулювання залучення інвестицій, ефективне використання власного природно-

ресурсного потенціалу, створення конкурентного середовища через сприяння розвитку 

малого та середнього бізнесу, що дозволило досягнути певної стабілізації в економіці 

краю.  
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Промисловість області займає провідне місце в економіці і в основному визначає 

економічне та соціальне становище краю. Серед загальної кількості зареєстрованих 

суб’єктів ЄДРПОУ на промисловість припадає 13,5 % підприємств і організацій. За 

останні вісім років для області характерна динаміка зростання обсягів промислового 

виробництва. Переломним у цьому відношенні став 2005 р., в якому порівняно з 2000 р. 

обсяги виробництва зросли у 2,7 раз, або середньорічний їх приріст склав 25,3 %. 

Однак, слід додати, що зазначена динаміка головним чином досягнута за рахунок 

екстенсивного розвитку внаслідок розв’язання після кризового періоду 1990-1996 рр. 

проблеми зайнятості робочої сили і відновлення виробничих потужностей окремих 

підприємств. 

Позитивним для промислових підприємств області є тенденція приросту 

реалізації продукції. За 2005 р. промисловими підприємствами реалізовано продукції на 

суму 3200,3 млн.грн., або в 1,6 разів більше проти 2003 р. У структурі обсягу 

реалізованої продукції за основними видами промислової діяльності 37,5 % становить 

продукція підприємств, що відносяться до машинобудування, 16,9 % - харчової 

промисловості та перероблення сільськогосподарської продукції, 13,3 % - з 

виробництва та розподілення електроенергії, газу та води, 8,5 % - виробництво 

деревини та виробів з деревини. 

Отже, за останні роки, в процесі реструктуризації підприємств обробної 

промисловості господарського комплексу в економіці області визначилися пріоритетні 

види діяльності: машинобудування, харчова промисловість та перероблення 

сільськогосподарської продукції і виробництво деревини та виробів з деревини. У 

загальній сумі обсягів реалізації промислової продукції 2722,0 млн.грн.(у відпускних 

цінах 2005 р.), продукція машинобудування реалізована на суму 1200,0млн.грн,(44,0%) 

та продукції харчової промисловості та перероблення сільськогосподарської продукції 

на 541,9 млг.грн (19,9 %), продукції виробництва деревини та виробів з деревини – на 

271,8 млн.грн. (10,0 %). 

Одним з пріоритетних напрямів розвитку економіки області є відновлення та 

розвиток діяльності підприємств легкої промисловості. У 2005 р. функціонувало 227 

підприємств легкої промисловості, однак 84,7 % з них здійснювали переробку на 

давальницьких засадах. Ними перероблено третину загально обласного обсягу 

давальницької сировини. 

Узагальнюючий показник - валова додана вартість, який характеризує рівень 

розвитку економіки на регіональному рівні у 2004 році становив 4963 млн. грн., що у 
 

Науковий вісник Мукачівського технологічного інституту 



Гуманітарні і суспільні науки 137

2,3 рази більше показника 2000 року. Разом з тим, за показником валового 

регіонального продукту в розрахунку на одну особу, який у 2004 році становив 4238 

грн., область суттєво відставала від загальнодержавного показника (7273 грн.), і 

займала 22 місце серед 25 адміністративно-територіальних одиниць країни [12,с.33]. 

Основні показники функціонування господарського комплексу Закарпатської 

області у 2006 р. свідчать про збереження позитивних тенденцій економічного і 

соціального розвитку. У промисловості обсяги виробництва зросли проти 2005 р. на 

27,2 %, що у 3,5 рази більше минулорічного приросту (7,7%). Збільшення 

промислового виробництва досягнуто в 11 із 18 адміністративно-територіальних 

одиниць області. Обсяг валової продукції сільського господарства у всіх категоріях 

господарств за 2006 р. зріс порівняно з 2005 р. на 2,2 %. Збільшилось поголів’я великої 

рогатої худоби на 0,8 %, свиней – на 3,1 %, овець і кіз – на 1,8 %, птиці – на 4,5 %. 

Обсяг роздрібної торгівлі, включаючи продаж товарів на ринках та 

підприємцями – фізичними особами, склав 4907,0 млн.грн., або на 7,2 % більше проти 

показника попереднього року. За аналізований період на 28,4 % зріс 

зовнішньоторгівельний обіг. Зовнішньоекономічна торгівельна діяльність 

здійснювалася з партнерами 87 країн світу.  

Характерно, що зовнішньоторгівельний оборот з країнами, які межують із 

Закарпаттям (Угорщина, Словаччина, Польща, Румунія) за 2006 рік склав 646,6 

млн.дол.США, що у 1,5 рази перевищує показник минулого року. Частка обсягу 

зовнішньої торгівлі області з названими країнами складає 39,7 % в загальному обсязі 

зовнішньої торгівлі і впродовж останніх років зростає. Для порівняння наводимо 

показники обсягів торговельного обороту з країнами СНД: у 2006 р. вони зменшилися 

на 1,2 % і складали лише 35,6 млн.дол.США [3,с.2]. Наведені дані ще раз засвідчують 

необхідність розширення вектору зовнішньоторгівельних зв’язків господарських 

суб’єктів області, налагодження виробничих контактів з партнерами із країн СНД. 

Значно зросли надходження податків і зборів до бюджетів усіх рівнів (на 

31,1 %), поліпшилися фінансові результати суб’єктів господарювання [3,с.13]. 

Як підтверджує аналіз, певні здобутки економічного розвитку області тісно 

пов’язані з використанням інвестицій. У 2005 р. сума інвестицій в основний капітал 

склала 1114,6 млн.грн., або зросла проти 2000 р. у 3,3 рази. Найбільше інвестицій 

освоєно за рахунок власних коштів підприємств та організацій – 489,2 млн.грн. 

(43,9 %), кредитів банків та інших позик – 148,6 млн.грн. (13,3 %). За кошти 

Державного та місцевих бюджетів освоєно відповідно 77,6 млн.грн. (7,0 %) та 49,7 
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млн.грн. (4,5 %). За видами економічної діяльності 26,5 % коштів вкладено у 

промисловість, 25,1 – у транспорт і зв'язок і 19,3 % - в операції з нерухомістю, здавання 

під найм та послуги юридичним особам [12, с.225]. 

Впродовж останніх років в економіку області зростають прямі іноземні 

інвестиції. На початок 2007 р. в області функціонує 773 підприємства з прямими 

іноземними інвестиціями. Сума залучених інвестицій склала 298,2 млн.дол.США, або 

239,7 дол. в розрахунку на душу населення. Нині інвестиційні проекти у пріоритетних 

видах економічної діяльності області реалізують 25 субєктів підприємницької 

діяльності на загальну суму  інвестицій 94,1 млн.дол.США. У 2006 р. залучено 10,6 

млн.дол.США інвестицій у т.ч. іноземних – 8,7 млн., або 82,1 % від загальної суми. З 

початку реалізації інвестиційних проектів господарськими суб’єктами території 

пріоритетного розвитку реалізовано продукції на 2236 млн.грн., сплачено податків та 

обов’язкових платежів на суму 109,0 млн.грн., створено 10845 та збережено 8440 

робочих місць [13,с.1]. 

Значні інвестиційні кошти освоюють 16 суб’єктів господарювання спеціальної 

економічної зони «Закарпаття». Станом на 1.01.2007 р. залучено інвестицій на суму 

93,3 млн.дол.США, з 212,2 млн. запланованих, в т.ч. 48,7 млн.дол., або 52,1 % 

зовнішніх інвестицій. У 2006 р. господарськими суб’єктами зони реалізовано продукції 

на суму 1933,9 млн.грн., що на 52 % більше показника 2005 р., створено 1165 робочих 

місць. Податки та обов’язкові платежі за 2006 р. склали 468,8 млн.грн., або на 62 % 

більше попереднього року. 

Подальший соціально-економічний розвиток вимагає реалізації завдань 

випереджаючого розвитку, який передбачає проведення активної інвестиційної, 

структурної, інноваційної політики в основних напрямах економіки. Починаючи з 2000 

р. кількість промислових підприємств, які впроваджують інвестиційно-інноваційні 

проекти зростає. У 2005 р. 32 підприємства освоїли виробництво 33 інноваційних видів 

продукції, впроваджено 10 нових прогресивних технологічних процесів. Значний обсяг 

інноваційних витрат у промисловості склав за останні три роки 23,9 млн.грн., обсяг 

реалізованої інноваційної продукції сягнув 1180,6 млн.грн.(у фактичних цінах). 

Однак, у інноваційно-інвестиційній діяльності господарських суб’єктів області є 

ряд невирішених проблем. Основні з них наступні:  

• діючі законодавчі акти держави щодо інвестиційної діяльності не 

відповідають вимогам зростаючої потреби ендогенно орієнтованої економіки України; 
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• у зв’язку з відміною пільг інвесторам у рамках існування спеціальних 

режимів інвестиційної діяльності в області (територія пріоритетного розвитку та 

спеціальна економічна зона «Закарпаття»), які забезпечили динамічний ріст показників 

розвитку економіки області, 8 підприємств СЕЗ «Закарпаття» призупинили реалізацію 

інвестиційних проектів загальною вартістю 159,0 млн.дол.США, і один проект 

території пріоритетного розвитку вартістю 3,0 млн.дол.США, втрачено і скорочено 

11850 робочих місць. Залишаються недофінансованими 14 інвестиційних проектів ТПР 

на суму 11,47 млн.дол. та 15 інвестиційних проектів СЕЗ «Закарпаття» на суму 

163,6 млн.дол.США. 

Отже, активізація інвестиційно-інноваційної діяльності суб’єктів 

господарювання Закарпаття вимагає серйозного удосконалення загальнодержавної 

законодавчої бази щодо реалізації іноземних інвестиційних проектів на території 

прикордонного регіону. 

Пріоритетними напрямами соціально-економічного зростання  області є і 

розвиток туристично-рекреаційного комплексу. В першу чергу це: оздоровчо-

лікувальна діяльність, гірськолижний туризм, зелений (сільський) туризм, пізнавальний 

туризм (пішохідний туризм, екскурсії, тощо). На сьогодні мережа туристично-

рекреаційних закладів області нараховує понад  у  170 об'єктів, які готові до 

одночасного прийому біля 13 тисяч відпочиваючих. В області сформована  база для 

подальшого розвитку сільського (зеленого) туризму. За останнє десятиріччя кількість 

санаторно-курортних та оздоровчих закладів Закарпатської області збільшилась майже 

на третину (30,8 %) виключно за рахунок відпочинкових закладів - баз відпочинку, 

кількість яких , зросла з 20 у 1995 р. до 43 у 2005 р. При цьому відбулось значне 

скорочення кількості санаторіїв - профілакторіїв - з 14 у 1995р. до 9 у 2005 р. (на 35,7 

%), а також ліквідація курортної поліклініки, І двох пансіонатів відпочинку та одного 

будинку відпочинку [4,с.13].  

Ефективне використання лісів та лісосировинних ресурсів теж  є одним з 

визначальних факторів сталого розвитку та життєзабезпечення краю. Закарпатська 

область з лісистістю 48% та розрахунковою лісосікою – 1037,7 тис.м³ забезпечує 

деревообробні підприємства деревинною сировиною і зайнятість населення. 

Поряд з реалізацією наукових завдань функціонування економіки області 

важливим є і вирішення гострих соціальних проблем. Зокрема, це стосується 

зменшення природного приросту населення. Незважаючи на те, що Закарпаття за 

коефіцієнтом природного приросту населення займає перше місце в Україні, у 2005 р. 
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вперше відмічена поява депопуляційних процесів.: смертність на 0,6 процентних 

пункти перевищила народжуваність. Регіон має від’ємне сальдо міграції населення: в 

міжнародній міграції майже у 5 разів більше його вибуває, ніж прибуває в область. У 

2005 р. число вибулих осіб міжнародної міграції перевищило число прибулих на 1528 

осіб. До того ж, органи статистики не відслідковують  факти прихованої міжнародної  

міграції. Зокрема, виїзди на заробітки в країни СНД. 

В Закарпатській області надзвичайно розвинена сезонна міграція: працездатне 

населення виїжджає на сезонні заробітки, переважно в Росію і країни ближнього 

зарубіжжя. В результаті такі показники, як частота прибуття, вибуття, міграційного 

приросту з внутрішньої та зовнішньої міграції є значно нижчими як по Україні в 

цілому.  

Високим у регіоні залишається і рівень безробіття. Так, кількість безробітного 

населення  в області за методологією МОП у віці від 15 до 70 років у 2005 р. налічувала 

41,3 тис.осіб, або 7%. 

За останні два роки в області зафіксовано найнижчі в Україні грошові доходи 

громадян: у 2005 р. в розрахунку на одну особу вони досягли 4669,6 грн., або лише 

76,8% відносно аналогічного показника в Україні [14,с.408]. Середньомісячна 

номінальна заробітна плата найманих працівників в області складала 665 грн., що на 

17,5% нижче загальнодержавної. 

Якщо розглядати рівень економічного розвитку Закарпатської області у 

європейському вимірі, то показники будуть надто низькими. Так, у середньому 

виробництво ВВП на душу населення у країнах ЄС становило понад 10 тис.дол.США, а 

в Закарпатській області – лише 600 дло.США (2004 р.), тобто близько 6% від 

середньоєвропейського показника [4,с.5]. 

Особливої уваги потребують в області і розвиток сфери медицини, житлового 

будівництва, закладів освіти і науки. Отже, забезпечення сталого розвитку Закарпаття 

за рахунок високоефективної соціально орієнтованої економічної системи вимагає 

вирішення наступних завдань:  

• поліпшення якості життя та соціального забезпечення людей за рахунок 

економічного зростання; 

• створення умов для продуктивної зайнятості населення; 

• забезпечення потреб всіх верств населення в послугах охорони здоров'я, 

освіти, культури, спорту, соціальній підтримці, житлі; 
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•   продовження структурного реформування освіти, впровадження гнучких і 

короткотермінових програм підготовки та перепідготовки кадрів; 

•  розвиток регіонального споживчого ринку, доведення до норм 

забезпеченості населення продуктами харчування, основними товарами масового 

попиту, платними послугами; 

•  перетворення краю на міжнародний санаторно-курортний та туристичний 

регіон; 

• досягнення стійкого зростання валової доданої вартості на базі фінансової 

стабільності, ефективного використання існуючого виробничого потенціалу, адаптації 

підприємств до ринкових умов і послідовного нарощування інвестиційних ресурсів; 

• зміна структури промислового виробництва шляхом збільшення питомої 

ваги продукції деревообробної та меблевої, харчової та переробної промисловості І 

промисловості будівельних матеріалів; 

•  технічне і технологічне переозброєння та модернізація підприємств на базі 

досягнень науково-технічного прогресу із зменшенням частки енерго-, матеріале- та 

трудомістких виробництв; 

•  раціональне використання природних ресурсів, науково-технічного та 

інтелектуального потенціалу регіону; 

•  розвиток сировинної бази для видобувної і переробної промисловості; 

•  створення єдиної регіональної системи зовнішньоекономічної діяльності, 

розширення виробничих, торгових і науково-технічних зв'язків з іноземними 

партнерами, збільшення експорту продукції, робіт і послуг; 

• розвиток спеціальної економічної зони, переваг територій пріоритетного 

розвитку, технопарків, технополісів, облаштування державних кордонів і налагодження 

на новій основі системи зв'язків між прикордонними регіонами; 

• розвиток депресивних територій, особливо тих, які постраждали від 

стихійного лиха; 

•   розвиток мережі виробничої і соціальної інфраструктури, насамперед у 

гірських населених пунктах; 

• проведення екологічного обґрунтування розміщення продуктивних сил 

області; 

•  інформатизація всіх сфер соціально-економічної діяльності; 

 

Науковий вісник Мукачівського технологічного інституту 



Гуманітарні і суспільні науки 142 

• відновлення і збереження навколишнього природного середовища, 

підземних запасів питної води, очистка річок і поверхневих водоймищ, скорочення 

викидів забруднюючих речовин в атмосферу, припинення викидів неочищених 

промислових і побутових стоків у відкриті водойми, створення надійних систем 

протипаводкового захисту території [15,с.18]. 

Що ж стосується подальшого соціально-економічного розвитку області, в 

умовах соціально орієнтованої ринкової економіки, прискорення євроінтеграції регіону, 

слід активізувати зовнішньоекономічну діяльність області і спрямувати її на вирішення 

таких основних завдань: 

• розширення співпраці і прикордонними регіонами Угорщини. Польщі, 

Словаччини та Румунії в економічній і культурній сфері; 

• активізація  зовнішньоекономічної діяльності  в рамках Єврорегіону;  

• розбудова прикордонної та митної інфраструктури і транспортних коридорів 

з метою покращення умов перетину кордону; 

• розбудова транспортно-логістичних центрів. 

Для успішної реалізації викладених завдань необхідно [Сратегія,с.42]: 

• розробити та втілювати спільні проекти до реалізації яких мають інтерес 

різні сторони, зокрема, екологічних тощо; 

• стимулювати розвиток інфраструктури транскордонною співробітництва, 

зокрема агенцій прикордонної співпраці. європейських інформаційних центрів, 

двосторонніх туристичних маршрутів і програм; 

• забезпечити підготовку спеціалістів для транскордонної співпраці в 

напрямку транспортного обслуговування, екологічної безпеки тощо; 

• налагодити інформаційно-довідкове обслуговування діяльності вищих 

навчальних закладів суміжних країн з метою подальшого обміну  та навчання 

студентів; 

• приймати участь у  підготовці  міждержавних,  міжурядових,  міжгалузевих   

та міжрегіональних комісій з розвитку транскордонного співробітництва; 

• активізувати роботу над  розробкою  пропозицій щодо участі в програмах 

фінансування ЄС та Світового банку; 

• забезпечити  активну участь у розробці та виконанні програм міжнародних 

інституцій «Нова програма добросусідства» Європейської Комісії тощо; 

• створити пункт перетину кордону на україно-польській дільниці: 
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• провести реконструкцію пунктів пропуску відповідно до міжнародних 

стандартів; 

• сприяти  залученню фінансової та технічної  допомоги   іноземних держав та 

міжнародних організацій в облаштуванні  державного кордону України; 

• посилити контроль та швидкість пропуску шляхом побудови боксів 

поглибленого огляду транспортних засобів; 

• підвищити пропускну спроможність  та оптимізувати вантажопотоки через 

пункти пропуску; 

• сприяти розбудові сервісних зон з оптимальним розміщенням  необхідних 

служб і організацій; 

• сприяти  дотриманню загальних  вимог до  облаштування   пунктів пропуску 

через державний кордон, в т. ч. щодо облаштування санітарно-куротних пунктів; 

• здійснити моніторинг програм розвитку міжнародних транспортних 

коридорів до основних західноєвропейських міст з метою зміцнення економічних 

зв’язків із Західною Європою; 

• розробити концепцію та програму технічною оснащення міжнародних 

транспортних логістичних центрів; 

• створити міжнародний регіональний транспортно-логістичний центр на базі 

існуючих підприємств Чопсько-Загоньського транспортного вузла (Україна, 

Угорщина), підприємств станцій Чієрна-над-Тисою (Словацька Республіка) та 

провідних підприємств країн вангажовідправників-вантажоотримувачів. 

Висновки 

Наукові дослідження соціально-економічного стану та розвитку області на 

даному етапі вимагає реалізації розроблених Концепції сталого розвитку Закарпаття, 

Стратегії економічного та соціального розвитку області до 2015 року, з метою 

перетворення краю в регіон розвитку соціально-орієнтованої ринкової економіки, 

культури, рекреації та туризму, інтенсифікації інноваційного розвитку, та в регіон 

транскордонної співпраці й транзитного потенціалу. 

Україна проголосила європейський напрямок своєї зовнішньої політики, 

направлений на розвиток двостороннього співробітництва з європейськими країнами, 

партнерства з Європейським Союзом, формування стабільних зв’язків з регіональними 

інтеграційними структурами. Отже, в контексті європейської інтеграції, в тому числі і 

через прикордонні регіони важливою є розбудова стосунків із західноєвропейськими 
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державами, відновлення історично традиційних, політичних, економічних, культурних і 

духовних зв’язків України з європейською цивілізацією. Останнє вимагає активізації 

проведення ринкових реформ в регіонах України, оздоровлення економіки, подальше 

розгортання участі держави і регіонів в європейських інтеграційних  структурах, що 

забезпечить майбутнє інтегрування її господарства до загальноєвропейського та 

світового економічного простору. 
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ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ 
 

О.О. КАСИНЕЦЬ 
Мукачівський технологічний інститут 

 
В даній статті аналізуються та  досліджуються шляхи регулювання ринкової економіки 

державою. Охарактеризовані інструменти впливу на конкретні економічні процеси. Автор дослідив та 
показав необхідність втручання держави в економічні процеси країни. Запропоновані методи 
регулювання виробничих і соціальних процесів в державі.  

 
Об’єкти та методи дослідження 

Державне регулювання економіки в умовах ринкового господарства являє собою 

систему типових мір законодавчого, виконавчого і контролюючого характеру, 

здійснюваних правовими державними заснуваннями і громадськими організаціями з 

метою стабілізації і пристосування існуючої соціально-економічної системи до умов, 

що змінюються.  

В міру розвитку ринкового господарства виникали і загострювалися економічні і 

соціальні проблеми, що не могли бути вирішені автоматично на базі приватної 

власності. З'явилася необхідність значних інвестицій, малорентабельних або 

нерентабельних із погляду приватного капіталу, але необхідних для продовження 

відтворення в національних; галузеві і загальногосподарські кризи, масове безробіття, 

порушення в грошовому обігу, що загострився конкуренція на світових ринках 

потребували державної економічної політика.  

Постановка задачі 

Об'єктивна можливість державного регулювання економіки з'являється з 

досягненням визначеного рівня економічного розвитку, концентрації виробництва і 

капіталу. У сучасних умовах державного регулювання економіки є складовою 

частиною процесу відтворення. Воно вирішує різноманітні задачі, наприклад: 

стимулювання  

економічного зростання, регулювання зайнятості, заохочення прогресивних зсувів у 

галузевій і регіональній структурі, підтримка експорту. Конкретні напрямки, форми, 

масштаби державного регулювання економіки визначаються характером і гостротою 

економічних і соціальних проблем у тієї або іншій країні в конкретний період.  

Найголовнішою ціллю державного регулювання економіки є економічна і 

соціальна стабільність і зміцнення існуючого ладу усередині країни і за рубежем. Від 

цієї головної цілі виникають множина конкретних цілей, без здійснення яких не може 
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бути досягнута головна ціль. Ці конкретні цілі нерозривно пов'язані з об'єктами 

державного регулювання економіки.  

Результати та їх обговорення 

Високорозвинена ринкова економіка —  це  оптимальне  поєднання  засад, 

притаманних товарному виробництву (конкуренція, попит і пропозиція,  вільне 

ціноутворення),  та   цілеспрямованої   політики   державного   регулювання 

економічних процесів. Державне регулювання доповнює ринковий механізм, що в 

сукупності становить єдину систему макроекономічного регулювання  народного 

господарства.  

Розвинена ринкова економіка не означає якоїсь "абсолютної  свободи"  і "вільної  

гри"  економічних  сил,  що   спрямовуються   "невидимою   рукою" саморегульованої 

конкуренції.  

За  умов  вільної  конкуренції ринкові сили попиту  й  пропозиції  стихійно,  

через  вільне  ціноутворення визначали оптимальні пропорції виробництва та його 

економічну ефективність. Головними  регуляторами  суспільного  виробництва  були  

вільний  ринок   і конкуренція. Держава лише  створювала  загальні  умови  для  

функціонування приватних капіталів.  З  розвитком  відносин  власності  та  

вдосконаленням організації суспільного виробництва розширилися сфера  і  напрями  

політики державного втручання в економічні та соціальні процеси. Головним  

завданням політики  централізованого  економічного  регулювання   стало   розв'язання 

суперечностей  між  частковою  монополістичною  планомірністю  і  товарними 

відносинами,  які  залишалися  загальною  формою  економічних  зв'язків   у 

суспільстві.  

Для  сучасних  умов  характерні  переплетення  ринкових  з  державними 

методами  регулювання  та  їх  поєднання.  Кожен  з  них  має  свою   сферу 

застосування  і  відповідає  певним  інтересам   суб'єктів   власності   та 

господарювання. Проте вони  збігаються  в  тому,  що  і  держава,  і  ринок приводять  у  

відповідність  часткові   планомірності,  притаманні окремим господарським одиницям. 

В умовах високорозвиненої  ринкової  економіки,  яка  характеризується 

наявністю великої кількості не лише дрібних і  середніх  підприємств,  а  й великих 

виробничих комплексів, про "вільну гру"  економічних  сил  не  може бути й мови. 

Щодо діалектики розвитку економіки країн  Заходу  та  еволюції механізму її 

регулювання американський економіст П. Самуельсон  писав,  що, мабуть, Америка 
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XIX ст. підійшла ближче, ніж будь-яка інша країна, до стану laissezfaire (невтручання - 

англ.). 

У більшості індустріально розвинених країн Заходу  значно  підвищилася 

економічна роль держави. Те, що держава є  центральним  органом  політичної влади в 

країні, надає їй можливість використовувати норми правового примусу і 

розпоряджатися значними  економічними  ресурсами.  Вона  не  лише  стала власником 

багатьох заводів, земельних ділянок, залізниці, морських  портів, аеродромів, 

фінансових ресурсів, а й заволоділа цілими галузями  економіки, які потребують для 

свого розвитку величезних  капіталовкладень  і  найменше орієнтовані на прибуткове 

функціонування (атомна і космічна  промисловості, енергетика тощо). 

У більшості країн ринкової економіки державі належить близько  третини 

національного багатства, вона перерозподіляє через бюджет половину валового 

національного  продукту,  здійснює  до  20  відсотків  капіталовкладень   в економіку.  

Наприклад,  у  США  під  контролем  уряду  виробляється  до  20 відсотків  

національного  продукту,  третину  його  становлять  податки   і загальний обсяг 

урядових витрат.  

Зростання економічної ролі держави, її втручання в процес  суспільного 

виробництва  і  висока  концентрація  останнього  модифікували  традиційний механізм 

саморегулювання економіки, різко обмежили дію стихійних  ринкових сил. Держава 

прийняла на себе цілу низку регулюючих функцій, особливо  щодо розвитку 

державного сектора економіки, а також ринкової кон'юнктури. Довголітня  практика  

державного  втручання  в  економіку  дала  змогу виробити відповідні методи і важелі, 

в результаті чого  економічна  система стала високоефективною.  Політика  державного  

регулювання  дає  можливість нейтралізувати  численні  руйнівні  процеси  і  небажані  

відхилення,   які періодично переривають і деформують рух економічного циклу.  

Місце  політики  державного  регулювання  в  господарській  системі  є сталим,  

проте  його  масштаби  і  форми  не  залишаються  незмінними.  Дії державної 

адміністрації не обов'язково втілюються  у  певних  заходах  щодо управління 

національною економікою. Регулювання відбувається і  тоді,  коли держава  

відмовляється  від  реалізації  цих  заходів,  якщо  вони   стають недоцільними з точки 

зору макроекономічної та соціальної ефективності. Незважаючи на те що 

централізоване  і  ринкове  регулювання  за  своєю суттю  є  антиподами,  вони  

постійно  взаємодіють  між  собою.  Це  сприяє забезпеченню  економічної  та  

політичної  стабільності  всієї   суспільної системи.  Політика  державного   
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регулювання   не   підпорядкована   закону самозростання капіталу, вона враховує 

розстановку всіх соціальних  сил,  що не завжди адекватне прагненню великих 

приватних власників, монополій  чи олігополій. Головна мета державного  втручання  в  

економічний  розвиток  - забезпечення безперервності процесу відтворення 

національного  господарства як єдиного цілого, досягнення економічної ефективності  

на  макрорівні,  її реалізація  здійснюється  через  свідоме  визначення   суспільних   

потреб, можливостей і шляхів їх задоволення. 

Уряди  роблять  спроби  виправити  невдачі  ринку,   щоб   забезпечити 

ефективність  економіки.  Державні  програми   забезпечення   справедливості 

використовують податки і  видатки  для  перерозподілу  доходів  щодо  певних груп. 

Уряди  покладаються  на  податки,  видатки  та  регулювання  грошового обігу, щоб 

сприяти макроекономічному зростанню та  стабільності,  зменшувати безробіття  та   

інфляцію,   водночас   стимулюючи   економічне   зростання.  

Окрім  забезпечення  ефективності  і  справедливості, держава  також виконує  

макроекономічну  функцію  підтримання  економічного  зростання   та стабільності 

економіки. Від  свого  початку  капіталізм  терпів  від  періодичних   приступів інфляції 

(зростання цін) і депресії (високого  безробіття).  Іноді,  як  під час Великої  депресії  у  

30-ті  роки,  нестатки  і  труднощі  тривали  ціле десятиліття, бо уряди ще не знали, як 

оживити економіку. 

Сьогодні, завдяки інтелектуальному  внеску  Джона  Майнарда  Кейнса  і його 

послідовників, ми знаємо, як контролювати найгірші прояви  ділового циклу. Ми тепер 

розуміємо, як  уряд  може  впливати  на  обсяг  виробництва, зайнятість  та  інфляцію,  

обережно  застосовуючи  монетарну   і   фіскальну політику.  Фіскальна  політика  

держави,  як  уже  зазначалося,   це   право оподатковувати і право витрачати. 

Монетарна політика  встановлює  пропозицію грошей, впливаючи, таким чином, на 

процентні ставки та пропозиції,  та  інші чутливі до процента видатки. За допомогою  

цих  двох  головних  інструментів макроекономічної  політики  держава  може  

впливати   на   розмір   сукупних видатків,  темпи  зростання  і  обсяг   національного   

виробництва,   рівні зайнятості та безробіття, на рівні цін і темпи інфляції в економіці.  

Уряди  індустріально  розвинених  країн  успішно  застосовували  уроки 

кейнсіанської революції протягом останнього півстоліття. Численні  монетарні і  

фіскальні  заходи  прискорили  економічний  розвиток  країн  з   ринковою економікою,  

засвідчивши  безпрецедентне  зростання  після  другої  світової війни. Проте, 

зіткнувшись з економічними труднощами у 70-ті роки. –  високою інфляцією  і  
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зростаючим  безробіттям  та  уповільненням  темпів   зростання продуктивності  праці  

–  дехто  висловлював   скептичні   зауваження   щодо здатності монетарної і  

фіскальної  політики  стабілізувати  економіку.  Два завдання перебувають  у  фокусі  

довгострокової  макроекономічної  політики: швидке  економічне  зростання  і  висока  

продуктивність  праці.  Економічне зростання   визначає   зростання   національного   

обсягу   виробництва,   а продуктивність праці впливає на обсяг виробництва на 

одиницю  ресурсів,  або ефективність застосування ресурсів.  

У  70-ті  роки  уряди   розробили   макроекономічну   політику,   щоб 

забезпечити  довгострокові  завдання  економічного  зростання  і  підвищення 

продуктивності  праці.  Фіскальні  заходи  були  розроблені,  щоб  збільшити 

зацікавленість у виробництві. Розміри податків  було  зменшено  в  більшості 

розвинених країн, зростання програм державних податків уповільнилося.  Уряди цих 

країн турбувалися впливами  своїх  фіскальних  заходів  на  заощадження, інвестиції та 

іновації. Наприкінці 80-х і на початку  90-х  років  Сполучені Штати намагались 

зменшити дефіцит державного бюджету, щоб  збільшити  розмір національних  

інвестицій  і  прискорити   економічне   зростання.   Водночас монетарна політика  

стала  більш  активною  в  управлінні  короткостроковими коливаннями в  обсязі  

виробництва,  рівні  безробіття  і  темпах  інфляції.  

Результатом  поєднання  орієнтованих  на  зростання  фіскальних  і  активних 

монетарних  заходів  стало  найтриваліше  в  історії  США  в  мирний  період 

економічне піднесення з 1982 по 1990 рр.  

В усіх  передових  країнах  панує  змішана  економіка,  в  яких  ринок визначає 

більшість індивідуальних цін і  кількість  товарів.  Водночас  уряд управляє  

економікою  через  програми  оподаткування,  видатки і регулювання грошового обігу. 

Обидві половини – ринок і уряд – важливі для здорового  функціонування економіки.  

Управляти  сучасною  економікою,  вилучивши   одну   з них, -  це пробувати 

аплодувати однією рукою.  

Державні  структури  України  мають  вивчити  нагромаджений   протягом 

століть арсенал форм і методів  державного  регулювання  економіки.  Історія 

становлення  державного  економічного  регулювання  –  невід’ємна   складова історії  

економічної  політики.  Епоха  традиційного   господарювання,   яка характеризувалась 

економічною  замкнутістю,  слабкістю  державної  влади  не залишила визначних 

прикладів державного  регулювання  господарського  життя. 
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Загальнодержавне втручання в економіку яскраво  заявило  про  себе  лише  за 

часів абсолютизму, переходу до підприємницьких відносин. Цей період  увійшов в 

історію як епоха  широкого  втручання  в  економіку  держави,  що  активно впливала 

на становлення підприємницьких відносин, ламала цехову  організацію праці, сприяла 

підвищенню її продуктивності,  знищувала  традиції  особистої залежності.  

Держава  контролює  проведення  структурних   макроекономічних   змін, 

створює умови для розвитку науки  і  техніки,  економіки  окремих  регіонів. Вона 

забезпечує  грошовий  обіг,  валютне  і  митне  регулювання,  проводить позичкову і 

податкову політику. В арсеналі державного регулювання є як прямі,  так  і  побічні  

методи впливу на виробничі і соціальні процеси, співвідношення між  якими  час  від 

часу   змінюється,   відбиваючи   різні   тенденції    розвитку    сучасного 

господарського життя. 

Держава завжди  виконувала певні економічні функції. Вона  законодавчо 

встановлювала “загальні правила гри”, тобто  систему  нормативних  актів,  що 

регулюють діяльність суб’єктів ринку  в  тому  числі  таких  інститутів,  як комерційні 

банки, біржі, акціонерні товариства. В державних судових  органах розглядалися не  

тільки  кримінальні  справи,  але  й  майнові  господарські конфлікти. Держава збирала 

податки, за рахунок  яких  не  тільки  утримувала чиновників, але й фінансувала 

закупівлі  зброї  і  спорядження  у  приватних компаній. В ряді країн державі  належали  

залізниці  і  так  звані  “казенні” заводи. Однак у цілому економічна роль держави ще  

на  початку  ХХ  століття була гранично обмежена, народне  господарство  залишалося  

майже  винятковою сферою приватного бізнесу. 

 Таким  чином,  найбільш  далекоглядні  державні  діячі  та  економісти західних 

країн приходять до принципового  висновку  про  те,  що  ринковий механізм має  бути  

доповненим  механізмом  прямого  державного  регулювання економіки.  В  результаті  

реалізації  даної  концепції  склався  своєрідний тандем: ринковий механізм і механізм 

державного регулювання  при  провідній ролі ринку, який і регулює сучасну ринкову 

економіку. 

Найважливіші  напрями  державного  регулювання  економіки, а отже  

івстановлення  рівноваги   національного   ринку,   такі:    

• антициклічне регулювання, що має  короткочасний  характер  і  спрямоване  

на  послаблення циклічних   коливань,   зниження   рівня    інфляції;     
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• програмування (капіталістична  планомірність),  що  має  довготривалий  

характер,   прагне цілеспрямовано  впливати  на  обсяг  і   напрями   капіталовкладень,   

зміну структури  народного  господарства,  тобто   має   стратегічні   цілі.    

Для досягнення як короткотривалих, так і довготривалих цілей використовують:   

• пряме  (адміністративне)  регулювання,   яке   здійснюється   за   допомогою 

прийняття законодавчих актів і заснованих на них дій  виконавчої  влади;   

• непряме  регулювання,  засноване   на   використанні   різних   економічних, 

фінансових  важелів  (зміна  ставки  податків,   норми   процента,   надання податкових 

пільг та ін.). Економічна роль держави у даному  випадку  полягає в тому, що вона 

забезпечує регулювання суспільного капіталу у цілому. 

Основним  інструментом  впливу  держави   на   структурну   перебудову 

економіки є  організація,  фінансування  та  стимулювання  науково-технічних 

досліджень,  особливо  фундаментальних,   підготовка   кадрів   (інженерних, наукових, 

освіченої та кваліфікованої робочої  сили),  створення  інженерно-дослідних центрів.  

 Держава також  розробляє  середньострокові  заходи  щодо  модернізації таких 

галузей промисловості, як вугільна, кораблебудівна, чорна  металургія. Активізується  

участь  держави  у  розвитку  окремих   відсталих   регіонів, зростанні ефективності та 

конкурентоспроможності національних фірм.  З  цією метою їм надаються пільгові 

кредити, податкові знижки, гарантії  на  випадок непередбачених ситуацій. 

 Через терні кажуть, шлях лежить до… В усякому разі, не до  поразки  і втрат. 

Але й терні ми проходимо щось занадто довго. 

За умов зруйнування  Радянського  Союзу  різкий  перехід  до  ринкових 

механізмів саморегулювання був цілком виправданим, а за тодішніх  політичних умов, 

мабуть, єдино можливим кроком.  Та  ринок,  з  яким  було  покладено стільки надій, 

виявився дуже складною конструкцією. Вона  не  може  скластися сама собою – тут 

потрібні значні зусилля держави протягом десятиліть. 

А ми підняли занадто багато пилу на своєму життєвому шляху. І можна навіть 

зробити висновки відносно можливого  розвитку  подій  у країні у разі, якщо не буде 

вжито рішучих заходів до  посилення  регулюючого впливу держави в потрібних 

напрямах.  

Слід визнати, що певних заходів  в  Україні  вживали,  але  вони  були якимись 

нецільовими. Ось чому, на жаль, наші «незалежні» продуктивні сили продовжували  

йти в напрямі, протилежному тенденціям, характерним  для  розвинених  держав,  а 

також для деяких з тих, що перебувають у так званому перехідному періоді. 
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Відносна  частка  видобутку  сировини  в  нашій  економіці   продовжує 

зростати; збільшується матеріало- і енергоємність виробництва;  застаріле, традиційне 

устаткування не замінюється; нові  технології  не  впроваджуються; знищуються 

професіональні якості нації,  частки  витрат  на  науку, освіту, медицину,  так  само  як  

і  їх  вклади  в  економіку  катастрофічно падуть. 

Висновки 

За  останні  роки виробництво України впало. Українські банкіри  майже  не 

кредитують українське виробництво, а, навпаки, створюють умови  для  втечі  капіталу  

за кордон і, отже, для фінансування іноземного виробництва. 

За рубіж йде також і значна частина заробітної плати  наших  громадян, оскільки 

велика частина товарів широкого вжитку на українському ринку  –  імпортні. Взагалі, 

українська грошово-кредитна система практично є антиринковою. 

Рівень фонду зарплати в складі ВВП становить в Україні 10-15%, тоді як  у 

розвинених країнах –  50-70%.  Поза  межею  бідності  перебувають  нині  60% 

громадян  країни.  Бурхливими  темпами  зростає  безробіття  –  офіційне  і, особливо, 

приховане. 

Щоб досягти поставленої мети слід здійснити заходи, які б включали: 

• використання іноземних кредитів, що надаються під гарантії уряду тільки на 

розвиток високотехнологічного  виробництва,  придбання новітніх технологій, 

нарощування експорту товарів і послуг; 

• широке застосування методів  прискореної  амортизації  передусім для    

стимулювання    виробництва    інноваційного    продукту, використання амортизації 

тільки на цілі розвитку виробництва; 

• розміщення  державних  замовлень  високотехнологічної  продукції через 

механізм фінансового лізингу; 

• удосконалення  інструментів  залучення  в  інвестиційну   сферу особистих 

накопичень населення, зокрема розміщення на  фондовому ринку  спеціального  

випуску  державних   цінних   паперів   під фінансування окремих інноваційних 

програм; 

• розробку короткострокових  регіональних  програм  інноваційно-

інвестиційної діяльності; 

• забезпечення фінансової підтримки малого бізнесу шляхом розробки й 

виконання цільових програм розвитку  малого  підприємництва  у сфері виробництва 
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товарів  і  надання  послуг  із  використанням іноземних кредитних ліній та 

міжнародної технічної допомоги; 

• надання експортерам високотехнічної продукції  знижок  на  чинні ставки 

податку на  прибуток  залежно  від  зростання  експортної продукції; 

• проведення  політики  пільгового   оподаткування   інноваційної продукції; 

• надання  податкових  пільг  під  великі  іноземні  кредити,  що 

спрямовуються в  інвестиційні  проекти,  передбачені  державними програмами. 

Усі ці заходи сприятимуть поліпшенню економічної ситуації в  Україні  й 

допоможуть вийти на шлях стабільного економічного зростання. 
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ВПЛИВ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПРИВАТНИХ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ СТРУКТУР 
НА РОЗВИТОК РЕКРЕАЦІЙНО – ТУРИСТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ 

КАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ 
 

І.Є. ВАРИВОДА  
Мукачівський технологічний інститут  

 
Вимоги сучасного ринку туристичних і рекреаційних послуг України вимагають не тільки 

адаптації суб’єктів господарювання до нових якісних стандартів функціонування, а й розвитку їх 
інфраструктури, що неможливо без підтримки з боку держави за допомогою фінансування та 
реалізації спеціальних проектів та програм, направлених на розвиток туризму і рекреації, а також без 
транскордонного співробітництва з сусідніми країнами.    

 
Сучасні трансформаційні процеси в економічному секторі України потребують 

запровадження ринкових підходів до формування та функціонування підприємств у 

будь – якій сфері народного господарства,  в тому числі у галузі туризму і рекреації. 

Одним із стратегічних напрямків розвитку Карпатського регіону є пріоритетне 

освоєння його туристичного і рекреаційного потенціалу. У цьому контексті особливої 
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уваги з економічної, правової  й організаційної точки зору заслуговує діяльність 

приватних підприємницьких структур, зростання частки яких призведе до росту 

макроекономічних показників.    

Об’єкти та методи дослідження 

Унікальність туристичних і рекреаційних можливостей Карпатського регіону та 

наявність попиту на послуги у цій галузі створює реальні перспективи для успішного 

розвитку приватних турагентів, туроператорів, об’єктів туристично – рекреаційної 

інфраструктури тощо. Актуальність даного питання приваблює увагу і науковців, і 

журналістів, і бізнесменів, і пересічних громадян – потенційних туристів чи рекреантів, 

чи просто бажаючих відпочити. Зокрема, тематиці курортів Українських Карпат 

присвячена збірка статей Б. Омецинського, проектному управлінню у сфері 

туристичного підприємництва стаття Л.І. Вороніної та  Т.О. Демури, Д.Осипов 

розглядає сутність взаємовідносин туроператора  і агента, В. Ф. Кифяк дослідив основи 

організації туристичної діяльності в Україні, а В. Биркович, О. Лендєл 

охарактеризували проблеми і перспективи розвитку туризму в межах Карпатського 

Єврорегіону .  

Постановка задачі 

Аналіз наукових та ненаукових матеріалів стосовно туристичного 

підприємництва свідчить, що приватному сектору в напрямку слідування сучасним 

ринковим тенденціям в індустрії туризму та оздоровлення слід приділити більшої 

уваги, особливо це стосується проблеми кваліфікованого кадрового забезпечення, 

фінансування, застосування прогресивних технологій менеджменту та комунікаційної 

політики.          

Метою статті є визначення на основі глибокого і всебічного аналізу 

особливостей розвитку туристично – рекреаційного комплексу Карпатського регіону 

загальних закономірностей організації, функціонування і досягнення комерційного 

зиску приватних підприємницьких структур, закріплення позицій, розвиток та їх 

конкурентоспроможність на ринку туристичних та рекреаційних послуг, що викликано 

загальними тенденціями еволюції туристичної галузі України. 

Результати та їх обговорення 

Карпатський регіон, який охоплює чотири області західної України: 

Закарпатську, Івано – Франківську, Львівську та Чернівецьку області й займає площу 

56,6 тис. кв. км., має унікальні можливості щодо розвитку туристично – рекреаційного 

бізнесу. 
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Розташування в центрі Європи на перетині транспортних шляхів сприяє 

залученню туристів та рекреантів не тільки з інших областей України, а й з багатьох 

країн світу. Крім того,  Карпатські мальовничі ландшафти, гірський рельєф створюють 

перспективи розвитку гірськолижного спорту та  відпочинку лижників – любителів. 

Сприятливі кліматичні умови, наявність різноманітних джерел лікувальних та цілющих 

мінеральних вод, яких понад 800 у регіоні, та лікувальних грязей і озокериту є основою 

для процвітання санаторно -  курортної справи. 

 Але, не дивлячись на історико – культурний та природно – ресурсний потенціал 

регіону, для Карпат гостро стоїть питання збереження природи і екологічної безпеки 

навколишнього середовища. З іншого боку, неможливо здійснювати розвиток туризму 

та рекреації без будівництва доріг, гірськолижних підйомників, баз відпочинку, 

оздоровниць, готелів, ресторанів та інших об’єктів туристичної інфраструктури, 

кількість і якість яких не відповідає потребам ринкової кон’юнктури даного регіону.  

Карпатський регіон охоплює 119 санаторіїв, пансіонатів з лікуванням та 

будинків відпочинку, що становить 2,05% загальної їх кількості по Україні; 1596 

дитячих оздоровчих таборів ( це 10,67% їх чисельності в країні); 175 готелів та інших 

місць для короткотермінового проживання, що у порівнянні із загальнодержавною їх 

наявністю – 14,37% [6, с. 518 - 524]. Середній коефіцієнт використання їх місткості, на 

жаль, становить 0,205, а по Україні цей показник дорівнює 0,3. Як бачимо, ці цифри 

свідчать про наявність відповідної кількості закладів туристично – рекреаційного 

призначення, але обслуговується в них лише 20 відсотків туристів та рекреантів, 

порівняно з їх можливостями.  

Це пов’язано з багатьма причинами. Перш за все, туристичний бізнес 

знаходиться на стадії адаптації вимогам сучасного ринку, тобто іде мова про перехід на 

нові для України стандарти якості надання послуг у цій сфері. Крім того, періодичні 

зміни у законодавстві (це стосується і закону “ Про туризм”) вимагають часу і коштів 

для пристосування суб’єктів підприємництва до них. Також не менш важливий фактор 

співвідношення ціна – якість, відсутність дієвої і професійної рекламної кампанії, 

нестача кваліфікованої робочої сили у галузі туризму і рекреації. Ну й не можливо не 

згадати особливості менталітету, який “спонукає” наших підприємців до здобуття 

одноразових суттєвих прибутків, а не налагодження довготривалих партнерських 

зв’язків у бізнесі, в тому числі і туристичному, що вимагає вкладення власних 

неабияких зусиль, коштів, часу, свідомого ризику та бажання завойовувати позиції  та 

імідж на ринку. 
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Особливим і унікальним куточком  Карпатського регіону є Закарпаття. Природа, 

історичні пам’ятки, архітектура, здавна приваблювали сюди туристів і бажаючих 

оздоровитись у місцевих санаторіях і профілакторіях, яких у області налічується 69, що 

в свою чергу створює перспективи для розвитку туристично – рекреаційного 

комплексу. Саме тому туризм і рекреація визнані пріоритетним напрямком розвитку 

Закарпатської області у контексті програми сталого розвитку краю. Це призвело до 

активізації діяльності закладів туристичного і рекреаційного спрямування. Наприклад,  

за останні чотири роки чисельність організацій, що мали ліцензію на здійснення 

туристичної діяльності збільшилася на 22,6%, кількість обслужених ними туристів на 

28,13%, а обсяг наданих туристичних послуг зріс майже у 1,9 разів (для порівняння, 

витрати , пов’язані з наданням туристичних послуг зросли у 1,6 разів).  У санаторно – 

курортній сфері також відбулися позитивні зрушення, зокрема, частка оздоровлених 

осіб зросла на 30%, а ситуація з дитячими оздоровчими таборами по області 

покращилася у кількісному співвідношенні з 50 до 480 одиниць, порівняно з 2000 

роком [3, с. 520 – 522].  

Не дивлячись на зростання статистичних і економічних показників, розвиток 

туристично – рекреаційної  галузі Закарпаття потребує вкладення значних 

капіталовкладень з метою реконструкції наявних та будівництва нових об’єктів, 

розширення і вдосконалення їх інфраструктурних підрозділів, а саме автостоянок, 

ресторанів, кафе, барів, саун, лазень, басейнів, пралень, закладів торгівлі ( магазинів, 

кіосків тощо) та інших закладів сервісу, що в свою чергу потребує залучення персоналу 

відповідної освіти, спеціальності і кваліфікації. 

Але для Закарпатської області це не є проблемою, адже Мукачівський 

технологічний інститут готує саме таких спеціалістів, на яких існує попит, в тому числі 

і в галузі туризму, готельного та ресторанного бізнесу. Так, у 2004 році було відкрито 

спеціальність туризм і проведено перший набір студентів. Крім того, вже понад 8 років 

поспіль цей заклад освіти готує менеджерів невиробничої сфери, тобто управлінців 

саме сфери послуг. 

Аналізуючи кількісні та якісні показники туристично – рекреаційного 

потенціалу  Закарпаття та  Карпатського регіону в цілому, можна стверджувати про 

існування всіх необхідних передумов для розвитку всіх видів туризму, зокрема 

лікувально – оздоровчого, культурно – розважального, спортивного, ділового, 

сільського, зеленого, релігійного тощо.  
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Реалізацію туристичної діяльності будь – якого виду здійснюють такі суб’єкти 

господарювання як організатори і продавці ( тобто туроператори і турагенти) 

туристичного продукту, їх контрагенти – виконавці послуг ( тобто готелі, ресторани, 

бари, підприємства, які надають послуги пасажирських перевезень) і покупці 

(споживачі) окремих туристичних послуг або ж комплексного турпродукту. 

Туроператорами  можуть бути підприємці чи організації, які на засаді ліцензії 

здійснюють діяльність по формуванню, просуванню та реалізації туристичного 

продукту. Турагентами ж виступають підприємці або організації, які на засадах ліцензії 

здійснюють діяльність по просуванню і реалізації турпродукту, а не створюють його, 

тобто турагенство є посередником між туроператором і клієнтом [1,с.52].  

Туристичний продукт – це сукупність речових (предмети споживання), не 

речових (послуги) споживчих вартостей, необхідних для повного задоволення потреб 

туристів, що виникають під час подорожі [1,с.43]. Турпродукт складається  з трьох 

елементів: тур (тобто продукт роботи туристичного підприємства на певному маршруті 

в конкретні строки), додаткові туристично – екскурсійні послуги й товари ( карти міст, 

буклети, листівки, сувеніри, туристське спорядження тощо). 

Всесвітня Туристична Організація до суб’єктів туристичної діяльності відносить 

також заклади екскурсійного обслуговування і екскурсоводів. 

Основні засади формування і  функціонування суб’єктів туристичної діяльності 

регулюється законом України “ Про туризм” ( прийнятий Верховною Радою 15 вересня 

1995 року), законом України “ Про підприємництво” (1991 р.),  Указом Президента 

України від 02.03.2001 року “ Про підтримку розвитку туризму в Україні” та від 

14.12.2001 року “ Про заходи щодо забезпечення реалізації державної політики у галузі 

туризму”    [4, с. 59].  

У 2002 році Державною туристичною адміністрацією була розроблена і 

затверджена Кабінетом міністрів України Державна програма розвитку туризму на 

період з 2002 до 2010 року [5, с.18–23.], згідно якої з метою стимулювання 

вітчизняного туристичного бізнесу, розробки нового конкурентноздатного 

туристичного продукту та створення умов для підтримки ініціатив (у розумних межах) 

у сфері туризму намічено реалізувати наступні заходи:  

• вдосконалення статистики в галузі туризму, оскільки останній визначається 

як окремий вид економічної діяльності; 

• створення необхідних умов для приваблення іноземних та національних 

інвесторів; 
 

Науковий вісник Мукачівського технологічного інституту 



Гуманітарні і суспільні науки 158 

• особливу увагу приділити програмі розвитку сільського, зеленого туризму, 

що є дуже актуальним для Карпатського регіону; 

• розвиток матеріальної бази індустрії туризму та комплексного туристичного 

потенціалу регіонів; 

• удосконалення системи підготовки кадрів для туристичної і рекреаційної 

сфери; 

• покращення форм організаційної та матеріальної підтримки державою 

рекламно-інформаційного просування українського туристичного продукту на 

місцевому і національному рівнях; 

• формування і реалізація маркетингової стратегії українського туризму. 

Крім того, перспективи щодо розвитку туристично - рекреаційної галузі 

Карпатського регіону несе в собі співпраця з прикордонними областями сусідніх країн 

– учасниць ЄС. Це сприяє налагодженню економічних, торгівельних зв’язків, 

спрощенню конотрольно – пропускної системи на митницях, розбудові прикордонної 

інфраструктури та в цілому призводить до покращення кількісних та якісних 

параметрів міжнародного виїзного і в’їздного  туризму.  

Позитивним прикладом в цьому контексті є існування Карпатського 

Єврорегіону, до складу якого входять чотири області Карпатського регіону України, що 

складає 36,4% усієї його площі, п’ять областей Угорщини (18,4%), Прешовський та 

Кошіцький край Словаччини (6,4%), Підкарпатське воєводство Польщі (11,5%) і сім 

округів Румунії (27,2%), які були об’єднані 14 лютого 1993 року в Міжнародну 

Асоціацію для підтримання довгострокового співробітництва  [9, с. 224 - 230]. 

Одним із проектів, який протягом 2 років реалізувався в рамках 

транскордонного співробітництва на території Закарпатської, Івано – Франківської, 

Львівської  та Тернопільської областей і фінансувався програмою TACIS в розмірі 1,5 

млн. євро був проект, направлений на підтримку розвитку сільського й зеленого 

туризму в Карпатському регіоні України. Також Радою з туризму Карпатського регіону 

в 2002 році було отримано грант від Фонду розвитку “Карпатського єврорегіону” на 

реалізацію проекту “ Налагодження співпраці між туристичними підприємствами та 

представниками громадських організацій в розвитку туризму”, в рамках якого 

видається щоквартальний вісник “ Туристичні вісті” українською та англійською 

мовами. Також було випущено туристичний путівник “Транскордонні туристичні 
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маршрути “ Карпатського єврорегіону” , що позитивно вплинуло на збільшення 

кількості іноземних туристів [10, с.123 -125].  

Висновки 

Таким чином, усі вищезгадані та ряд інших заходів повинні сприяти досягненню 

створення конкурентоспроможного туристичного продукту як на національному, так і 

міжнародному рівні, який зможе задовільнити потреби вітчизняних та іноземних 

туристів, забезпечити комплексний розвиток туристичних центрів країни, сприяти 

збереженню навколишнього середовища і культурної спадщини країни. 

Ефективне функціонування туристично – рекреаційного комплексу як 

Карпатського регіону, так і України, неможливе без об’єднання  зусиль приватних 

структур і державної влади, розробки і фінансування спеціальних проектів та програм, 

направлених на підтримку розвитку туризму, в рамках країни та співпрацюючи з 

іншими регіонами, чіткого розуміння спільних інтересів та цілей, а також функцій 

кожного, професіоналізму, відповідальності, чесності культури бізнесу та інших 

складових успіху.  

Аналізуючи досвід та думки спеціалістів, можна стверджувати, що успіх 

туристичної діяльності будь – якого суб’єкту господарювання залежатиме від якісного 

сервісного забезпечення турпродукту. 
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З ІСТОРІЇ НАУКОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРАЦІ 
 

О.Ю. ГАЛАЙ, І.Г. ШЕРШУН.  
Мукачівський технологічний інститут 

 
У пропонованій статті показано методи наукової організації праці і виробництва в минулому 

столітті, насамперед у США, Німеччині, Франції. Розкрито здійснення наукового аналізу окремих 
екномічних процесів, встановлення тісного зв”язку науки з виробництвом, проаналізовано шляхи 
удосконалення НОП. 

 

Наукова організація праці була зумовлена об”єктивним процесом розаитку 

виробництва. Ще на зорі капіталістичного способу виробництва, коли був здійснений 

перехід від мануфактури до машинної індустрії, почали набувати все більшого значення 

нові, раціональні методи організації праці. 

Заміна ручної праці машинами і впровадження у виробництво системи машин 

стали передумовою наукової організації праці не тільки в промисловості, а й в інших 

галузях народного господарства. 

Об’єкт та методи дослідження. 

Об”єктом є дослідження методів наукової організації праці. В країнах 

розвинутого капіталізму – США, Німеччині і Франції – спостерігався порівняно 

швидкий розвиток технічного процесу, і наукова організація праці стали одним з 

важливих факторів інтенсифікації виробництва. 

В розробку проблем про наукові основи праці і управління внесли праці таких 

вчених: Бебика В.М., Вітке Н., Емерсона Г., Старосцяк Е., Тейлора Ф.У., Фоля А., 

Цвєткова В.В. Що ж до методу дослідження, то тут використано такі його елементи, як 

методику збирання, аналізу і презентації даних. 

Постановка задачі. 

Основним завданням статті є узагальнити праці вітчизняних і зарубіжних вчених 

і на цій основі розкрити поступовий процес у виробленні та удосконаленні науковоі 

організації праці. 

Результати та їх обговорення. 

Проблеми висвітлені в статті є дуже актуальними в наш час. 

Першим зробив спробу наукового підходу до організації праці й виробничого 

процесу у 90-х роках ХІХ століття американський інженер Тейлор Ф.У. Він 
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сформулював свої принципи організації фізичної праці на основі здійснених у 

виробництві експериментів за допомогою створеного ним методу. 

Метою цих методів, як і всіх форм організації праці при капіталізмі, було 

забезпечення максимального прибутку для підприємців шляхом підвищення 

інтенсифікації праці й піднесення її продуктивності. 

Тейлор після вивчення системи організації праці й виробництва розклав їх на 

складові елементи. При цьому він зробив спробу розкласти на окремі частини не тільки 

фізичну працю, але й сам процес її організації. З метою усунення всіх зайвих рухів 

робітника за допомогою хронометражу трудові операції піддавались ним детальному 

аналізу. 

На основі цього визначалась висока норма виробітку, або так званий урок. 

Виконати „урок” можна було лише при надзвичайному напруженні зусиль. Що ж до 

організації процесу праці, то її Тейлор розділив на такі елементи:  

• встановлення мети діяльності кожного працівника; 

• вибір засобів діяльності; 

•  підготовка засобів діяльності і їх застосування згідно зі складеним планом  і, 

зрештою; 

• контроль за результатами діяльності. 

Система Тейлора з точки зору організації виробництва і праці мала певне 

прогресивне значення. До його заслуг слід віднести і застосування статистики для 

організації праці, а також обгрунтування ефективності застосування спеціалізованого, 

функціонального управління процесом організації праці. Тейлор, характеризуючи суть 

нової системи „наукового управління”, писав, що зміст її зводиться до таких критеріїв: 

„Наука замість традиційних навичок; гармонія замість суперечностей; 

співробітництво замість індивідуальної роботи; максимальна продуктивність 

замість обмеження продуктивності; розвиток кожного окремого робітника до 

максимальної, допустимої йому, продуктивності і максимального добробуту.”  [ 5 ] 

За ігнорування ролі людської праці система Тейлора критикувалась багатьма 

дослідниками. Так, Дж. Фрей писав, що Тейлор і його співробітники були інженерами й 

математиками. Вони мало або й зовсім не мали підготовки ні фізичної, ні психологічної. 

Вони створювали свою систему виробництва лише на підставі математичних і 

механічних положень і вважали непервершеною істиною втиснути людей по шаблону в 

механічну систему. Однодумці й учні Тейлора з питань наукових принципів організації 

 

Науковий вісник Мукачівського технологічного інституту 



Гуманітарні і суспільні науки 162 

праці й управління розвинули далі його теорію і розширили коло досліджуваних питань. 

Послідовниками системи Тейлора були: Гант, Барт, Кук, Джільберт, Емерсон. 

Гант розробив особливу систему заробітної плати. Він відомий і своїми працями 

по реорганізації підприємств. 

Барт сконструював знамениту лічильну лінійку.  

Кук запровадив систему раціональної організації в університетах США.  

Джільберт реорганізував роботу каменярів і відзначився на ниві раціональних 

рухів. 

 Емерсон висунув і обгрунтував ідею „лінійної і штабної” організації управління 

замість функціональної. Він є також автором праці „Двадцять принципів 

продуктивності”.  

Для продовження досліджень Тейлора і поширення його ідей в США 4 грудня 

1911 року було створено „Товариство сприяння науці управління”, яке в 1915 році 

перейменували у „Тейлорське товариство сприяння науці управління”. 

В перші роки свого існування товариство займалося переважно питаннями 

організації виробництва. Потім його увагу привернули питання застосування досягнень 

психології в роботі адміністратора. Пізніше товариство приступило до дослідження 

проблем управління і торгівлі. 

Слідом за США система наукової організації праці й управління набула 

поширення в передових у технічному відношенні країнах Західної Європи. Спочатку 

вона знайшла теоретичне обгрунтування в літературі. Потім були створені заклади, що 

займались розробленням теоретичних проблем і впровадженням цих досліджень в 

практику організації праці й управління. 

Розроблені американцями наукові основи організації праці механічно не 

повторюються в таких країнах, як Англія, Франція і Німеччина. Вони досліджуються і 

розвиваються далі, критично переоцінюються. Найбільший інтерес до системи Тейлора 

проявила Німеччина. В червні 1913 року у Берліні відбувся з‘їзд „Союзу німецьких 

інженерів” за участю представників „Американського товариства інженерів-механіків”. 

На ньому система Тейлора була широко обговорена. Учасники з‘їзду прийшли до 

висновку, що введення системи Тейлора в Німеччині є можливим і бажаним. У 1914 

році „Загальна компанія електрики” в Берліні уклала контракт з американцем 

Джільбертом і його асистентом про введення системи Тейлора на німецьких заводах 

На початку ХХ століття інтерес до системи Тейлора посилився і в Росії, про що 

свідчить не лише збільшення попиту на літературу з теоретичних питань наукової 
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організації праці, але й на літературу, що стосувалась методики здійснення досліджень, 

впровадження методів організації праці на практиці. 

Перша світова війна стала на перешкоді розвитку наукової організації праці в 

Росії, хоча в країнах Заходу період першої світової війни був часом розквіту цього руху, 

що добре пристосувався до вимог воєнної промисловості. Особливого значення 

надається вивченню фізіологічних функцій людського організму, а також психології 

людини в процесі трудової діяльності. Вивчення умов праці, з одного боку, та 

індивідуальних здібностей окремих категорій робітників, з другого, показало, що 

необхідно розробити метод наукового добору осіб для кожної професії, які б за своїми 

фізичним і психологічним складом найбільше їй відповідали. Розв‘язувати зазначені 

проблеми в ряді країн почали різні школи, що виникали в цей час і здійснювали наукові 

дослідження. Так, німецька школа, яка була заснована психологом і філософом 

Штерном та його співробітниками Траммом, Заксом, Меде, велику увагу приділяла 

дослідженню лише інтелектуальних здібностей робітників. В основу школи була 

покладена так звана „практична психологія”. В 1903 році німецький учений Штерн 

запропонував інший термін - „психотехніка”. Центральними проблемами 

„психотехніки” було надання консультацій з питань професіонального добору, 

раціоналізації трудових процесів, прийомів і умов праці, вдосконалення методів 

виробничого навчання. 

Американська школа професора Мюнстерберга намагалася вирішувати питання 

раціональної організації виробництва у тісному зв‘язку з психологічними даними, що 

призвело до виникнення так званої „промислової психології”. 

Основою французької школи психолога Амара є фізіологічні дослідження 

функцій людського організму в процесі його трудової діяльності, вивчення головних 

шляхів підвищення працездатності людини, причин виробничої втоми. 

В Росії, раніше ніж в інших європейських країнах, почали вивчати процес праці 

робітників і службовців, вплив її на функціональний стан вищої нервової діяльності 

людини. Були зроблені перші теоретичні узагальнення з психо-фізіологічних проблем 

наукової організації праці. 

Тривалий час спеціалісти з питань НОП в країнах Європи, а також США 

зосереджували свою увагу на суто виробничій сфері. Тому їх дослідження мали 

недиференційований, емпіричний характер. 
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До початку першої світової війни дослідження щодо наукової організації праці 

зводились до розв‘язання завдань максимально доцільного використання механічних 

знарядь виробництва і фізичної сили робітника. 

Завдання оптимальної побудови системи управління виробництвом і суспільними 

справами хоч і ставились у той період, проте вирішувались шляхом емпіричного 

досвіду. Однак уже на той час назріла проблема застосування досягнень науки в 

організації управління. Це було викликано все зростаючим ускладненням управління 

виробничими процесами і державними справами. Старі форми й методи управління не 

відповідали новим вимогам. Від апарату установ вимагалось посилення оперативності й 

дієвості. Зростання управлінського апарату збільшувало витрати на його утримання. 

Тому виникла потреба зробити апарат дешевшим і, разом з тим, ефективнішим. 

Наукова думка вишукувала шляхи подання практичної допомоги в організації 

управління не лише промисловим і торговельним підприємствам, а й суто 

адміністративним установам. Ідеї щодо організації виробничого процесу поширились і 

на галузь управління. Проте спочатку їх автори торкались лише його раціоналізації. 

Потім виникла самостійна теорія наукової організації управління, запропонована 

французькою школою А.Файоля. З його ініціативи під час першої світової війни в 

Парижі була заснована „Школа адміністрування і управління справами”, а за нею 

„Центр адміністративних досліджень”. Вони мали своїм завданням здійснювати 

науково-дослідні роботи, пропагувати запровадження в усіх школах адміністративної 

освіти, популяризувати нові принципи і форми в галузі адміністративного управління. 

Файоль і його співробітники розробили сукупність принципів, що могли бути 

покладені в основу промислового, торговельного і державного управління. Ними можна 

було керуватись при здійсненні реформ в адмініструванні. На відміну від Тейлора, який 

розглядав проблему управління підприємствами в сукупності з цілим рядом питань, що 

стосувались організації виробництва, Файоль із широкого і плутаного потоку ідей щодо 

наукової організації праці виділив лише проблему управління і узагальнив її. Розроблені 

ним методи могли бути корисними не тільки для управління промисловими 

підприємствами, а й для управління найрізноманітнішими об‘єднаннями людей. 

Тейлор у своїх працях головну увагу приділяв практичній організаційній 

діяльності виробництва. У Файоля більш виразно виступає прагнення щодо створення 

теорії управлінської діяльності. 

Звичайно, теоретичні положення Файоля і його співробітників мали ряд 

недоліків: техніка управління згідно з їх теорією не торкалась ні політичних, ні 
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економічних питань; методи управління промисловими підприємствами механічно 

переносились на інститути держави та ін. Але, незважаючи на це, дослідження 

французьких економістів у той час були значним кроком у створенні теоретичних основ 

науки про управління. Вони зробили спробу визначити принципи й основи правильної 

організації діяльності адміністративного апарату. 

Адміністративна доктрина Файоля не випадково зародилась саме у Франції. У 

цій країні існував надзвичайно розвинутий бюрократичний апарат, і позиції французької 

юриспруденції були значно міцнішими, ніж у будь-якій іншій країні.. Виходячи з того, 

що основи теорії управління однакові як для управління великим підприємством, так і 

для державного управління, Файоль зробив спробу визначити загальні принципи 

правильної організації діяльності адміністративного апарату. До Файоля ніхто не 

показав так переконливо, що функція управління є складною системою, яка містить у 

собі цілий ряд найпростіших елементів. 

В результаті своїх досліджень Файоль сформулював такі принципи раціональної 

організації управління: розподіл праці; влада; дисципліна; єдність розпорядливості й 

керівництва; підпорядкування індивідуальних інтересів більш загальному інтересу; 

винагородження; централізація; ієрархія; порядок; справедливість; стабільність 

персоналу; ініціатива; єднання персоналу. 

Критикуючи існуючу у Франції систему міністерств, керівний апарат яких 

формувався зі складу депутатів парламенту, Файоль, звертаючи увагу на часту зміну 

депутатів, відзначав недоцільність цього, оскільки сталість складу керівників - одна з 

умов успіху в роботі. Файоль критикував наявність надто великої кількості міністерств, 

що завдавало значної шкоди загальному координуванню. Школа Файоля пропагувала 

нову на той час ідею заснування спеціальних „рад по раціоналізації” при кожній 

відомчій одиниці. У своїх працях Файоль вказував на можливість і необхідність 

встановлення єдиної системи для організації діяльності державних установ і 

промислових підприємств. У 20-х роках ХІХ століття експериментальні дослідження 

поширилися на організацію праці, діловодство й управління промисловими 

підприємствами; на організацію діяльності торговельних підприємств; добір 

адміністративного апарату; оформлення адміністративних документів тощо. 

У 1919 році в Німеччині професор Пленге також висловив думку про можливість 

створення єдиної науки про організацію, яка мала об‘єднувати в своєму синтезі 

економіку, право, політику, мистецтво тощо. Завданням цієї науки є виявлення і 
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впрвадження наукових основ у техніку суспільного будівництва, координація і 

поєднання людських волевиявлень. 

В першій чверті ХІХ століття вивченням організаційних проблем, їх 

дослідженням у всіх передових у технічному віднлшенні країнах Заходу почали 

надавати виняткового значення. Свідченням цього є створення в цих країнах безлічі 

різних комітетів і комісій з питань раціоналізації, стандартизації, вивчення всіх сторін 

праці. Завдяки видатним працям Амара Франція в галузі організації трудових операцій 

уже могла конкурувати із США щодо глибини і серйозності досліджень трудових 

процесів. Що ж до розвитку науки управління Франція, намагаючись бути самостійною, 

поклала неабиякі надії на „Центр адміністративних досліджень” А.Файоля, а також на 

„Школу адміністрування”, керівництво якою здійснювали учні Файоля - Вільбуа і 

Ванюксен. В порядку досліду в комерційних школах Франції викладалось 

адміністрування. Більше того, діячі французької школи управління намагались ввести 

викладання такого курсу в усіх учбових закладах країни. 

Англія в розробці проблем управління в основному використовувала досвід 

США і не висунула будь-якої своєї доктрини. Питання управління в цій країні 

розроблялися асоціацією Інституту промислового адміністрування. До програми вищих 

учбових закладів у 20-х роках ХІХ століття було введено курс з управління 

виробництвом. А у Манчестерському технологічному інституті створили навіть 

спеціальний факультет організації виробництва. 

Ідеї наукової організації праці й управління з часом проникли і в Японію. У 1921 

році були зроблені перші спроби раціоналізації виробництва на підприємствах. У Токіо 

у 1922 році засновано Інститут господарювання. Потім почали діяти товариства 

раціоналізації, що об‘єдналися в „Національну асоціацію управління”. 

В процесі розробки і вдосконалення виробничих методів були створені умови для  

дослідження питань механізації й автоматизації виробництва і, як результат їх, -  

виникнення в США таких виробничих форм, як „фордизм”. Він полягав у застосуванні 

нових методів організації праці й управління виробництвом. Ця форма раціоналізації 

грунтується на масовому застосуванні стандартизації і типізації виробничих процесів, їх 

конвеєризації. Все це підпорядковане принципу найбільшої ефективності використання 

робочого часу і живої людської енергії. 

На основі інтенсифікації організаційні досягнення Форда у виробництві 

незаперечні. Подібно до Тейлоризму фордизм теж збільшив виробництво новими 

організаційними методами. 
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Таким чином, практичне поєднання наукових досягнень із організації праці, 

виробництва й управління стало провідним у розробці проблем цього напряму. 

 
 
ЛІТЕРАТУРА: 

1. Бебик В.М. Політичний маркетинг і менеджмент. – К., 1996 
2. Витке Н. Научная организация управления за рубежом. Вопросы 

организации и управления, 1922, № 3. 
3. Эмерсон Г.. Двенадцать принципов производительности. – Москва – 

Ленинград, 1931 
4. Старосцяк Е. Элементы науки управления.- Москва, 1965 
5. Тейлор Ф.У. Научная организация труда. – Москва, 1924 
6. Фоль А., Общее и промышленное управление. – Москва, 1923 
7. Цвєтков В.В. Державне управління: основні фактори ефективності.  - Харків, 

1996 
 
 
 

 

УДК 338.48:332.1 

 

ВИКОРИСТАННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНОГО МАРКЕТИНГУ В РОЗВИТКУ 
ПРИКОРДОННОГО СПІВРОБІТНИЦТВА 

 

М.М. БОЙКО, О.Д. ЛЕНДЄЛ, І.М. ЧУЧКА 
Мукачівський технологічний інститут 

 
В статті проаналізовано погляди різних авторів стосовно сутності територіального 

маркетингу. Зазначено основні сфери застосування територіального маркетингу, зокрема питання 
застосування теорії територіального маркетингу в розвитку прикордонного співробітництва. 
Відповідно економічний механізм у даному випадку буде спрямовано на забезпечення сталого, 
пропорційного й соціально орієнтованого розвитку всіх території і ростом інтеграційних процесів між 
регіонами. Розглянуто основні функції територіального маркетинг)' та стратегічні напрямки його 
застосування в сфері прикордонного співробітництва. 
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Аналіз рівня економічного розвитку регіонів України свідчить про відставання в 

розвитку західних прикордонних областей на противагу іншим регіонам, що займають 

центральне місце розташування. Розширення ЄС відкрило нові можливості для 

розвитку прикордонного та транскордонного співробітництва в західних областях 

України. Україна і Білорусь, будучи країнами-сусідами ЄС, знаходяться в центрі нової 

Політики Добросусідства Європейської Комісії, що започаткувала новий європейський 

проект ТАСИС «Розширення ЄС і прямі іноземні інвестиції у прикордонні регіони». 

Зміна ситуації вимагає проведення в даних регіонах сучасних інноваційних заходів для 

пожвавлення економічного клімату. При цьому особлива роль відводиться 

територіальному маркетингу, завданням якого є узгодження сумісних дій і співпраці з 
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сусідніми державами. Інакше прикордонний регіон практично не має можливості 

використовувати переваги прикордонної та транскордонної кооперації, так само як і 

брати участь в територіальній конкуренції. 

У сучасній концепції прикордонної співпраці як узгодження дій органів 

виконавчої влади регіонального і місцевого рівнів, направленої на зміцнення взаємодії 

країн-сусідів у вирішенні питань сталого розвитку прикордонних територій, 

підвищення добробуту їх населення, зміцнення дружби і добросусідства, 

територіальний маркетинг займає особливе місце. Це визначається не тільки 

закономірним збігом в прикордонних регіонах суб'єктів і об'єктів прикордонної 

співпраці і територіального маркетингу, але також взаємообумовленістю їх цілей, 

завдань, функцій і результатів. 

Об'єкти та методи дослідження 

Сучасний   територіальний   (регіональний)   маркетинг   можна   розглядати   як 

систему теоретичних, методологічних, і практичних знань, предметом вивчення якого є 

внутрі- і міжрегіональні обмінні процеси на рівні суб'єктів ринкових відносин, а також 

прямі іноземні інвестиції. 

Хоча в цілому територіальний маркетинг є малодослідженим економічним 

інструментом, окремі його сторони знайшли широке відображення в теорії і активно 

використовуються в практиці не тільки за кордоном, але і в наший країні. Перш за все 

це відноситься до стратегічного підходу, пов'язаного із залученням інвесторів і 

підвищенням конкурентоспроможності на основі створення і розповсюдження 

позитивної інформації, більше орієнтованого на формування іміджу. Однак, маркетинг 

територій можна розглядати в ширшому ракурсі, зокрема, можна виділити такі рівні 

маркетингу: мікрорівень - застосовується на рівні підприємств, мезорівень -

застосовується на рівні території чи регіону, складається з територіального маркетингу 

та маркетингу громадських організацій чи асоціацій підприємств, макрорівень -

застосовується на національному та міжнародному рівні, складається з національного 

(державного) маркетингу та міжнародного маркетингу. І якщо застосування 

маркетингового підходу на підприємствах (мікрорівні) стало звичним явищем і має 

чудове наукове обґрунтування і практику застосування, то питання застосування 

маркетингу на територіальному та регіональному рівнях ще тільки знаходиться в 

процесі дослідження. За кордоном використання маркетингу регіональними органами 

свідчить про вражаючі результати внаслідок орієнтації їх діяльності на споживача та 
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застосування маркетингових технологій при вирішенні соціально-економічних 

проблем. 

Розвитку теорії територіального маркетингу присвячено багато праць. Найбільш 

ґрунтовними в даному випадку можна вважати праці Філіпа Котлера, оскільки 

запропонований ним підхід приймає за основу більшість науковців даної 

проблематики. Ф. Котлер використовує термін «маркетинг місця» (place marketing) і 

стверджує, що маркетинг забезпечує найбільш усесторонній підхід до вирішення 

проблем території, так що в змісті цього підходу просування території - це тільки мала 

частина [1]. 

В Україні також існує цілий ряд наукових праць в галузі регіонального та 

державного маркетингу, зокрема питання використання маркетингового підходу до 

розробки та реалізації стратегії регіонального розвитку - Долішній М.І. [2], Герасимчук 

З.В. [3], застосування маркетингу на рівні регіону чи території - Окландер М.А. [4], 

Старостіна А.А. [5], Мартов С. Є. [6], Дейнека О. І. [7, 8] та ін. Серед російських 

науковців заслуговує на увагу підхід І.В. Арженовського [9], А.П. Панкрухіна [10], І.П. 

Чернаї[11]. 

Постановка задачі 

Цілями даного дослідження є огляд проблем у сфері розвитку прикордонного 

співробітництва та розробка рекомендацій для створення найбільш сприятливих умов 

здійснення процесів розвитку територіальних ринків з дотриманням балансу інтересів 

усіх сторін. Для вирішення даного завдання необхідно створити методологічну і 

практичну основу територіального маркетингу для забезпечення ефективної діяльності 

підприємств на регіональних і міжрегіональних ринках. 

Результати та їх обговорення 

Тривалий час теорія маркетингу формувалася для цілей приватного сектора 

економіки. Так, в основі класичної концепції маркетингу лежить ідея досягнення 

виробниками своїх цілей шляхом задоволення потреб споживачів. Проте, якщо 

прийняти за основу управління територіальним розвитком дану концепцію, то це 

означало б відмову від соціальної спрямованості територіального маркетингу на 

користь максимізації довгострокової економічної ефективності і порушення тим самим 

основоположного принципу сталого розвитку. 
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В той же час зростання ринкової конкуренції і посилення глобалізацій них 

процесів привели до того, що для збереження і посилення конкурентних позицій у 

підприємств виникла необхідність в забезпеченні споживачам вищої споживчої 
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цінності засобами, які підтримують (або покращують) добробут не тільки окремого 

споживача, але і суспільства в цілому. Такий підхід отримав назву концепції соціально-

етичного маркетингу. Поєднання некомерційної і комерційної складових для 

досягнення соціального ефекту як один з пріоритетів в концепції соціально-етичного 

маркетингу дозволяє припустити, що саме вона лягла в основу теорії територіального 

маркетингу. 

Найбільш повно теорія територіального маркетингу з позиції концепції і 

методології соціально-етичного маркетингу розглянута О.Г. Михайленко, яка зазначає, 

що регіональний маркетинг - це «маркетингова діяльність, що виконується 

регіональним органом управління і спрямована на задоволення потреби по створенню 

сприятливого маркетингового середовища для формування довготермінових 

конкурентних переваг юридичних осіб та підвищення якості життя населення регіону» 

[12; 7]. 

Виділяють різні типи регіонального маркетингу. При їх класифікації, як 

правило, мають на увазі два найбільш важливих моменти: 

• обмеженість ресурсу розвитку адміністративною межею; 

• велика різноманітність типів регіональних утворень. 

При типології регіональних утворень необхідно враховувати такі фактори, як 

природно-кліматичне і транспортно-географічне положення, земельний, сировинний, 

економічний, соціальний, науковий, інформаційний та кадровий потенціал, історико-

культурну і духовну спадщину, національний склад, а також демографічну і екологічну 

ситуацію. Всі названі фактори є елементами мікро- і макросередовища будь-якої 

регіональної структури і складають ресурсний потенціал її розвитку [13]. 

 

Науковий вісник Мукачівського технологічного інституту 

М.А. Окландер поділяє територіальний маркетинг на три рівні: маркетингова 

система уряду (макромаркетинг, національний маркетинг), маркетингові системи 

регіональних органів державного управління (регіональний маркетинг) та маркетингові 

системи органів місцевого самоврядування (муніципальний маркетинг). Він помилково 

відносить територіальний маркетинг виключно до функцій органів державного 

управління та місцевого самоврядування, хоча світовий досвід свідчить про краще 

застосування територіального маркетингу асоціаціями територіального розвитку, 

неприбутковими громадськими організаціями, які включають до свого складу як 

представників державних органів, бізнесу, різних політичних сил та громадських 

організацій. Такі організації незалежні від загальної політичної ситуації в країні і від 

змін в державних органах управління. 
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Можна погодитись з точкою зору А.А. Старостіни та Є.С. Мартова, які 

поділяють територіальний маркетинг на маркетинг у регіоні та власне регіональний 

маркетинг і підкреслюють, що «регіональний маркетинг - це теорія і практика 

прийняття управлінських рішень стосовно формування ринково-продуктової стратегії 

регіону на основі дослідження факторів маркетингового середовища з метою реалізації 

економічних інтересів території та її споживачів». Проте, щоб уникнути 

неоднозначного трактування понять «територія» та «регіон», доцільніше застосовувати 

термін «маркетинг території» або «територіальний маркетинг». 

Поділ територіального маркетингу на зовнішній і внутрішній напрямки 

відповідає загальній концепції маркетингу. Внутрішній маркетинг передбачає 

застосування філософії і методів традиційного маркетингу до персоналу фірми; 

останній при цьому розглядається як внутрішній споживач, а робота, що надається 

йому, відповідно до його індивідуальних і соціальних характеристик - як внутрішній 

продукт діяльності організації. Очевидно, що в рамках територіального маркетингу 

населення території може розглядатися як внутрішній споживач всього комплексу 

соціального обслуговування, оскільки поперемінно виступає в ролі прямого або 

опосередкованого виробника («персоналу») і споживача державних або муніципальних 

соціальних послуг. Тут також спостерігаються очевидні аналогії з комерційним 

маркетингом. Проте, слід зазначити і істотні відмінності. Максимізація внутрішнього 

продукту стає важливим чинником успішного зовнішнього маркетингу території, 

направленого на боротьбу з іншими територіальними утвореннями за ринки збуту своєї 

продукції, за інвестиції і за створення нових робочих місць в умовах відкритої ринкової 

економіки. Продукт території, з яким вона виходить на зовнішні ринки, відображає 

економічну спеціалізацію регіону в системі територіального розподілу праці, для 

здійснення якої у неї є конкурентні переваги і, не в останню чергу, кваліфікація і 

мотивації населення, в значній мірі, сформовані внутрішнім маркетингом. Його 

відповідно можна назвати зовнішнім продуктом території. Слід зазначити, що на 

відміну від бізнесу, де внутрішній маркетинг розглядається як засіб успішної реалізації 

зовнішнього маркетингу, максимізації зовнішнього продукту для задоволення 

різноманітних запитів зовнішніх споживачів і на цій основі досягнення цілей бізнесу. В 

територіальному ж управлінні акценти зміщуються. Саме внутрішній маркетинг 

реалізує цільову функцію територіального управління, тоді як зовнішній маркетинг за 

наявності достатньо складних прямих і зворотних зв'язків між ними грає підлеглу роль. 
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В стратегічному аспекті територіальний маркетинг включає розробку і 

реалізацію довгострокової концепції комплексного розвитку економіки і соціальної 

сфери території, поступового усунення негативних явищ і вирішення складних 

соціально-економічних проблем. Стратегічними напрямами, обов'язково присутніми в 

плані маркетингу регіону, є маркетинг іміджу, маркетинг визначних пам'яток, 

інфраструктури, забезпечення підтримки з боку громадян, політиків, організацій, 

реклама і комунікації. При цьому необхідно прагнути до єдиної ідентифікації регіону за 

допомогою однозначного оформлення територіального маркетингу орієнтованого на 

цільові групи. 

Таким чином, головне в територіальному маркетингу - цільова орієнтація і 

комплексність, тобто поєднання управлінської, підприємницької, господарської, 

виробничої і збутової діяльності всіх зацікавлених в просуванні території осіб. Цільова 

орієнтація і комплексність маркетингу - це злиття в один потік всіх елементів 

маркетингової   діяльності,    що   становлять,   для   досягнення   сталого   соціально-

економічного розвитку території. Застосування окремих маркетингових дій, як 

правило, не дає позитивних результатів, скоріше за все такі дії тільки сприятимуть 

висвітленню проблем території, а не їх вирішенню. Територіальний маркетинг 

передбачає застосування заходів щодо проектування та розвитку території, що в свою 

чергу зробить її привабливою на цільових ринках. Відповідно економічний механізм у 

цих умовах буде спрямовано на забезпечення стійкого, пропорційного й соціально 

орієнтованого розвитку всіх території з ростом інтеграційних процесів між регіонами. 

Проте, як зазначає Ф.Котлер, кожна територія зазнає впливу внутрішньої циклічності 

зростання та спаду, тобто за періодом зростання слідує спад і так далі. Розвиток 

території та успіх несуть з собою основу для руйнування, оскільки чим більше 

привабливе місце тим більше зростає потік інвестицій, відвідувачів, населення, що в 

свою чергу значно збільшує навантаження на інфраструктуру території і породжує 

негативні тенденції. 

 

Науковий вісник Мукачівського технологічного інституту 

Використання територіального маркетингу в розвитку прикордонного та 

транскордонного співробітництва з одного боку забезпечує збір необхідної інформації 

про можливості виробництва, що виникають на мікрорівні, і одночасно потребах ринку 

регіону, з іншого - надходження даних про кон'юнктуру ринків сусідніх регіонів чи 

ринків більш високого рівня, регіонах-конкурентах, по тих або інших видах товарів чи 

послугах [13]. При цьому, завданням територіального маркетингу є процес виявлення, 

створення і реалізації передумов формування екологічно і соціально орієнтованої 
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регіональної політики в цілях формування максимально сприятливого середовища 

виробництва і життєдіяльності, здійснюваного як в регіоні, так і поза ним. Таким 

чином, територіальний маркетинг включає всі раніше існуючі напрями політики 

регіональних і місцевих органів влади, доповнюючи її такими елементами і 

характеристиками: створення і просування бренд-іміджу регіону, орієнтація на інтереси 

цільових ринків, екологічна і соціальна спрямованість, партнерство органів влади і 

бізнесу. Відповідно, регіональна маркетингова політика повинна бути направлена на 

створення сприятливих умов для підвищення якості продукту регіону, пошук його 

потенційних споживачів і виведення території на лідируючі позиції в міжрегіональному 

розподілі праці з метою підвищення якості життя населення. 

У реалізації регіональної маркетингової політики провідну роль відіграють 

регіональні і муніципальні органи влади, які, як суб'єкти територіального маркетингу, 

здійснюють просування території. Підвищити ефективність прикордонного 

співробітництва на основі маркетингового управління можна таким шляхом: 

• на основі аналізу можливостей регіону: через організацію маркетингових 

досліджень; збір інформації;  

• вивчення конкурентних ринків регіону; аналіз потреб в регіоні;  

• аналіз товарів, що виробляються в регіоні; оцінку ємності ринку 

прикордонних територій; 

• вибору   ринків   збуту   товарів:   визначення   стратегій   на   внутрішньому 

регіональному ринку;  

• вибір міжнародних ринків збуту; 

• розробки комплексу маркетингу: організації виробництва товарів відповідно 

до потреб цільових ринків;  

• налагодження систем матеріально-технічного постачання; 

• налагодження товароруху; створення інфраструктури в регіоні з урахуванням 

місткості ринку;   

• організації  системи формування попиту і  стимулювання збуту; 

• реалізації товарної і цінової політики; 

• контролю   за   функціонуванням   комплексу   територіального   маркетингу: 

стратегічного і оперативного планування;  

• збору оперативної інформації, реклами, виставок, ярмарок тощо. 
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Аналіз ринкових можливостей регіону повинен виявити незадоволені або не 

повністю задоволені потреби і ринкові ніші прикордонної співпраці. Пошук способів і 

механізмів ефективного використання соціально-економічного потенціалу регіонів 

відображено у відповідних стратегіях соціально-економічного розвитку областей 

України. Проте, в контексті процесів глобалізації і регіоналізації виникла потреба 

комплексного аналізу наявних в регіонах експортних можливостей, вибору 

регіональними підприємствами і організаціями відповідної маркетингової стратегії 

виходу на зарубіжні ринки і розробки тактичних прийомів її реалізації. Оцінка 

експортного потенціалу регіону може бути використана при розробці заходів по 

посиленню регіональної політики і поступової маркетингової реструктуризації 

економічного простору. Проте саме з цієї точки зору дослідження ринкових 

можливостей регіону і його потреб тільки на основі ресурсно-сировинної бази і стану 

економіки значно звужує конкурентні переваги території. Умови сучасної 

інформаційної епохи роблять необхідним облік інтелектуально-інноваційного 

потенціалу регіонів, який є можливістю кадрового забезпечення стратегічних напрямів 

соціально-економічного розвитку регіону, перспективним розвитком нових видів 

продукції, сфер бізнесу на основі наукоємного підприємництва, комерціалізації 

науково-технічних ідей. 

Тим часом, не дивлячись на відносно високі показники інноваційного 

потенціалу, в західних областях України прикордонна співпраця носить переважно 

сировинний характер. Це відображає зацікавленість наших зовнішньоторговельних 

партнерів у використанні природно-ресурсного потенціалу, але протирічить цілям 

соціально-економічного розвитку вітчизняних територій. 

Враховуючи, що інноваційно-активні підприємства володіють надзвичайно 

низькою здатністю створювати нові ринки продукції, використання інноваційного 

потенціалу регіонів потребує створення інноваційної пропозиції і стимулювання 

інноваційного попиту, зокрема за допомогою інвестиційних і/або інформаційних 

посередників. 
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Наступний напрям управління територіальним маркетингом пов'язаний з 

сегментацією ринку, вибором цільових сегментів і позиціонуванням продукту 

території. При обмежених фінансових, виробничих, управлінських ресурсах 

прикордонних територій найбільш переважною є стратегія концентрованого 

маркетингу, що передбачає інтенсивну експлуатацію обмеженої кількості ринків, на 

яких є ймовірність отримати найбільший прибуток. З метою виявлення конкурентних 
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переваг суб'єкти регіонального маркетингу повинні здійснити позиціонування свого 

регіону з урахуванням позицій регіонів-конкурентів. Особливе значення має також 

позиціонування території в свідомості її споживачів. Чим ближче розташовані один до 

одного регіони, тим більше, на думку покупців, вони виглядають як такі, що 

задовольняють одну і ту ж потребу. 

Висновки 

Отже, необхідною складовою територіального маркетингу повинні бути засоби, 

спрямовані не тільки на забезпечення економічної віддачі та зростання ВНП на душу 

населення, а на сталий розвиток територій. Ґрунтуючись на методології 

територіального маркетингу як соціальної концепції узгодження інтересів і потреб 

споживачів, підприємств і суспільства, можна виділити декілька його функцій. 

Аналітична функція виявляється у вивченні ринку території, споживачів її товарів і 

послуг, а також системи суб'єктів територіального маркетингу. Виробнича функція 

реалізується через організацію виробництва нових товарів, розробку нових технологій, 

створення на території нових підприємств і виробництв і управління якістю і 

конкурентоспроможністю продукції території. Збутова функція територіального 

маркетингу розкривається в організації системи руху товару, сервісу, формування 

попиту і стимулювання збуту продукту території. її здійснення припускає проведення 

цілеспрямованої товарної політики і цінової політики суб'єктів територіального 

маркетингу.   І  нарешті,   функція  управління  і  контролю  пов'язана з  організацією 

стратегічного і оперативного планування розвитку території, міжтериторіального 

(прикордонного чи транскордонного) співробітництва, інформаційного забезпечення 

управління територіальним маркетингом та контролю, включаючи зворотний зв'язок. 

Для розробки скоректованої концепції соціально-економічного розвитку регіону 

і його окремих територіальних утворень на основі маркетингу необхідно здійснити 

наступні кроки: 

• провести аналіз заходів, пропонованих різними установами, об'єднаннями і 

особами, вивчити зарубіжний досвід вирішення соціально-економічних проблем на 

рівні території і його територіальних утворень (ревізія маркетингу); 

• виявити потреби і можливості в розвитку соціально-економічних процесів 

(розробка маркетингу); 

• визначити терміновість і черговість проведення заходів відповідно до 

наявних ресурсів (розробка проекту маркетингу); 

 

Науковий вісник Мукачівського технологічного інституту 



Гуманітарні і суспільні науки 176 

• з урахуванням наявних пріоритетів сформулювати довгострокову і поточну 

концепцію маркетингу. 

Прикордонні території зацікавлені в ефективному вирішенні власних соціально-

економічних проблем. Використання маркетингових інструментів для підвищення 

привабливості регіону як місця роботи, відпочинку і проживання створює додаткові 

стимули для розвитку прикордонних зовнішньополітичних і економічних зв'язків. І 

навпаки, ігнорування можливостей застосування таких інструментів в прикордонній 

співпраці має значні негативні наслідки. 

Підсумовуючи вищенаведене, можна констатувати, що теорія територіального 

маркетингу стрімко розвивається, і в сучасних умовах посилення конкуренції між 

регіонами, має широке застосування, насамперед в налагодженні прикордонного та 

транскордонного співробітництва, проте, потребує подальшого впорядкування та 

систематизації. 
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ГЛАСНІСТЬ – НАДІЙНИЙ МЕХАНІЗМ ДЕМОКРАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВИ 
 

Л.І. КАПІТАН,  І.Г. ШЕРШУН  
Мукачівський технологічний інститут 

 
Гласність тісно пов’язана з державотворчістю. В статті  йдеться про важливість 

забезпечення вільного доступу ЗМІ і громадян до інформації про діяльність органів державної влади, 
правоохоронних органів, суду і межі гласності як важливих процесів перетворення гласності в 
конструктивний фактор демократизації суспільства. 

 
Уявляється, що поняття гласності як важливий елемент суспільного життя 

глибоко діалектичне за своїм змістом. Це не тільки можливість відкрито висловлювати 

свої думки, відстоювати переконання і погляди, а здатність опонента зацікавлено 

сприймати іншу думку. З іншого боку – це відкритість в діяльності державних і 

громадських установ і організацій і, відповідно, ступінь безпосередньої участі в ній 

широких прошарків людей, населення, тобто важливий інструмент самоврядування 

народу. І це, і інше нерозривне, і це, і інше передбачають відповідний рівень загальної і 

політичної культури, культури управління. У взаємозв’язку це і є культура демократії, 

чи тип демократії, який відображає процеси, що проходять в суспільстві і стан його 

політичної системи в цілому. 

Об’єкти та методи дослідження 

Об’єктом дослідження є суспільно-політичне життя, предметом – гласність, її 

прояви та межі як фактори демократизації політичної сфери.  

Теоретичною та методологічною основою дослідження стала Конституція 

України та публікації вітчизняних політологів ( В.Абизов, Ю.Батман, М.Кельман, 

Ю.Шинкарук) Використані загальнонаукові методи аналізу, синтезу та конкретно 

наукові – анкетування, соцопитування. 

Постановка задачі 

Метою статті є виділити форми вияву гласності та окреслити її межі   в умовах 

формування демократичного правового суспільства в Україні. 

Результати та їх обговорення 

Демократія і гласність підняли на поверхню нагромаджену десятиліттями 

незадоволеність, підозру людей до політики влади, яка вдавалася до подвійних 

стандартів. Не можна викреслити із людської пам’яті масові порушення законності, які 

творилися  під завісою секретності і, головними дійовими особами в яких виступали 

правоохоронні органи 
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Правоохоронні органи, що довгі роки була придатком адміністративно-

заборонної системи, проходять нині важкий іспит відкритості, оновлення. З ініціативи 

правоохоронних органів на Закарпатті в обласних, районних газетах досить оперативно 

публікуються матеріали про викриття порушень законності, про розслідування справ, 

які представляють суспільний інтерес. В практику правоохоронних органів входять 

широко представлені прес-конференції, радіорепортажі. Проте зондаж суспільної 

думки приводить до не зовсім втішних висновків. 

За нашими спостереженнями незначна кількість населення більш менш 

правильно уявляє повноваження і функції правоохоронних органів, підтримує їх 

повністю. У більшості громадян ще не подолано негативне ставлення до діяльності цих 

установ. Так, на підставі соціологічного опитування, проведеного Центром Разумкова, 

повністю підтримують діяльність органів внутрішніх справ 8,2% респондентів, 

діяльність судів України підтримує 5,9% [6]. У практиці органів прокуратури, 

внутрішніх справ, судів все ще не рідкісними є випадки помилкових рішень, які в 

кінцевому рахунку  сприймаються як несправедливість, яка майже не викорінюється. 

Спробуємо цей феномен розглянути з іншого боку. Колись роками в тиші 

кабінетів приймались рішення, від яких залежала доля людей, і за помилки мало хто 

відповідав – адже рішення не оприлюднювалися, і помилки замовчувалися. Це 

багатьом було зручно. Тепер кожен  працівник правоохоронних органів знає, що будь-

яке його рішення, будь-які дії можуть і повинні бути оприлюднені, а тому їх потрібно 

зважено приймати, доводити їх законність. А потреба в гласності повинна йти із 

середини, бути для правоохоронців  невід’ємною якістю, а не вимушеною дією. 

Гласність задовольняється тоді, коли вона впливає на результати. Люди можуть 

бути теоретично добре обізнані про перебудову в правоохоронних органах, але 

констатація розчиняється, якщо громадяни на практиці не відчувають свою правову 

захищеність. 

Однак, поки що правопорушення рахуються у нас тисячами. Килейний, вузький 

підхід до їх попереджень приречений на невдачу. Вихід  один – максимальна гласність. 

Люди повинні знати “хворі місця” суспільства, джерела злочинності, орієнтуватись, 

якими проблемами займається прокуратура, міліція, суди, як враховується суспільна 

думка і на якій основі можлива консолідація всіх здорових сил у боротьбі проти 

бюрократії, корупції, протизаконності та інших правопорушень. 

Щоб сміливіше ставити гласність на службу правопорядку, слід пам’ятати, 

однак, що гласність, коли її експлуатують, може незаслужено піднести чи принизити 
 

Науковий вісник Мукачівського технологічного інституту 



Гуманітарні і суспільні науки 179

людину. Професійна незалежність, тенденційне висвітлення подій, насамперед 

пов’язаних, наприклад, з корупцією, дезорієнтує громадськість, породжує додаткову 

напругу. Гласність – це дуже гостра зброя, і  користуватися нею можна тільки з тактом 

і обережністю. З іншого боку, і замовчування негативних дій породжує незадоволення, 

примушує іноді шукати  відповіді на несанкціонованих заходах.  

Проблема обмеження гласності в демократичній державі, як нам уявляється, 

органічно пов’язана з питаннями про межі свободи. Демократія означає не тільки 

можливість виявлення інтересів особистості чи групи, а і вміння поважати інтереси 

інших людей і груп. Коли це не враховується, тоді під гласністю розуміється тільки 

однобічний голос чи голоси. Є і повинна бути культура використання гласності, яка 

пов’язана не стільки із зовнішніми обмеженнями, скільки із внутрішнім розумінням 

доречності чи недоречності висловлювань, які тобі здаються правильними. Потрібно, 

щоб люди навчились не тільки виражати свою точку зору, а і розуміти, як вона буде 

сприйнята іншими, чи не зневажить гідність інших людей, національних груп, їх 

світоглядних позицій. У зв’язку з цим у ст. 34 Конституції України зазначено: 

«Здійснення цих прав може бути обмежене законом в інтересах національної безпеки, 

територіальної цілісності або громадського порядку з метою запобігання заворушенням 

чи злочинам, для охорони здоров’я населення, для захисту репутації або прав інших 

людей, для запобігання розголошенню інформації, одержаної конфіденційно, або 

підтримання авторитету і неупередженості правосуддя» [5]. 

Є своєрідна специфіка і межі гласності у висвітленні правоохоронної діяльності. 

Вона базується на законодавстві і повинна дотримуватися для забезпечення презумпції 

невинності, з метою повного, всебічного і об’єктивного розслідування злочинів, а 

також нерозголошення відомостей, які зачіпають таємницю слідства, честь і гідність 

громадян. У відповідності із законодавством даним попереднього слідства може бути 

надано гласності лише з дозволу слідчого чи прокурора. Думаємо, що до винесення 

вироку виступи засобів масової інформації з конкретних справ повинні носити 

проблемно-політичний чи тільки інформаційний характер, і ні в якому разі не 

передбачувати питання вини і відповідальності людини. Важливо пам’ятати, що 

перший виступ залишає слід у свідомості людей сильніший, ніж всі наступні 

спростування. 

Проблема гласності – це  питання  також про право на отримання і публічне 

вираження суспільно значущої інформації. Оскільки мова йде про право, то повинні 

бути юридичні гарантії її реалізації. «Кожен має право вільно збирати, зберігати, 
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використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб – на 

свій вибір»– говориться в статті 34 Конституції України [5] . 

Такі юридичні гарантії існують в багатьох демократичних країнах. Наприклад, в 

США такою гарантією є перша поправка до конституції, прийнята в 1791 році. 

Оригінальним у США є і те, що там немає спеціального закону про свободу друку, а 

журналісти ні в якому разі і не бажають його мати, розглядаючи будь-який додатковий 

закон як обмеження свободи. І така логіка виправдана з точки зору американської 

дійсності і культури плюралістичного відкритого суспільства. Але слід мати на увазі 

специфіку права США як прецедентного, коли судові рішення з конкретних справ 

стають загальним правилом, долаючи будь-яку прогалину у правовому захисті свободи 

слова і друку. 

У США передбачена сувора кримінальна відповідальність за публікацію в 

засобах масової інформації матеріалів, пов’язаних із незаконним вторгненням в 

особисте життя громадян. Але судді не будуть притягати ЗМІ до відповідальності, 

якщо публікація вміщує суспільно значущу інформацію і достовірна. 

Враховуючи значення інформації в життєдіяльності суспільства, встановлюється 

певний режим доступу до неї, передбачений правовими нормами порядок одержання, 

використання, поширення і зберігання інформації. В цьому плані інформація 

поділяється на відкриту та з обмеженим доступом (остання поділяється на 

конфіденційну і таємну). Стаття 37 Закону України «Про інформацію» від 2 жовтня 

1992 р.(Із змінами, внесеними згідно із Законом) чітко окреслює перелік офіційних 

документів, які не можуть бути надані для ознайомлення за інформаційними запитами 

[5].  

Питання про ставлення до гласності – це питання про ставлення до демократії. 

Тому негативне до неї ставлення депутатів, посадових осіб повинно б означати в 

нашому молодому демократичному суспільстві кінець їх політичної кар’єри. Для 

депутатів гласність – це  також питання про їх відповідальність перед виборцями. Дуже 

важливо, наприклад, щоб виборці точно могли  знати, як голосує той чи інший депутат. 

Цьому фактору надається виключно важливе значення в країнах західної демократії. 

Відсутність гласності створює сприятливі умови для бездіяльності чи 

безвідповідальності органів державної влади і управління, депутатів, посадових осіб, 

для можливих зловживань з їх боку. 

Гласність – це також гарантія вільного доступу людей до всіх офіційних, 

насамперед державних документів, за виключенням тих, які на основі захисту законом 
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(а не по волі чиновника чи відомства) є секретними. У нас була широко поширена 

практика замовчування дійсності, наприклад, щодо країн далекого зарубіжжя. Зокрема, 

нічого не говорилося про те, наскільки вищий, кращий рівень організації безплатної 

охорони здоров’я і соціального забезпечення в Швеції – в «державі загального 

добробуту», в якій безробіття менше одного відсотка, чи на якому рівні організована 

якісна освіта в розвинутих капіталістичних країнах, наприклад, в Англії чи Японії. На 

жаль, у нас така інформація і тепер дуже обмежена. 

Слід би всім нам знати, особливо посадовим особам, що в місті Солт-Лейк-Сіті, 

столиці штату Юта (США), немає жодного перехрестя на тротуарах без спеціально 

обладнаних в’їздів для колясок з дітьми, інвалідами, хворими, де світлофори, крім 

кольорового забарвлення, мають звукове регулювання для сліпих. 

Є гідна  уваги, на наш погляд, характеристика роботи деяких закордонних 

органів влади, зокрема конгресу США. Ним прийнятий спеціальний закон, яким 

зобов’язують планувати і будувати всі громадські установи таким чином, щоб вони 

були доступні для інвалідів. На жаль і про це у нас знає небагато. 

У Фінляндії, наприклад, Закон про пресу надає право будь-якому громадянину 

звертатися в державні чи муніципальні установи і вимагати будь-який документ, 

незалежно від того, має він до нього особисте відношення, чи ні. Офіційні установи 

зобов’язані надати документ, який був запрошений (можливо навіть його копію). Що 

цікаво для нас, українських громадян: як правило, в жодній західній демократичній 

державі при таких акціях у прохача не вимагають ні посвідчення особи, ні посилань на 

причини чи мотиви, які спонукали вимагати документ. Такий порядок прийнятий у всіх 

бібліотеках, включаючи і бібліотеку Конгресу США (для того щоб попасти в бібліотеку 

і отримати доступ до інформації, від вас, навіть якщо ви іноземець, ніхто не вимагає ні 

фотокартки, ні посвідчення, нічого іншого, що  прийнято у нас). Це і є свідченням 

свободи, це і є свідченням поваги до знання і людей, які шукають його. 

До такого порядку ми повинні прийти в найкоротший термін, стимулюючи його 

в тому числі через вдосконалені закони про свободу друку, інформації чи гласності, 

державної таємниці і архівні фонди. 

Гарантія незворотності розвитку гласності в діяльності органів влади – це сама 

гласність. Люди зроблять гласність незворотною, якщо вони самі повірять в неї, якщо 

вони будуть допитливі, якщо вони дізнаються на власному досвіді правду. Особливістю 

нашого просування до демократії є те, що наш державний апарат поки що один з 

найбільш закритих. В цьому полягає одне із найгостріших суспільних протиріч. Тому 
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боротьба з бюрократизмом, боротьба за вдосконалення діяльності державного апарату 

– це і боротьба за більш повне ствердження гласності. На практиці слід швидше 

перетворювати цю ідею в життя . 

Висновки 

Ми тільки виходимо на шлях до правової держави. Турботою про державні 

потреби виправдовуються нерідко бюрократизм, порушення законності. Внаслідок 

цього правовий нігілізм пустив глибокі корені і тепер дуже повільно долається в 

діяльності державних органів, їх посадових осіб. Тому виховання політичної і правової 

культури, правосвідомість, повага до закону є необхідною умовою того, що гласність у 

нас стане не формою, а нормою поведінки, насамперед посадових осіб. 

 Нам  необхідний широкий науковий і суспільний діалог з проблем державно-

правового будівництва, дисципліни і законності, відкрите протиставлення позицій, 

альтернативність розв’язань і законопроектів. І преса, радіо, телебачення, політична 

культура та інформованість населення можуть зіграти тут величезну роль. Суттєвим є 

те, що ЗМІ, які є основними носіями гласності, можуть виступати в якості самостійного 

засобу контролю над всіма державними і політичними інститутами. Але для того, щоб 

вони були незалежними, зрозуміло, повинна бути забезпечена їх багатоманітність.  
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УДК 332.021 (477) 
 

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОЇ СФЕРИ ДІЯЛЬНОСТІ НА 
РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ 

 
Т.Ю.ЛУЖАНСЬКА к.г.н. 

Мукачівський технологічний інститут 
 

У статті проаналізовані основні аспекти розвитку туризму на регіональному рівні. Оцінено 
головні фактори формування туристичного регіону, мотиваційні цінності розвитку туризму.   
Запропоновано шляхи розвитку туристичної сфери на перспективу.  

 
Туристична сфера сьогодні є однією з найперспективніших галузей економіки, 

яка швидко розвивається і є невід'ємною частиною соціальної інфраструктури 

суспільно орієнтованої ринкової економіки. Якщо у 2005 році кількість працівників у 

туристичній галузі склала 169 тис.чол., а зайнятість з урахуванням інших галузей 

(торгівля, транспорт, зв’язок та ін.) та тимчасової зайнятості протягом активного 

туристичного сезону – 2,79 млн. осіб, то вже в 2010 році ці показники складатимуть 

відповідно 220 тис. осіб і 3,63 млн. осіб. Цим визначається необхідність визначення 

місця і значимості туристичної сфери в структурних перетвореннях економіки країни 

та її регіонів. 

Перехід економіки до ринкових відносин неминуче обумовлює необхідність 

формування адекватних їм форм господарювання. Особливе місце у створюваній 

оновленій економічній структурі повинно зайняти підприємництво у туристичній 

сфері. Розробка механізму регулювання розвитку підприємництва у туристичній сфері, 

яка базуватиметься на програмному підході, дозволить комплексно підійти до 

врахування вимог ринку, особливостей функціонування туристичних підприємств, 

потреб і ресурсних можливостей територій, інтересів суб'єктів малого та середнього 

бізнесу; забезпечити цільову мобілізацію фізичних, людських і організаційних 

ресурсів; виробити систему дієвих заходів по регулюванню і підтримці підприємництва 

у туристичній сфері регіону. 

Об’єкти та методи дослідження 

Сучасний туризм повинен базуватися на теоретичних та практичних методах 

ведення бізнесу. Цілі в туризмі є багатовекторними: активний відпочинок, участь в 

ділових, наукових і культурних зустрічах, спортивний, оздоровчий, виховний, 

релігійний, екологічний, історичний, літературно-художній, навчальний, пов'язаний із 

задоволенням особистих інтересів. Метою туристично-рекреаційної діяльності 
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пропонується вважати надання послуг, які б задовольняли потреби населення у 

відтворенні трудового потенціалу.  

Вивчення туризму як системи дає можливість виокремити низку проблем, серед 

яких ключовою є формування і виконання державних планів розвитку регіональних 

систем туризму. Системний підхід у туризмі дає можливість підійти до вивчення цього 

соціального явища з філософського, соціологічного, економічного, географічного, 

психологічного   погляду.  

Науково обґрунтована державна політика координації діяльності в туристичній 

сфері повинна відігравати вирішальну роль у забезпеченні сталого розвитку економіки 

регіону. Методологія розробки і реалізації державної та регіональної політики розвитку 

рекреації та туризму знайшла відображення у дослідженнях Любіцевої О.О., Стеченко 

Д.М., Шаблія О.І., Мальської М.П., Агафонової Л.Г., Гаврилюк С.П., Панкової Є.В. та 

інших.  

На думку Мальської М.П., Худо В.В., В.І. Цибуха В.І., з метою підвищення 

ефективності виробничо-комерційної діяльності туристичного підприємства слід 

враховувати зміни ринкової кон’юнктури, застосовувати маркетингове дослідження   

[1, с. 126]. На сьогодні вводиться нове поняття – маркетинг рекреаційних територій 

(МРТ). Вперше поняття "маркетинг місць відпочинку" зустрічається у Ф.Котлера. У 

працях різних авторів (Р.Букерель, Р.Ланкар, І.Т.Балабанов та інших) застосовуються 

поняття "маркетинг туристичних центрів" та "маркетинг курортних міст". [2, с.24].  

Як зазначає Мазур Ф.Ф., оптимізація функціонально-господарської структури 

регіону на основі формування ефективної політики в сфері туризму обумовлює також 

необхідність структурних змін і в інших сферах соціально-економічного життя.  [3, 

с.67].  

Постановка задачі 

На сьогоднішній день туризм стає дійєвим засобом формування ринкового 

механізму господарювання, джерелом надходження значних коштів до державного 

бюджету, однією з форм раціонального використання вільного часу, проведення 

змістовного дозвілля, вивчення історії рідного краю, залучення широких верств 

населення до пізнання історико-культурної спадщини. 

Головною метою є дослідження стану та перспектив розвитку туризму в 

Закарпатській області. Виходячи із зазначеної мети, визначено наступні завдання: 

• оцінити фактори формування туристичного регіону; 

• визначити головні мотиваційні цінності для розвитку туризму в регіоні; 
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• проаналізувати найбільш пріоритетні напрямки розвитку туризму в регіоні; 

• визначити перспективи розвитку туризму в регіоні. 

Для вирішення основних теоретичних і методологічних завдань 

використовувалися прийоми і засоби теоретичного узагальнення, порівняльний, 

статистичний аналіз, системний і структурно-функціональний підходи. 

Результати та їх обговорення 

Регіональна програма розвитку санаторно-курортної сфери, туризму і 

відпочинку — це система узгоджених між собою елементів та блоків, формулювання 

стратегічної мети (місії) і розробка основних цілей для її досягнення, визначення 

основних пріоритетів, механізмів реалізації, контроль за впровадженням та виконанням 

програми, оцінка результатів реалізації програми. 

Із всього різноманіття ринкоутворюючих факторів у відтворювальному процесі 

регіональних рекреаційно-туристичних послуг в першу чергу заслуговують ті, які 

впливають на територіальні відмінності і функціонування системи туристичних ринків. 

Ступінь впливу регіональних ринкоутворюючих факторів різна за типами ринків, 

визначає відмінності в територіальній диференціації умов формування і 

функціонування ринкових відносин. Під ринкоутворюючими факторами слід розуміти 

лише фактори, що впливають на ємність і структуру рекреаційно-туристичних послуг 

регіонального ринку, на схему туристичних потоків, на економічні відносини суб'єктів 

ринку, на рівень розвитку туристичної інфраструктури. 

Факторами формування туристичного регіону є:  

• наявність великих запасів цінних видів рекреаційних ресурсів (грязей, 

мінеральних вод та ін.), на які є значний потенційний попит рекреантів; 

• сприятливі кліматичні та фізико-географічні умови для відпочинку і 

туризму;   

• відносно високий рівень соціально-економічного розвитку регіону в 

поєднанні з багатим потенціалом історичного, археологічного, екологічного напряму; 

• наявність розвинутої інфраструктури туризму, в першу чергу -  транспортної, 

яка забезпечує комфортні умови доставки туристів на лікування і відпочинок з 

наступним переміщенням по регіону. 

В процесі структурної перебудови економіки та раціонального використання 

ресурсно-виробничого потенціалу в Закарпатській області є підстави для розвитку 

рекреаційно-туристичної господарської системи. 
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Головними мотиваційними цінностями для розвитку туризму в регіоні є  

поєднання природних і культурно-історичних ресурсів, підкріплене етнічною 

самобутністю його мешканців. Проте, основою для завоювання кожних позицій на 

ринку туристичних послуг повинна стати подальша концентрація інших важливих 

ресурсів - матеріальних та фінансових, вкрай необхідних для конкурентоспроможного 

інноваційного рекреаційно-туристичного продукту.  

В умовах довгострокової структурної перебудови важлива роль приділяється 

пошуку та розробці регіональної моделі господарювання в туристичній сфері з 

врахуванням природних та економічних факторів. Серед них слід враховувати як 

наявність обмежуючих, так і створювальних факторів. Серед обмежуючих факторів 

розвитку Закарпатської області слід виділити малоземелля та низьку продуктивність 

багатьох сільськогосподарських культур, особливо в гірській та передгірській 

природно-економічних зонах. Серед створювальних факторів виділяють наявність 

унікальних природних ресурсів, передусім, розмаїття лікувальних мінеральних вод, 

ландшафтно-кліматичних зон, лісів, значних запасів підземних і поверхневих вод. До 

створювальних факторів належить також людський потенціал регіону, історичні 

традиції, ментальність.  

Основою регіонального маркетингу в туризмі є його належне науково-

інформаційне забезпечення. Тому в найближчий час необхідно звернути увагу на: 

створення соціально-економічних паспортів туристських територій; діагностику 

досягнутого рівня та потенціалу розвитку туристичної сфери регіону, SWOT-аналіз 

регіонального розвитку; розроблення бізнес-планів та стратегій розвитку окремих 

населених пунктів, адміністративних районів, областей; обґрунтування та експертизу 

регіональних інвестиційних та господарських проектів; інформаційне забезпечення 

промоутерської діяльності, PR-технологій, інших заходів, спрямованих на формування 

іміджу регіону. [4, с.65].  

Закарпатська область займає унікальне природно-географічне та економічне 

становище, знаходиться в центрі Європейського континенту, межує з чотирма 

європейськими державами, де перехрещуються чотири важливі міжнародні 

автотранспортні магістралі.  Область має залізничне сполучення практично з усіма 

столицями Південної і Центральної Європи. Розвитку транскордонного туризму сприяє 

найбільш розгалужена в Україні мережа митних переходів - дев’ятнадцять. Така 

"відкритість" прикордонної області для міжнародних туристичних потоків - одна з 
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основних передумов становлення Закарпаття як привабливого рекреаційно-

туристичного регіону європейського масштабу. 

 Закарпаття традиційно є областю Карпатського регіону, де стан і перспективи 

туристично-рекреаційної індустрії були і залишаються одними з найкращих в Україні. 

Область володіє унікальним рекреаційним, природним, соціокультурним, історичним 

потенціалом, має відносно розгалужену туристичну і транспортну інфраструктуру. 

Закарпаття має всі ресурси для реалізації бальнеологічного, екологічного, сільського та 

гірського туризму (літніх і зимових видів). Саме це робить цей регіон особливо 

привабливим для здійснення підприємницької діяльності в сфері туризму. Частка 

природно-рекреаційного потенціалу Закарпаття у сумарному потенціалі України 

складає 7,036 %. У структурі рекреаційних ресурсів області 70% припадає на 

відпочинок і туризм, а 30% - на ресурси санаторно-курортного лікування. 

Закарпаття сповнене багатьма пам’ятниками історії та архітектури, замками, 

музеями, зокрема: Замок „Паланок”, санаторій „Карпати” (Мукачівський район); 

Ужгородський замок, краєзнавчий і етнографічний музеї, Невицький замок 

(Ужгородський район); музей ковальської справи „Гамора”, руїни середньовічного 

Бронецького замку, палац графів Телекі. 

Сьогодні мережа санаторно-курортних, туристично-рекреаційних та готельних 

закладів Закарпатської області нараховує 273 об’єкти, серед яких - 36 санаторіїв і 

санаторіїв-профілакторіїв, 133 туристичні бази та бази відпочинку, 104 готельні 

заклади. Поступово урізноманітнюються форми і методи роботи в туристичній галузі, 

все ширше впроваджуються у повсякденну практику новітні європейські форми 

організації відпочинку та розваг, розвиваються нові види екстремального туризму і 

спорту, що значно збільшує попит на туристично-рекреаційні ресурси Закарпаття.  

Виходячи з туристично-рекреаційного потенціалу Закарпаття, найбільш 

пріоритетними напрямками розвитку туризму в області вважаються: 

• будівництво гірськолижних комплексів і облаштованість трас (невеликі бази, 

готелі, мотелі, витяги); 

• розвиток сільського туризму (облаштованість сільських садиб необхідними 

зручностями); 

• використання джерел термальних мінеральних вод (будівництво санаторіїв, 

оздоровчих баз, водолікарень, басейнів, розважальних атракціонів); 
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• розвиток водних видів туризму (будівництво готелів, облаштованість річок 

для сплаву по воді); 

• відновлення туристичних маршрутів (облаштованість місць зупинки туристів 

необхідними пунктами харчування, відпочинку); 

• реконструкція унікальних історико-архітектурних пам’ятників 

(використання минулої спадщини в каскадах екскурсій); 

• розвиток приватного туристичного сектора (невеликі готелі, мотелі, бази 

відпочинку, мисливські будиночки); 

• розвиток дорожньої інфраструктури (будівництво міні-мотелів, 

облаштованість доріг необхідними пунктами відпочинку, АЗС і СТО європейського 

рівня).  

Подальший розвиток пропозиції туристичних послуг в регіоні повинен 

відбуватись шляхом поступової оптимізації їх якісно-цінових критеріїв: створення 

комфортніших умов перебування, покращення якості обслуговування при дотриманні 

відносно помірних цін та урізноманітнення асортименту послуг. Особливої уваги та 

підтримки вимагають економічне та фінансове забезпечення функціонування курортів 

та туристичних центрів. Активізація діяльності щодо ефективнішого освоєння наявного 

рекреаційного-туристичного потенціалу Закарпатської області можлива за рахунок 

залучення інвестиційних ресурсів у модернізацію та осучаснення матеріально-технічної 

бази туристичної індустрії, а також шляхом більш кваліфікованого управління 

туристичним комплексом регіону загалом та окремими суб’єктами туристичного 

господарювання. 

  Прискорений розвиток туристичної галузі, прагнення підприємств до отримання 

більшого прибутку, зростаюча платоспроможність споживачів послуг сприяють 

розширенню та урізноманітненню туристичної діяльності. Поряд з послугами 

проживання та харчування пропонуються такі, як: обслуговування ділових зустрічей, 

спортивні, медичні, посередницькі, комунально-побутові та інші. При цьому 

туристичні підприємства розширюють послуги не тільки притаманні даній галузі, а й 

іншим галузям, наприклад, харчовій. 

Висновки 

Для подальшого розвитку туризму на Закарпатті слід запропонувати наступні 

заходи: 
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1. Відновити практику некомерційної реклами туристських можливостей краю. 

Необхідним є видання рекламно-інформаційних каталогів по існуючих спеціалізованих 

турах (культурно-пізнавальним, екологічним, екстремальному і т.д.), а паралельно - 

видання буклету малого формату «Основна інформація для туристів» (корисні 

відомості для іноземців). Одночасно необхідно створювати базу даних потенційних 

масових користувачів, туроператоров і турагентов, для яких варто проводити цільове 

адресне розсилання рекламної продукції.  

2. Розвивати туристську інфраструктуру. Залишається актуальною проблема 

недостачі об'єктів сучасної індустрії розваг, поганих доріг, зношеності транспортної 

бази й дефіциту комфортабельних автобусів. 

3. Ширше використовувати практику створення сприятливих умов для 

інвестицій у засоби розміщення туристів й іншу туристську інфраструктуру. 

4. Підвищувати рівень сервісу обслуговування.  
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У статті розглядаються підходи до розподілу прибутку на підприємствах з різною 

організаційно-правовою формою колективної власності з точки зору задоволення інтересів працівників-
співвласників та зовнішніх інвесторів.  

 
Розподільча політика на підприємствах з колективною формою власності досить 

багатогранна проблема. Окрім зовнішньоекономічних чинників, на розподіл прибутку 

впливає характер взаємовідносин між суб’єктами господарювання.  
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Об’єкти та методи дослідження 

Процес приватизації викликав появу цілого напрямку досліджень вітчизняних 

вчених, присвячених функціонуванню та управлінню підприємств з колективною 

формою власності. У фундаментальних роботах Хубієва К., Парамонова Ф., Рутгайзера 

В. розглянутий механізм формування підприємств з колективною формою власності, 

специфіка взаємовідносин між співвласниками. Розподіл прибутку в цих дослідженнях 

розглядається як один з аспектів делегування власності. На наш погляд, даний аспект 

потребує врахування особливостей організаційно-правових форм господарювання, які 

спричиняють  відмінності у підходах до розподілу отриманого прибутку. Визначення 

цих підходів здійснюватиметься за допомогою загальнонаукових методів дослідження, 

таких як аналіз, синтез, наукова дедукція. 

Постановка задачі 

Проблема розподілу прибутку – це, перш за все, проблема присвоєння 

додаткового продукту на мікрорівні. Можливість присвоєння додаткового продукту 

реалізується через право власності. Проте законодавча основа регламентування прав 

власності недосконала, що спричиняє деформацію права власності як на макро-, так і на 

мікрорівні. Мета даної статті – визначити особливості різних організаційно-правових 

форм господарювання з точки зору підходів до розподілу додаткового продукту між 

суб’єктами колективної власності. 

Результати та їх обговорення 

На макрорівні деформація права власності проявляється у системі взаємозв’язків 

між державою, підприємством та безпосередньо працівником. Теоретично працівник-

виробник матеріальних благ може реалізувати право володіння та розпорядження 

засобами виробництва та додатковим продуктом (прибутком) через участь в діяльності 

господарського суб’єкта недержавної форми власності. На жаль, на практиці все 

виявляється набагато складнішим. При існуючий системі оподаткування значна 

частина додаткового продукту поглинається податками та відрахуваннями, тобто 

поступає в розпорядження держави. Де-юре, держава передала право власності, а 

відтак, право присвоєння прибутку приватним особам, колективам [3], але де-факто, 

існує ситуація, яка мало чим відрізняється від стану справ при командно-

адміністративній економіці, коли прибуток практично повністю вилучався в бюджет і 

перерозподілявся без врахування економічних реалій на розсуд чиновників, інтереси 

яких завжди досить далекі від потреб виробників. 
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На мікрорівні деформація присвоєння додаткового продукту в більшій мірі 

характерна для суб’єктів колективної власності і викликана недосконалістю 

законодавчих актів, які регламентують принципи функціонування даних господарських 

структур [1]. Окрім іншого, на законодавчому рівні не розглянуто проблему розподілу 

прибутку - по суті, питання присвоєння додаткового продукту на мікрорівні, що дуже 

важливо, тому що колективна власність в даному випадку не абстрактне поняття 

“загальної” власності, а сукупність конкретних часток капіталу (у будь-якій 

матеріальній і нематеріальній формі), які належать конкретним суб’єктам ринкових 

відносин, інвестованих в дане підприємство з метою отримання прибутку. І механізм 

розподілу прибутку на кожному підприємстві має будуватись на певних юридичних 

принципах, для того, щоб запобігти досить ймовірні спроби порушення прав 

портфельних інвесторів. 

Досвід функціонування різних видів підприємств з власністю працівників у 

ринковій економіці [2] дозволяє проаналізувати існуючі схеми розподілу додаткового 

продукту і на їх основі розробити загальні рекомендації щодо розподілу прибутку і 

дивідендної політики. 

Враховуючи специфіку відкритого акціонерного товариства, акціонерний 

капітал якого складають вклади багатьох інвесторів, як правило, не пов’язаних з 

підприємством трудовими взаємовідносинами, прибуток такого товариства має 

розподілятись пропорційно внесеній частці. Яку саме частину прибутку розподіляти 

між акціонерами, і яку залишати у вигляді нерозподіленого прибутку на розвиток 

виробництва - на жаль, це питання залишається відкритим не тільки в вітчизняних 

умовах нестабільності ринкової кон’юнктури, але й є методологічною проблемою в 

країнах з розвинутою економікою. Певну відповідь може дати факторний аналіз 

чинників, розглянутий у попередньому розділі дослідження.  

При вирішення питання щодо розподілу прибутку в акціонерних товариствах 

закритого типу необхідним може виявитись аналіз статусу інвесторів по відношенню 

до підприємства. Особливістю даної форми товариства є обмежений обіг акцій 

товариства на зовнішньому фінансовому ринку. Отже, можливі ситуації, коли у 

структурі акціонерів переважають або працівники підприємства, або зовнішні 

інвестори. В кожному з цих випадків схема розподілу прибутку має бути різною, 

оскільки створення додаткового продукту здійснюється під впливом різних за своєю 

соціально-економічною сутністю. Якщо більшість акціонерів - сторонні інвестори, 

прибуток слід розподіляти пропорційно вкладеному капіталу, подібно до того, як це 
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відбувається у акціонерних товариствах відкритого типу, якщо ж акціонери - 

переважно працівники підприємства, схема розподілу прибутку може бути аналогічною 

схемі розподілу на підприємствах власності працівників. Але тут слід взяти до уваги ще 

один аспект проблеми. По мірі функціонування закритого акціонерного товариства, в 

його межах відбувається соціально-трудовий рух робочої сили, де-які працівники 

поривають з підприємством трудові відносини (уходять на пенсію, звільняються, 

тимчасово не працюють) і переходять у категорію сторонніх акціонерів. Натомість 

з’являються нові працівники, які набувають статусу найманих. З часом цей процес 

набуває все більшого поширення, і акціонерне товариство може перейти в іншу якісну 

групу по відношенню до стосунків з акціонерами. Отже, при виборі схеми розподілу 

прибутку необхідно враховувати інтереси не тільки існуючих груп акціонерів, але й 

передбачати можливість маневру поведінки у взаємовідносинах з потенційними 

інвесторами. 

Підприємства власності працівників характеризуються найбільшою 

різноманітністю схем і методів розподілу прибутку і дивідендної політики. В США, де 

передача підприємств у власність працівників, ініційована урядом шляхом реалізації 

програми наділення працівників власністю (ESOE) набула значного поширення, 

розподіл прибутку на подібних підприємствах відбувається пропорційно вкладеному 

капіталу або пропорційно трудовому вкладу. Зустрічаються також і змішані схеми, які 

враховують як трудову участь працівника, так і його частку у власності підприємства.. 

На наш погляд, найбільш справедливою, а відповідно, й найбільш ефективною є 

змішана схема розподілу прибутку. 

В товариствах з обмеженою і додатковою відповідальністю схема розподілу 

прибутку обирається з урахуванням специфіки конкретного підприємства в залежності 

від правовідносин учасників. При цьому необхідно наголосити на неприпустимість 

гарантування кому-небудь з учасників отримання твердого розміру прибутку 

незалежно від результатів господарської діяльності. 

Прибутки повного товариства, як правило, розподіляються між учасниками 

пропорційно їх часткам у дольовому капіталі. Проте установчий договір або спеціальна 

угода учасників можуть встановлювати й інший порядок такого розподілу, наприклад 

порівну або з врахуванням інших критеріїв. Важливою особливістю правового 

відношення учасника повного товариства є його необмежена відповідальність по 

боргах товариства всім своїм майном, звідси випливає правило про неможливість 

усунення будь-кого з товаришів від участі в прибутках або збитках. 
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У командитних товариствах повинно обумовлюватись право переважної участі у 

прибутках вкладників (осіб, які несуть обмежену відповідальність по боргах 

командити, тобто командитистів). При розподілі прибутку по вкладах і частках в першу 

чергу повинна бути відокремлена його частина, яка підлягає розподілу по вкладах 

командитистів. В цьому розумінні статус командитистів аналогічний статусу власників 

привілейованих акцій акціонерного товариства. 

У виробничих кооперативах, враховуючи неподільність їх фондів, найбільш 

оптимальним представляється розподіл доходу між членами кооперативу пропорційно 

трудовому вкладу. В цьому аспекті цікавим може виявитись досвід всесвітньовідомої 

Мандрагонської кооперативної групи. Прибуток порівну ділиться на фонд споживання 

і фонд накопичення. Капітал є нерозподільним, проте розподіляється приріст капіталу 

шляхом відрахування на особистий рахунок кожного працівника певного проценту з 

фонду накопичення. Крім того, два рази на рік працівник в залежності від свого 

трудового вкладу отримує свою долю прибутку з фонду споживання. 

Висновки 

Безумовно, запропоновані схеми присвоєння додаткового продукту на 

мікрорівні для підприємств колективної форми власності потребують подальшого 

аналізу і перевірки на ефективність використання в реальній економічній практиці. Що 

стосується проблем присвоєння на макрорівні, необхідно передусім переглянути 

податкове законодавство, яке по суті придушує підприємницький потенціал країни і 

сприяє відчуженню виробника від результатів своєї роботи. 
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УДК 657 

  

ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ ВИРОБНИЦТВА 
 

М.В. РЕСЛЕР,  В.М. ГОЛОВАЧКО,  В.І. ПОПОВИЧ.  
Мукачівський технологічний інститут 

 
У статті досліджено еволюція поняття "витрати виробництва", а також аналізується 

перелік операційних витрат які включаються до виробничої собівартості продукції. 
 
Одним із найважливіших питань системи управління є правильне розуміння 

сутності категорії "витрати виробництва" і "собівартість". 

Вітчизняна економічна теорія витрати виробництва розглядала у двох 

значеннях: по-перше, як суспільні витрати виробництва (вартість продукції), тобто 

сукупність матеріальних витрат уречевленої праці та витрат живої праці, що 

характеризує вартість виробництва товару для суспільства, по-друге, як індивідуальні 

витрати виробництва (собівартість продукції), тобто сукупність матеріальних витрат 

уречевленої праці та витрат частки живої (необхідної) праці, що формує вартість 

виробництва товару для підприємства. 

Об’єкти та методи дослідження 

Проблеми витрат виробництва досліджується багатьма вченими-економістами 

України. Значну увагу їм приділяють у своїй працях вчені М.Т. Білуха, О.С Бородкін, 

Ф.Ф. Бутинець, Б.І. Валуєв, С.Ф.Голов, З.В. Гуцайлюк, В.П. Завгородній, З.-М. В. 

Задорожний, Г.Г. Кірейцев, Є.В. Мних, Б.М. Литвин, М.С. Пушкар, B.C. Рудницький, 

В.В. Сопко, Н.М. Ткаченко, І.Д. Фаріон та інші. 

А.П. Михалкевич та І.М. Бєлий вважають, що, оскільки процес виробництва 

протікає безупинно, то він потребує безперервних витрат праці та засобів виробництва, 

вираженням яких є суспільні витрати виробництва, витрати підприємства та 

собівартість. Під суспільними витратами виробництва вони мають на увазі по суті всі 

витрати живої та минулої праці, що уречевлена у засобах виробництва. В умовах 

товарного виробництва суспільні витрати виробництва виступають у вартісній формі та 

утворюють вартість виробничого продукту. Через економічну відокремленість 

підприємств здійснюється виокремлення витрат підприємства від витрат суспільства. 

До складу витрат підприємства включають витрати на спожиті засоби виробництва 

(сировину, матеріали, корм, насіння, паливо, енергію, амортизаційні відрахування 

основних засобів) та на оплату праці робітників підприємства. Відокремлення витрат 

виробництва від загальної величини вартості товару пояснюється необхідністю 
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відтворення у колишньому масштабі основних його елементів: робочої сили, засобів та 

предметів праці. А це потрібно для того, щоб підприємство могло забезпечити 

поновлення процесу виробництва, тобто забезпечити безперервний його процес [1, с.7]. 

А.Ф. Фабричное у своїй фундаментальній праці з економічної теорії "Витрати 

виробництва та собівартість у сільському господарстві" доводить, що в економічному 

вченні К. Маркса поняття "витрати виробництва" використовується на різних ступенях 

абстракції у чотирьох різних взаємозалежних значеннях, кожне з яких послідовно 

випливає одне з одного, а саме: 

• дійсні витрати виробництва як вся кількість затраченої праці (уречевленої й 

живої), що збігається з вартістю (с + v + Р); 

• капіталістичні витрати виробництва як витрати капіталу (с + v) на противагу 

праці; 

• витрати  виробництва  в  значенні  ціни  виробництва,  що  дорівнює  

капіталістичним витратам виробництва плюс середній прибуток; 

• витрати виробництва функціонуючого капіталіста (с + v + частина т), що 

називаються собівартістю [2, с 125]. 

Постановка задачі  

Виходячи з того, що витрати виробництва являють собою сукупність витрат 

живої й уречевленої праці на виробництво продукту, які виражаються у натуральній і 

грошовій формах, В.Б. Івашкевич вважає, що в узагальненому вигляді витрати 

виробництва є функцією виробництва і можуть бути подані:  

а) як масштаб виміру сукупності спожитої кількості ресурсів; 

б) як вартісне вираження матеріальних і трудових затрат". 

Результати їх обговорення 

 Якщо проаналізувати перший випадок, то витрати живої й уречевленої праці на 

виробництво продукції (виконання робіт, надання послуг) вимірюються у фізичних 

одиницях витрат як величини спожитої кількості сировини, матеріалів, палива, 

електроенергії тощо. Такий розріз витрат необхідний для зіставлення натурально-

речових балансів відтворення і вартісного виміру витрат. Для того щоб обчислити 

витрати сировини, матеріалів, палива у кількісному вимірі, необхідно знати потребу в 

них на кожній стадії виробництва не тільки за величиною чистих витрат, й з 

урахуванням відходів і втрат. Кількісним показником витрат праці виступають витрати 

робочого часу. Процес виробництва розкладається на окремі операції, що групуються 
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залежно від кваліфікації робіт, які виконуються, і кількості робочих місць. Позитивна 

сторона обліку витрат матеріальних і трудових ресурсів у натуральному вимірі - 

конкретність, точність і технічна визначеність витрат. Проте через те, що вони не 

зіставні, їх не можливо узагальнювати й підсумовувати. 

На витрати виробництва як грошового вираження витрачених на виробництво 

ресурсів впливає не тільки кількісний, а й вартісний чинник. За його допомогою 

порівнюють різні види витрат, приводячи їх до єдиного виду, які подаються за 

порівнянною формою. У підсумку забезпечується можливість порівнювати різні за 

змістом і призначенням витрати. 

Так, В.Б. Івашкевич зазначає, що "витрати виробництва - це економічна 

категорія, що однаковою мірою відноситься до кількісного й вартісного виміру витрат 

засобів виробництва і робочої сили для виготовлення продукції"". 

В.П. Ярмоленко дає таке визначення собівартості: "це не частина вартості у 

вигляді С + V, а зовсім інша категорія, яка виражає не тільки продуктивні, а й 

непродуктивні витрати, викликані умовами виробництва". В цілому склад витрат, що 

включають до собівартості, він пропонує подати за формулою: 

 

Св = С´п + С´Н.П + VП + Ун.п + Гн.п 

 

де знак (´) означає, що йдеться не про вартість засобів і робочої сили, а про їх 

ціну (собівартість); 

С´п - ціна (собівартість)  продуктивно використаних засобів виробництва 

(сировина, матеріали, амортизація); 

С´Н.П - ціна (собівартість) непродуктивно використаних засобів виробництва 

(різні втрати продукції, перевитрати сировини, брак виробництва та ін.); 

VП -  оплата продуктивної праці,  включаючи  оплату праці  працівників 

управління (керівників підприємств, інженерно - технічного персоналу); 

Ун.п - оплата непродуктивної праці (обслуговуючого персоналу, працівників 

обліку і т. п.); 

Гн.п - виплата грошей як витрат за статтею "собівартість" (виплата відсотків 

банку за позики, сплата штрафів, податків і зборів, страхових платежів тощо). 

 

Науковий вісник Мукачівського технологічного інституту 

Подібність витрат С + V і собівартості зводиться до того, що в основі кожної з 

цих категорій лежить людська праця (уречевлена і жива). Однак якщо витрати С + V в 

кількісному вимірі являють собою тільки оплачену продуктивну працю або тільки 
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оплачену частину вартості, то собівартість включає також оплату непродуктивної 

праці, а також витрати, які взагалі не є трудовими затратами [3, с 11]. 

У сучасній економічній теорії під витратами виробництва розуміють економічні 

витрати, які включають зовнішні та внутрішні платежі власниками ресурсів, щоб 

гарантувати стабільні поставки цих ресурсів для відповідного виробничого процесу [4, 

с 430-431]. Тобто зміст, місце і роль витрат розглядають не просто в абстрактно-

теоретичному, а в прикладному аспекті - як складовий елемент ціни, що формується в 

ринковому механізмі на основі попиту і пропозиції. 

Враховуючи позиції сучасної економічної теорії щодо витрат виробництва, Я.В. 

Соколов взагалі заперечує доцільність обчислення собівартості. "Конкуренція робить 

калькуляцію майже беззмістовною, оскільки ціна в цьому випадку складається під 

впливом попиту й пропозиції, а сама по собі фактична собівартість на продажну ціну не 

впливає (впливає планова, або нормативна, собівартість). Покупні ціни зумовлені 

минулою кон'юнктурою, а не реальним фінансовим станом підприємства в даний 

момент" [114]. 

В.П. Ярмоленко вважає "... що не можна сприйняти всерйоз думку про те, що в 

умовах ринкової конкуренції показник собівартості втратив своє значення. Насправді 

конкуренція - це насамперед цивілізована боротьба між товаровиробниками за 

зниження собівартості товару, бо тільки знизивши цей показник (за інших рівних умов) 

товаровиробник може знизити й ціну, щоб залучити на свій бік покупця та отримати 

перевагу над конкурентами" [3, с 8]. 

Незважаючи на велику кількість думок, щодо визначення витрат виробництва і 

собівартості, ми вважаємо, що обґрунтованою є та, що собівартість як об'єктивна 

економічна категорія зумовлена товарним виробництвом, самостійністю підприємства, 

відображує виробничі відносини між суспільством в цілому, його господарюючими 

ланками -підприємствами, трудовими колективами цих підприємств. Особливість 

собівартості полягає в тому, що витрати на виробництво продукції виражаються в ній 

не прямо у робочому часі, а у оберненій грошовій формі. 

Отже, собівартість і вартість - це категорії різного порядку. Вартість завжди 

можна розкласти на складові елементи, але її не можна скласти з цих елементів. 

Водночас собівартість, навпаки, можна скласти з поверхових і модифікованих 

вартісних форм, а саме з виражених у грошовому вираженні поточних витрат певного 

підприємства у тому виді, в якому вони вступають у господарську практику незалежно 
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від того, наскільки точно вони відображують вартість і пов'язані з процесом її 

створення. 

Тобто собівартість являє собою виражені в грошовій формі витрати певного 

підприємства, відшкодування яких є необхідною умовою простого відтворення. Крім 

того, просте відтворення є обов'язковою передумовою розширеного відтворення і 

накопичення. Однак перед тим як здійснити розширене відтворення за рахунок 

прибутку, необхідно відшкодувати собівартість та забезпечити виробництво у 

колишньому масштабі. Отже, собівартість є категорією простого відтворення та 

акумулює у грошовій формі всі витрати підприємства на спожиті засоби виробництва, 

нараховану оплату праці як частину необхідного продукту і частину додаткового 

продукту. 

Вартість спожитих засобів виробництва переноситься на новий продукт і стає 

частиною його вартості. В собівартості враховується не вартість спожитих засобів 

виробництва, а витрати підприємства на них. Спожиті засоби виробництва входять до 

собівартості через ціни на машини, устаткування, матеріали, добрива тощо. Проте 

оскільки ціни відхиляються від вартості, то й витрати підприємства на придбання цих 

засобів не будуть дорівнювати їх вартості. До вартості новоствореного продукту 

входить вартість необхідного продукту, що вимірюють працею, затраченою на його 

виробництво. У собівартості знаходять відображення витрати на оплату праці, які є 

частиною необхідного продукту. 

Отже, до собівартості крім витрат на засоби виробництва, оплату праці і 

управління доцільно включати витрати підприємства, що не залежать від характеру їх 

походження, які є необхідними для простого відтворення. Тобто собівартість як 

економічну категорію необгрунтовано пов'язувати з процесом створення вартості та 

поділом продукту на "необхідний" і "додатковий". 

 

Науковий вісник Мукачівського технологічного інституту 

Ми підтримуємо точку зору науковців, що для конкретного підприємства всі 

його витрати, все що коштує йому грошей і сплата процентів за кредит, і земельна 

рента, і певні податки, і страхові платежі, і всі здійснені ним витрати по реалізації 

продукції (включаючи митні збори, завищені витрати на рекламу і т.д.), крім тих 

витрат, які по суті є використанням підприємницького прибутку для здійснення 

розширеного відтворення, виступають для нього як умови простого відтворення 

капіталу та входять в індивідуальні витрати підприємця, або до собівартості. Тобто, до 

собівартості мають бути включені всі поточні витрати підприємства, відшкодування 

яких в даних умовах необхідно підприємству для здійснення простого відтворення, і не 
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повинні включатися витрати, призначені на розширення масштабів виробництва. Саме 

зазначені вище теоретичні передумови можуть слугувати умовою простого відтворення  

і  основою  для   обґрунтування  сутності  категорії  собівартості  та  пояснити 

закономірності включення в неї витрат на спожиті засоби виробництва, на оплату праці 

й визначення додаткового продукту, так і визначення кола витрат, що включають до 

собівартості. 

До переходу України на міжнародні стандарти бухгалтерського обліку склад 

витрат виробництва було встановлено для різних галузей народного господарства 

типовими положеннями. Так, у сільському господарстві склад витрат виробництва було 

визначено у Типовому положенні з планування, обліку й калькулювання собівартості 

продукції (робіт, послуг) сільськогосподарських підприємств за економічними 

елементами та в розрізі статей витрат на виробництво. Під собівартістю розуміли 

витрати підприємства, пов'язані з виробництвом і збутом продукції, виконанням робіт 

та наданням послуг. Тобто витрати обліковувались так, щоб можна було визначити 

бригадну, цехову, виробничу та повну собівартості продукції. 

Зміни, що відбулися за останні роки у політичному та економічному житті 

суспільства, зумовили нові тлумачення суті категорії витрат виробництва. З 

впровадженням національних положень (стандартів) у бухгалтерському обліку та 

згідно з П(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності" П(С)БО 3 "Звіт про 

фінансові результати", П(С)БО 16 "Витрати" поняття витрати має наступне тлумачення 

- це зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів, або збільшення 

зобов'язань, які призводять до зменшення власного капіталу. Тому ми підтримуємо 

думку науковців які зазначають, що це визначення суперечить загальноприйнятому 

методологічному аспекту. 

Дехто з науковців вважає, що рекомендації щодо формування виробничих 

витрат, собівартості і прибутку що надані в положенні (стандарті) бухгалтерського 

обліку 16 "Витрати" мають суб'єктивний характер, а визначення витрат виробництва за 

цим стандартом - це теоретичне непорозуміння. На їх думку, більш практичним є 

визначення витрат, яке дали відомі американські вчені: "Витрати - це визначена в 

доларах сума ресурсів, які були використані чи витрачені підприємством протягом 

певного часу з метою отримання доходу". 

 

Науковий вісник Мукачівського технологічного інституту 

Впровадження національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в 

Україні суттєво змінило склад витрат виробництва, що включаються до собівартості 

продукції. Враховуючи те, що витрати, які здійснюють підприємства в процесі 
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здійснення всіх видів своєї діяльності, є надзвичайно різноманітними, тому за 

характером виникнення і функціональним призначенням всі їх поділяють на такі групи: 

операційні витрати; фінансові витрати; витрати, що виникають в процесі звичайної 

діяльності і не є операційними та фінансовими; надзвичайні витрати.  

Склад операційних витрат є також різноманітним, тому не всі вони включаються 

до виробничої собівартості продукції (рис. 1). 

 
Рис. 1. Склад операційних витрат відповідно до П(С)БО 16 "Витрати" 

 

Отже, відповідно до п. 16 П(С)БО 16 "Витрати" загальновиробничі витрати 

поділяють на постійні та змінні, а також розподілені й нерозподілені у частині 

постійних витрат [5]. Обґрунтовують це тим, що загальновиробничі витрати зумовлені 

не тільки виробничою, а й операційною, фінансовою та інвестиційною діяльністю 

підприємства в цілому. 

В Методичних рекомендаціям з планування, обліку й калькулювання 

собівартості продукції (робіт, послуг) сільськогосподарських підприємств виходячи із 

галузевих особливостей загальновиробничі витрати не поділяють на постійні та змінні. 

Ці витрати обліковують на окремому субрахунку рахунку 91 і розподіляють між 

основними галузями та об'єктами витрат пропорційно до суми прямих витрат (без 

витрат основних матеріалів) [6]. 

Згідно із П(С)БО 16 "Витрати" собівартість реалізованої продукції складається з 

виробничої собівартості продукції, нерозподілених постійних загальновиробничих 

витрат та наднормативних виробничих витрат (рис. 2). 
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Рис. 2. Схема визначення виробничої собівартості та собівартості реалізованої продукції 

згідно з П(С)БО 16 "Витрати" 

 

В нинішніх умовах функціонування підприємств змінився склад витрат 

виробництва, змінилась безпосередньо сама побудова обліку витрат, яка має 

здійснюватися за методом неповних витрат. 

Облік витрат на виробництво, доходів та результатів виробничої діяльності 

може здійснюватися за двома основними підходами. 

Перший підхід спрямований на вдосконалення калькулювання і контролю 

собівартості. Система обліку, що реалізує цей підхід, передбачає включення до 

собівартості продукції (робіт, послуг) всіх (змінних і постійних) виробничих витрат 

(система повних витрат). 

Другий підхід спрямований на удосконалення методики прийняття 

управлінських рішень, вміння коригувати їх залежно від змін ринкової кон'юнктури та 

зовнішніх чинників. Цей підхід реалізують системи неповних витрат. 

Одним із варіантів систем обліку витрат є метод обліку фактичних витрат, що 

традиційно використовувався у вітчизняній практиці бухгалтерського обліку. Він 

передбачає всебічне і точне відображення у собівартості продукції (робіт, послуг) всіх 

витрат, що мали місце в процесі діяльності за об'єктами обліку та поділ на прямі й 

непрямі. При цьому поділ витрат на змінні й постійні не передбачається. Прямі витрати 

безпосередньо відносять до конкретного об'єкта обліку витрат, а непрямі розподіляють 

між об'єктами обліку пропорційно до обраної бази розподілу. Цей розподіл не залежить 

від ступеня використання виробничих потужностей, він завжди є умовним, оскільки 

залежить від обґрунтованості бази розподілу. Отже, розподіл непрямих витрат за 

об'єктами обліку, значно ускладнюючи калькуляційні розрахунки, не завжди 
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забезпечує їх точність і обґрунтованість. Цим пояснюється обмеженість використання 

наведеного методу обліку витрат для прийняття управлінських рішень. 

Облік виробничої діяльності за методом неповних витрат допускає визначення 

неповної (урізаної) собівартості конкретного виду продукції, тобто собівартості без 

певної частини непрямих витрат, тому й називають цей метод методом неповних 

витрат. 

З метою визначення неповної собівартості витрати поділяють на прямі та 

непрямі, такі, які залежать і не залежать від обсягу виробництва, тобто змінні та 

постійні. Прямі витрати завжди розглядаються як змінні витрати; водночас непрямі 

витрати містять крім постійних витрат змінні. Отже, відповідно до методу неповних 

витрат витрати поділяють на три групи: 

• прямі (змінні); 

• непрямі змінні; 

• непрямі постійні. 

Прямі витрати, що визначені пп. 12 - 14 П(С)БО 16 "Витрати", є витратами 

змінними. Щодо загальновиробничих витрат, то відповідно до п. 16 П(С)БО 16 

"Витрати" їх поділяють на постійні й змінні. В свою чергу, постійні загальновиробничі 

витрати диференціюються на розподілені та нерозподілені. Розподілені постійні 

загальновиробничі витрати відносять на відповідні об'єкти обліку витрат, а 

нерозподілені постійні загальновиробничі витрати включаються безпосередньо до 

складу собівартості реалізованої продукції (робіт, послуг) у період їх виникненню [5]. 

Основні методичні питання побудови обліку за методом неповних витрат 

аналогічні методу повних витрат. Принципова відмінність облікового процесу за 

методом неповних витрат від методу повних витрат полягає у підході до постійних 

виробничих витрат. При здійсненні обліку за повними витратами до собівартості 

продукції включають усі виробничі витрати. Відповідно всі виробничі накладні 

витрати (як змінні, так і постійні) розподіляють між виробами та включають До 

собівартості незавершеного виробництва і готової продукції. В умовах використання 

методу неповних витрат не тільки операційні витрати (управління, збут та ін.), а й 

постійні виробничі витрати розглядають як витрати періоду та списують за рахунок 

прибутку. У результаті цього до собівартості незавершеного виробництва та готової 

продукції включають тільки змінні виробничі витрати. 
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Така система обліку веде до того, що постійні витрати не співвідносяться із 

запасами готової продукції та не фіксуються в обсягах незавершеного виробництва. 



Гуманітарні і суспільні науки 203

Завдяки цій особливості система обліку неповних витрат орієнтує облік не на процес 

виробництва, а на процес реалізації. Покладені в її основу принципи обліку 

відповідають вимогам вивчення ринку. Водночас система, що враховує повну 

собівартість, орієнтована на виробництво, а її принципи обліку відповідатимуть 

вимогам відображення технологічних аспектів процесу виробництва. 

В.П. Ярмоленко вважає, що підхід до формування неповної (урізаної) 

собівартості є суб'єктивним, пояснюючи це тим, що більшість із так званих постійних 

витрат мають безпосереднє відношення до процесу виробництва. Він зазначає, що 

більша частина адміністративних витрат є непродуктивними. Зокрема, це витрати на 

ведення бухгалтерського обліку, на утримання пожежно-сторожової охорони, .... Однак 

той факт, що непродуктивні витрати не беруть участі у створенні вартості, а навпаки, з 

погляду суспільства, в цілому покриваються за рахунок додаткової вартості, аж ніяк не 

означає, що їх треба вилучити із собівартості конкретних продуктів і віднести 

безпосередньо на збитки підприємства. 

Впровадження національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку 

суттєво змінило склад операційних витрат виробництва, що включається до 

собівартості продукції. Відповідно до П(С)БО 16 "Витрати" в бухгалтерському обліку 

визначається лише виробнича собівартість продукції за неповними витратами. Тому, 

для забезпечення внутрішньогосподарських потреб підприємств інформацією про 

фактичні витрати на виробництво конкретних видів продукції (в тому числі для 

ціноутворення) необхідно в системі внутрішньогосподарського обліку визначити 

собівартість продукції за повними витратами. 

Висновки 

Отже, на рівні підприємства операційні витрати виробництва вимірюються не 

безпосередньо витратами праці, а є вартісним вираженням цих витрат. Такий підхід до 

розуміння витрат виробництва в економічному значенні має бути базовим для 

визначення цього поняття в бухгалтерському обліку. Для визначення собівартості 

виробленого продукту слід враховувати витрати на його виробництво. Тобто 

собівартість являє собою виражені в грошовій формі витрати виробництва певного 

підприємства, відшкодування яких є необхідною умовою простого відтворення. Саме 

зазначені вище теоретичні передумови можуть бути умовою простого відтворення та 

основою для обґрунтування сутності собівартості та пояснити як закономірності 

включення до неї витрат на спожиті засоби виробництва, на оплату праці й визначення 
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додаткового продукту, так і визначення кола витрат, що включають до собівартості 

продукції. 
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