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СТАТИСТИЧНА  ОПТИМІЗАЦІЯ  ТЕХНОЛОГІЧНОГО  ПРОЦЕСУ 
ФАРБУВАННЯ  ХУТРА  ПО ТИПУ  „ТЕХНОЛОГІЯ – ВЛАСТИВІСТЬ”  ДЛЯ 

ШЕСТИФАКТОРНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ 
 

О.П. КОЗАРЬ 
Мукачівський технологічний інститут 

 

Розроблена статистична оптимізація технологічного процесу фарбування натурального хутра 
по типу „ технологія – властивість” для шестифакторного експерименту за допомогою методу  
Гауса-Зейделя. Дана математична модель теоретично підтверджує достовірність експериментально 
отриманих результатів. 

 
Процес фарбування натурального хутра, якщо його розглядати з фізико-хімічної 

точки зору, представляє собою невід’ємну, сукупну єдність  чотирьох стадій: дифузії 

барвника в розчині, сорбції його активною  поверхнею волосяного покриву та шкірної 

тканини, активної дифузії фарбуючих речовин в структуру елементарних волокон та 

фіксація вказаних речовин з активними центрами. В зв’язку з цим аналіз будь-якого 

процесу фарбування потрібно починати з оцінки факторів, які керують дифузійним 

переносом частинок барвника  із розчину до зовнішньої поверхні волосин та шкіряної 

тканини, вивчення механізму переміщення барвника з периферії до центру кожного 

елементарного волокна [1]. При створенні нових способів фарбування дуже важливо, 

щоб протягом короткого часу перебування хутра в фарбувальному розчині барвник 

швидко переходив із розчину на хутро, а потім, на наступних стадіях, також швидко 

перерозподілявся з поверхні в середину волосу. 

Удосконалення процесів нейтралізації та фарбування волосяного покриву хутра 

з метою скорочення витрат барвників та інших хімматеріалів, і при цьому отримання 

насиченого забарвлення на хутрі, здійснювали, досліджуючи сорбцію ряду кислотних 

барвників вітчизняного виробництва волосяним покривом хутра в залежності від ряду 

факторів: виду і концентрації ПАР (при нейтралізації та фарбуванні), концентрації 

барвника, рН розчину, виду та концентрації інтенсифікатора в фарбувальному розчині. 

Об’єкти та методи дослідження 

Для дослідження використовувалось хутро білого кроля, обробленого за єдиною 

технологією. При фарбуванні хутра в даному дослідженні використовувалися 

середньовирівняюючі  кислотні барвники: кислотний коричневий К,  кислотний бордо. 

Зразки хутра фарбували в умовах термостатування. 

Для створення рецептів фарбування на великих хутрових підприємствах 
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використовують об’єктивні способи аналізу результатів, засновані на існуванні 

залежності між відбиттям світла від забарвленого зразка і вмістом барвника на хутрі, 

яка дозволяє порівняти за показниками характеристики кольору заданих і отриманих 

забарвлень. Деякі  із способів передбачають розрахунок рецептури за допомогою ЕОМ. 

Інструментальний  метод розрахунку має ряд переваг. Головна із них - знаходження 

точного рецепту і, відповідно, найвищого технічного  ефекту, при мінімальній 

кількості використовуваних барвників та матеріалів. Однак цей спосіб потребує 

використання складної техніки і організації обчислювального центру, а також 

трудомістку підготовчу роботу, яка включає накопичення даних, які б характеризували 

барвники, індивідуальність сировини і технологічний  процес підготовки та 

фарбування хутра. Простішим є спосіб, який передбачає розрахунок рецептури 

фарбування безпосередньо у фарбувально-викінчувальному виробництві. З цією метою 

в деяких випадках використовують залежність між коефіцієнтом відбиття забарвленого 

хутра і концентрацією барвника на волосяному покриві, яке виражається рівнянням 

Гуревича-Кубелки-Мунка[2,3,4]. Для визначення вибірковості барвника хутром 

користувались приладом ФОУ 4.2. За критерій оцінювання інтенсивності забарвлення 

приймали коефіцієнт поглинання забарвлених зразків αλ, який в даному дослідженні 

характеризує інтенсивність забарвлення хутра як функцію технологічних параметрів  

процесу. Оскільки при фіксованих умовах фарбування інтенсивність забарвлення хутра 

залежить  від розподілу барвника між волосяним покривом та шкірною тканиною, то, 

відповідно, критерій оцінювання для хутра, який використовувався нами, характеризує 

не тільки повноту вибирання барвника із фарбувального розчину, а й глибину 

профарбовування волосу та шкірної тканини  (в поперечному перерізі).  

Розроблено спосіб фарбування хутра кроля індивідуальними  кислотними 

барвниками в кольори червоно-коричневої гами, який  містить дві  стадії:  

1) нейтралізація в розчині складу, г/л: NH4OH - 4,0; NaCl- 20,0; МЕА- 3,0 

тривалість 30 хв температура 35-400С, РК=20; 

2) фарбування в розчині: барвник - 6% від маси зразка; Na2SO4- 10% від маси 

зразка; СН3СООН (30%-на)-2,0 г/л; МЕА- 2,5 г/л; бутанол - 20,0 г/л, РК=25, 

температура  35-400C, тривалість 2 год. Далі зразки промивають  теплою проточною 

водою.  

Постановка задачі 

Основною метою даного дослідження  є здійснення статистичної оптимізації 
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технологічного процесу фарбування хутра за запропонованим способом, який би 

пов’язував шість технологічних параметрів та інтенсивність забарвлення волосяного 

покриву хутра і  встановлення  оптимуму досліджуваного процесу. 

Результати та їх обговорення 

Базуючись на експериментальних  даних по фарбуванню хутра  кроля 

кислотними барвниками, здійснена статистична оптимізація даного технологічного 

процесу за методом Гауса-Зейделя [5], яка пов’язує шість  технологічних параметрів та 

інтенсивність забарвлення волосяного покриву  хутра. Статистична оптимізація 

процесу нейтралізації та фарбування хутра кислотними барвниками, з використанням 

інтенсифікаторів -  МЕА та бутанолу, проводилась по типу „технологія – властивість” 

для шестифакторного експерименту. Оптимум досліджуваного процесу шукали 

почерговою   зміною кожного вхідного параметра до досягнення оптимуму вихідної 

змінної.  Отримано рівняння множинної регресії, розв’язком якого є оптимальні  

значення вхідних змінних, тобто, точка оптимуму: 

 

y=  - 57,98 + 3,99x1 + 6,51x2   + 5,03x3 + 17,49x4 + 22,35x5 + 3,35x6 - 0,84x1
2 - 

0,98x2
2   + 0,30x3

2 - 1,85x4
2 - 5,87x5

2 - 0,09x6
2. 

 

  де  х1 – концентрація МЕА в нейтралізаційному розчині, г/л;  

       х2 – концентрація NH4OH (25%-го) в нейтралізаційному розчині, г/л;  

       х3 -  концентрація МЕА в фарбувальному розчині, г/л;  

       х4 – концентрація кислотного барвника, в % від маси зразка;  

       х5
 – тривалість фарбування, год, х6 – концентрація бутанолу в 

фарбувальному розчині, г/л. 

Основне завдання статистичної оптимізаціїї даного експерименту – досягнення 

оптимуму інтенсивності забарвлення хутра при проведенні процесу в системі  „нейтралізація – 

фарбування”. Для цього проведено кодування  технологічних факторів (табл.1). 
Таблиця 1 

Кодування технологічних параметрів 
Параметри - 1 0 +1 

х1 0 1,5 3 
х2 0 2 4 
х3 0 1,5 2,5 
х4 1,5 3,0 6,0 
х5 0,25 1 2,5 
х6 0 10 20 

Початковий крок = 0,5. Точність = 0,0001. 
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Після кодування рівняння множинної регресії має вигляд: 

y=  + 43,37 + 2,18x1 + 5,18x2  + 7,24x3 + 8,14x4 + 8,00x5   + 14,70x6 - 1,9x1
2 - 3,92x2

2   + 

0,48x3
2 - 9,36x4

2 - 4,49x5
2   - 9,40x6

2 

 

Точка оптимуму як результат оптимізації представлена в табл. 2 
Таблиця 2 

Точка оптимуму 

Значення Технологічні параметри 
розрах. експер. 

х1 
Концентрація МЕА в нейтралізуючому розчині, г/л 2,37 3,0 

х2 
Концентрація гідроксиду амонію(25%) в нейтралізуючому 
розчині, г/л 3,32 4,0 

х3 
Концентрація МЕА в фарбувальному розчині, г/л 2,5 2,5 

х4 
Концентрація барвника в фарбувальному розчині, % від маси 
зразка 4,73 6,0 

х5 
Тривалість фарбування, год 1,9 2,0 

х6 
Концентрація бутанолу в фарбувальному розчині, г/л 17,8 20,0 

Значення оптимуму Yопт = 64,511. 

За результатами оптимізації процесу фарбування хутра кислотними барвниками 

побудована діаграма «технологія – властивість» для параметрів х3 і х4 при фіксованих 

оптимальних значеннях інших технологічних параметрів. Криві відгуку в кодованих 

одиницях представлені на рис.1. 

 

 
Рис. 1 Криві відгуку для параметрів х3 і х4 при фіксованих оптимальних значеннях інших 

технологічних параметрів 
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Висновки 

Таким чином, “послідовна” оптимізація і оптимізація з використанням методу 

Гауса-Зейделя дають близькі результати, що теоретично підтверджує достовірність 

експериментально отриманих результатів. Поряд з цим, внаслідок взаємодії факторів 

між собою, значення оптимальних концентрацій, розрахованих за рівнянням регресії, 

дещо менші оптимальних концентрацій параметрів нейтралізації та фарбування, 

знайдених експериментально. 
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ДЕЯКІ ФІЗИКО-МЕХАНІЧНІ АСПЕКТИ У ДЕФЕКТОСКОПІЇ МЕТАЛЕВИХ 

КОНСТРУКЦІЙ 
 

М.Г. СТАЩУК 1,  В.Г. ГОРОПАЦЬКИЙ 2, В.Ф. ЛАЗАР 3 
1 Національний університет „Львівська політехніка”, м. Львів, Україна 

2 ДП «НДІ «Система», м. Львів, Україна 
3 Мукачівський технологічний інститут 

 
Запропоновано математичну модель та відповідну методику для врахування 

залежності показів засобу вимірювання від фізико-механічних характеристик металу 
давача та фізико-хімічних характеристик середовища. Наведено результати 
аналітичних досліджень, що підтверджують доцільність врахування фізико-
механічних та фізико-хімічних аспектів під час вимірювань та атестування засобів 
вимірювань. 

 

Постановка задачі  

Засоби вимірювання та діагностики використовуються здебільшого у складних 

умовах експлуатації: дії механічних навантажень, впливу електромагнітного, 

температурного полів, фізико-хімічних факторів середовища тощо. Основні функційні 
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елементи цих приладів – первинні перетворювачі (або давачі) (рис. 1) – перебувають 

під дією означених чинників. Крім того, оскільки ці елементи виготовлені з металу, то 

вони мають свої фізико-механічні властивості, вони здатні кородувати і т.п. Все це є 

причиною появи додаткових похибок у результатах вимірювань (діагностування).  

 
Рис. 1. Давач засобу вимірювання у електропровідному середовищі (φm – електричний потенціал 
металу давача, φс –електричний потенціал електроліту, φmc – розподіл електричного потенціалу у 

подвійному електричному шарі) 
 

З іншого боку, металеві елементи інженерних конструкцій працюють також, як 

правило, в умовах одночасної дії механічних навантажень (тиску, розтягу, згину, 

кручення), впливу електромагнітного, температурного полів та зовнішнього 

середовища. Різноманітні неоднорідності й дефекти на поверхні та в об`ємі матеріалів 

(порожнини, раковини, щілини, пітинги тощо) є концентраторами напружень та 

місцями найбільш ймовірного руйнування деталей машин і конструкцій. Зовнішнє 

середовище є додатковим істотним чинником, що впливає на міцність, несучу здатність 

та руйнування виробів (рис. 2). Силове навантаження і відповідне йому неоднорідне 

поле напружень є причиною просторового перерозподілу носіїв струму в металевих 

тілах. Так, під час розтягу твердого тіла вершина тріщини, тобто місце найбільшої 

концентрації напружень, стає анодом, а вся інша поверхня матеріалу, в тому числі й 

менш напружені стінки тріщини, – катодом.  
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 p 

p 

Подвійний 
електричний шар 

Метал 

Середовищеq q 

 
Рис.2. Навантажене зусиллями p i q металеве тіло з дефектами у робочому середовищі. 

 

Однак, існуючі методики атестування засобів вимірювання, а також методики 

діагностування металевих конструкцій не враховують електричні ефекти, що 

виникають на поверхні як давача засобу вимірювань, так і металевого виробу внаслідок 

взаємодії металу та зовнішнього електропровідного середовища. Це призводить до 

отримання недостовірних даних про об’єкт діагностування. Тому під час дефектоскопії 

металевих виробів та конструкцій є необхідність використовувати аналітичні методи, 

які б дозволяли враховувати зазначені вище фізико-механічні аспекти взаємодії 

здеформованого металу і зовнішнього електропровідного середовища та усувати 

можливі похибки у вимірюваннях. 

В основу таких методів може бути покладено аналітично-розрахункову модель 

досліджування впливу неоднорідності деформації на величину і розподіл електричних і 

електродних потенціалів на межі контакту металевих тіл з рідкими електропровідними 

середовищами. Вихідні положення цієї моделі описано у роботах [1, 2]. В роботах [3, 4] 

наведено співвідношення для кількісного оцінювання величини електричних 

потенціалів в металевих тілах, середовищі, що контактує з ними, а також електродних 

потенціалів вздовж плоских поверхонь розділу тіл і середовища та в околі дефектів 

кругової форми залежно від величини прикладеного силового навантаження. В роботі 

[5] наведено результати досліджень зміни електродних потенціалів в околі заповненого 

електропровідним середовищем еліптичного дефекту поверхні металевої пластини, яка 

перебуває під дією розтягальних зусиль інтенсивності p. 
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У цьому повідомленні описано математичну модель, яка дозволяє оцінити 

величину впливу взаємодії умов експлуатації на достеменність результатів вимірювань, 

а також наведено деякі приклади застосування цієї моделі. 

Розглядається металевий виріб у зовнішньому електропровідному середовищі 

(рис. 1). Як відомо [6], на межі розділу двох електропровідних фаз виникає подвійний 

електричний шар, що спричинює появу електродного потенціалу cm ϕ−ϕ=ϕΔ  ( mϕ – 

електричний потенціал металу, – електричний потенціал електроліту). Поверхня 

металу перебуває під дією механічних навантажень, що викликає додаткове відхилення 

електродного потенціалу. Тому виникає проблема оцінки впливу зазначених факторів 

на покази засобу вимірювань. 

cϕ

В основі розробленого в роботах [1, 2] аналітичного підходу до визначення 

електродного потенціалу вздовж поверхонь та меж дефектів напруженого металевого 

тіла, заповнених агресивним середовищем, є термодинаміка нерівноважних процесів, 

положення фізико-хімічної механіки матеріалів та електропровідних явищ, що 

відбуваються в неферомагнетному пружному ізотропному тілі [7], та теорії розчинів 

Дебая-Гюккеля [8]. 

Вихідні співвідношення. Розглянемо навантажене нефереомагнетне металеве 

тіло в електропровідному середовищі (електроліті). У момент контакту між металом і 

середовищем виникає обмін іонами, що спричинює появу подвійного електричного 

шару і, отже, – різниці потенціалів, тобто електродного потенціалу [6]. Потрібно 

визначити характер зміни електродного потенціалу ϕΔ  у полі статичних навантажень. 

Для визначення розподілу електричного потенціалу в металі використаємо 

модель бездомішкового електропровідного твердого тіла, що враховує процеси 

деформації та перерозподілу електричних зарядів – електропровідності, а для 

макроскопічного опису цих процесів застосуємо гіпотезу рівноважного стану в межах 

фізично малого елемента тіла [7]. Рівняння розподілу електричного потенціалу в 

навантаженому металевому тілі запишемо у вигляді [7]: 

 

0
22 εεβ+ϕχ=ϕ∇ σKmmm       ( 0

2 ερ=χ mmm C ),                                  (1) 

де – діелектрична стала, 0ε β  – електрострикційний коефіцієнт, K  – модуль 

об`ємного розширення,  – відносне об`ємне розширення, Сm – питома 

електроємність металу, – густина розподілу заряду.  

σε

mρ
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Для визначення розподілу електричного потенціалу в середовищі треба оцінити 

взаємодію між зарядженими частинками (іонами) в рідкому середовищі, 

використовуючи модель електроліту Дебая-Гюккеля [6, 8]. Якщо вважати сили 

взаємодії між іонами електростатичними, а до розподілу іонів застосувати принцип 

Больцмана, то рівняння для встановлення розподілу потенціалу cϕ  можна записати у 

вигляді: 

 

ccc ϕχ=ϕ∇ 22    ( ( )0
222 εε=χ ∑ kTnze iic ,     (2) 

де  – відносна діелектрична проникність середовища,  – заряд і-го сорту 

іонів,  – число зарядів, k  – постійна Больцмана, 

ε iez

n T  – абсолютна температура. 

Розподіл потенціалу  по подвійному електричному шару визначає рівняння 

Пуассона-Больцмана [9]: 

mcϕ

 

mcmcmc ϕχ=ϕ∇ 22    ( ( )RTIF mcmc ε=χ 22 2 ),       (3) 

де  – число Фарадея, І – іонна сила розчину, обчислена за теорією розчинів 

Дебая-Гюккеля,  – відносна діелектрична проникність подвійного електричного 

шару,  (де  – число Авогадро,  – константа швидкості елементарної 

реакції). 

F

mcε

AkNR = AN k

З рівнянь електродинаміки випливає, що на лінії контакту електропровідних фаз 

неперервні нормальні складники струмів та неперервні самі електричні потенціали в 

цих фазах [10]. Тобто на межі «метал–подвійний електричний шар» повинні 

виконуватись умови 

nn mcmcmm ∂∂ϕσ=∂∂ϕσ ,     mcm ϕ=ϕ ,       (4) 

а на межі подвійний електричний шар–середовище – 

nn ccmcmc ∂∂ϕσ=∂∂ϕσ ,    cmc ϕ=ϕ ,           (5) 

де n∂∂  – похідна по нормалі до межі контакту, cmcm ,, σσσ  – електропровідності 

металу, подвійного електричного шару та середовища відповідно. 

Співвідношення (1)-(3) з умовами (4), (5) є повною системою рівнянь крайової 

задачі для визначення електричних потенціалів в металі, подвійному електричному 

шарі й у середовищі. 
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Зміна електродного потенціалу вздовж поверхні контакту металу і 

середовища. Розглянемо два навантажених зусиллями інтенсивності p1 i p2 

електропровідних неферомагнетних тіла, проміжок між паралельними площинами 

яких, що має ширину 2h, заповнений середовищем, а подвійний електричний шар біля 

поверхні першого тіла має товщину λ1 , біля другого – λ 2  (рис.3). Розв’язок такої 

крайової задачі наведено в роботі [3]. 

 
Рис.3. Два металевих тіла під дією одновісних розтягувальних навантажень.  

 

Дослідження зміни електродних потенціалів залежно від зміни віддалі між 

тілами [11] показує, що для навантажених металевих тіл, віддаль між плоскими 

поверхнями яких хоча б незначно перевищує сумарну ширину подвійних електричних 

шарів, обчислювати зміни електродних потенціалів в системі "металеве тіло 1 – 

середовище – металеве тіло 2" можна без врахування цієї віддалі. Крім того, за цієї 

умови вираз для обчислення електродного потенціалу в системі можна подати у 

вигляді [11]: 

 

ii 0ϕ−ϕ ΔΔ = ii pλγ ,  (i = 1,2)        (6) 

де ii 0ϕ−ϕ ΔΔ  – електродний потенціал вздовж поверхні і-го тіла, викликаний 

дією зовнішніх навантажень без урахування i0ϕΔ  – електродного потенціалу на межі і-

ве металеве тіло – середовище, що обумовлений тільки їх електрохімічною взаємодією 

(i = 1,2), 
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ϕ ϕ ϕmi mci c, , ,  (i = 1,2) – електричні потенціали та характеристичні 

параметри металів, подвійних електричних шарів і середовища (які обчислюються за 

виразами (1)-(3)),  – електропровідності металів та відповідних подвійних 

електричних шарів, 

χ χ χmi mci c, ,

mcimi ,σσ

iβ  – електрострикційні коефіцієнти об`ємного розширення металів, 

 – коефіцієнти Пуассона металів (i = 1,2). iν

У робочих умовах електропровідність металу і середовища під дією зовнішніх 

чинників (наприклад, температури) може змінюватись. Дослідження показує [11], що із 

збільшенням відношення електропровідностей середовища і тіла росте (за абсолютною 

величиною) електродний потенціал вздовж плоскої межі взаємодії навантаженого тіла 

й середовища. 

 
 

Рис. 4. Металеве тіло з заповненим електропровідним середовищем круговим отвором радіуса r0 
під дією  навантаження p: m – метал; mc – подвійний електричний шар шириною λ; c – зовнішнє 

електропровідне середовище; (r,θ) – полярні координати; r1=r0 – λ. 
 

Подібні результати отримані також для випадку, коли поверхня контакту металу й 

середовища має форму колового отвору. 
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Для достатньо великого радіуса отвору вираз для обчислення електродного 

потенціалу вздовж контура контакту навантаженого металевого тіла і середовища (без 

урахування 0ϕΔ  – електродного потенціалу на межі металеве тіло – середовище, що 

обумовлений тільки їх електрохімічною взаємодією) можна подати у вигляді [11]: 

                                    0ϕ−ϕ ΔΔ = ( )θ+γλ 221 cosp ,                     (8) 

де λγ  обчислюється за виразом (7), в якому нижній індекс і не враховується, θ – 

кут, що відраховується від напряму, перпендикулярному дії навантажень, проти 

годинникової стрілки (рис. 4). 

Аналіз виразу (8) показує, що під дією навантаження інтенсивності р на 

поверхні отвору утворюються катодні та анодні ділянки [1, 4]. Розглянувши вирази (6) і 

(8), можна переконатись, що величина електродного потенціалу вздовж плоскої 

поверхні навантаженого металевого тіла відповідає середньому арифметичному 

значенню алгебричної суми електродних потенціалів в анодній (при θ = 00) і катодній 

(при θ = 900) зонах поверхні колового отвору достатньо великого радіуса. Крім того, 

збільшення відношення електропровідності середовища до електропровідності тіла 

призводить до зростання (за абсолютним значенням) електродного потенціалу в околі 

поверхні заповненого середовищем отвору. 

Застосування описаного аналітичного підходу дало можливість визначити зміни 

електричних потенціалів в околі заповненого електропровідним середовищем 

еліптичного отвору навантаженої розтягальними зусиллями металевої пластини [5]. 

Розв’язок відповідної крайової задачі у цій роботі наведено через функції Матьє в 

наближенні нульового та другого порядків в еліптичній системі координат і для 

граничного випадку, коли a = b, з нього можна отримати розв’язок для задачі з 

коловим отвором. На рисунку 5 наведено графіки розподілів електричних потенціалів в 

металі для цих випадків. Як видно з цих графіків, наявність еліптичного дефекту 

суттєвіше впливає на зміну електричного потенціалу, ніж наявність колового дефекту, 

оскільки останній ініціює меншу концентрацію напружень. Зокрема, якщо 

співвідношення півосей еліпса задовольняє умові a/b = 7, то у зоні концентрації 

напружень зміна електричного потенціалу у 5 разів перевищує зміну електричного 

потенціалу в околі колового дефекту [12]. 
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Рис. 5. Розподіл електричного потенціалу вздовж границі отвору: крива 1 – коло радіуса r = a;  

крива 2 – еліптичний отвір при a/b = 7 
 

У роботі [13] розглядається вплив механічних навантажень на розподіли 

електричних потенціалів в околі граничного випадку заповненого середовищем 

еліптичного дефекту – витягнутого еліпса (рис. 6, 7). Для спрощення аналітичного 

оцінювання зміщення електродного потенціалу в околі вершини еліптичного отвору у 

розв’язках для подвійного електричного шару та середовища використано умову 

малозмінності координати y вздовж зміни координати x. Це дозволяє побудувати 

розв’язок рівняння для внутрішності порожнини, витягнутої уздовж осі Ox, звівши 

задачу до одновимірної. 

Оцінювання зміни електродного потенціалу в околі вершини такого еліпса 

показує, що під час взаємодії поверхні навантаженого металевого тіла з середовищами 

різної активності максимальна зміна електродного потенціалу у вершині 

тріщиноподібного дефекту досягається за співвідношення півосей еліпса b/a = 0,01 

(рис. 6, криві 1–4). Серед розглядуваних випадків електродний потенціал найбільше 

зміщується під час контакту металу з 3% розчином NaCl (Δϕ ≈ 20 mV) 

На рисунку 7 наведено залежності зміни електродного потенціалу у вершині 

“витягнутого” еліпса (b / a = 0,01, a = 7⋅10-3 m, p = 1,8 МPа, � � � 0,2 %) від 

концентрації СNaCl середовища. Як видно з цього рисунка, зі збільшенням вмісту іонів 

Na+ та Cl- від 0 до 0,5 mol⋅l-1 в розчині, електродний потенціал Δϕ спочатку швидко 

росте, а потім, починаючи з 0,2, змінюється плавно, досягаючи значення ≈ 20 mV. 
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Висновки 

Наведені результати аналітичних досліджень та результати обчислень свідчать 

про те, що фізико-механічні та фізико-хімічні ефекти, які виникають під час взаємодії 

металу з електропровідним середовищем і викликають перерозподіл носіїв 

електричних зарядів, можуть позначатися на показах засобів вимірювання й 

діагностики. Тому ці явища доцільно враховувати у відповідних методиках 

вимірювання та атестування засобів вимірювання. Для цього потрібно виконати такі 

дослідження й обчислення:  

– визначити напружено-деформований стан як первинного перетворювача, так і 

металевого виробу, спричиненого дією силових навантажень; 

– встановити вплив напружено-деформованого стану на величину і характер 

зміни електродного потенціалу на границі контакту як первинного перетворювача, так і 

металевого виробу з рідким електропровідним середовищем; 

– оцінити вплив зміни електродного потенціалу на величину електричного 

сигналу, тобто оцінити систематичну похибку вимірювання. 
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У статті розглядається спосіб прецизійного дослідження факторів, що впливають на якість 

формування деталей верху взуття при шнуровій затяжці верху. Пропонується новий спосіб  для 
розрахунку динаміки несталих течій за допомогою методу  маркерів і комірок, які  будуються як кінцеві 
різності на сітці фіксованих комірок. 

 

В окремих галузях промисловості при розрахунку впливу технологічного 

зусилля на  матеріал під дією  інструменту, наприклад, деревини, гарячого металу, 
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широко застосовують загальні рівняння механіки суцільного середовища [1]. 

Враховуючи, що шкіра по своїй волокнистій структурі подібна до деревини і може 

розглядатись як суцільне середовище, то висунемо гіпотезу, що задачу розрахунку 

впливу технологічного зусилля на  матеріал під дією  інструменту також можна 

вирішити шляхом розв’язку рівнянь механіки суцільного середовища. 

З проведеного патентного пошуку і огляду технічної літератури [2, 3, 4,] 

встановлено, що: 

а)   натуральні шкіри не підкоряються закону Гука;  

б) аналітично визначити напруження при формуванні не можливо; 

в) в попередніх дослідженнях процесу формування не було спроб визначення 

напруження ні аналітично, ні експериментально;  

г) особливо важливо знати зону дії напруження розтягу. 

Об`єкти та методи дослідження 

Процес  шнурової  затяжки деталей  верху  взуття  є  окремим  випадком  

операції  формування.  На даний час існують загальні принципи теорії формування при  

затягуванні заготовки  шнуром і зовсім не представлено моделювання процесу 

обтікання матеріалом колодки. У такому разі  є  сенс  розглянути способи і методи по 

дослідженню процесу формування  верху  взуття  гнучким  силовим  елементом. 

Зокрема, закономірності, що характеризують процес формування  м’яких 

матеріалів, ще мало досліджені. Відомо, що такі характеристики як технологічне 

зусилля та відносне  видовження визначають якість  формування і  комфортність  

взуття. В зв’язку з цим виникає необхідність у визначенні залежності параметрів 

обладнання  від характеристик елементів  шнурової затяжки. 

Постановка задачі 

При формуванні верху взуття методом шнурової затяжки  дуже  важливим є 

визначення  швидкості будь якої частинки середовища, що знаходиться в зоні 

деформації матеріалу , та розв’язок  рівняння  зв’язку між компонентами тензорів 

напружень і швидкостей деформацій, який дає значення напруження, що виникає в 

матеріалі при його розтягуванні гнучким силовим  елементом. 

Результати та їх обговорення 

Поставлена  задача  досягається  тим, що враховуючи, що шкіра по своїй 

волокнистій структурі подібна до деревини і може розглядатись як суцільне 

середовище, то висунемо гіпотезу, що дану задачу також можна вирішити шляхом 
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розв’язку рівнянь механіки суцільного середовища, а саме рівнянь руху та 

нерозривності [5] 
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де ρ – густина матеріалу, кг/м3 ; 

 
dt

dv
dt

dv yx ⋅⋅ ρρ ,   - інерційні сили, що виникають при нерівномірному русі 

окремих частинок суцільного середовища, як наслідок нерівномірного руху 

інструменту, Н; 

 X ,Y  – масові сили, Н; 
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- відповідно нормальні та дотичні складові тензору 

напружень, Па; 
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, – швидкості руху частинок суцільного середовища, м/с. 

Рівняння (1.1), (1.2) є основними для визначення поля швидкостей та 

напружень. Додамо до них граничні умови, приймаючи схему навантаження простою в 

якості вихідного посилання: 

• густина матеріалу в процесі затягування не змінюється; 

• швидкість затягування не змінюється і є сталою величиною; 

• масовими силами нехтуємо, внаслідок того, що їх величини мають малі 

значення [7]; 

• деформація протікає при постійному об’єму. 
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Задача вирішується з урахуванням реального переміщення частинок матеріалу 

під дією навантаження. При цьому вважається, що зовнішні сили викликають 

однозначну деформацію волокон шкіри. 

Ільюшином А.А. [6], Алексієвим Ю.Н. [7] було встановлено, що при великих 

пластичних деформаціях у випадку простого навантаження направляючий тензор 

напружень співпадає з направляючим тензором швидкостей деформацій і має місце 

коефіцієнт жорсткості: 

                                
i

i
i ε

σ
μ

⋅
=

3
                                             (1.3) 

 Виходячи з (1.3) і вважаючи, що має місце плоский напружений стан, 

рівняння зв’язку між компонентами тензорів напружень і швидкостей деформацій 

можна записати у вигляді: 

xxixx εμσσ ⋅⋅+= 2  

                                  yyiyy εμσσ ⋅⋅+= 2                           (1.4) 
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 σ – середнє напруження. 

Використовуючи рівняння (1.3-1.5) для вивчення деформування шкіри і 

перетворюючи рівняння руху, отримаємо: 
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Згідно припущення  ύо = const.  Тоді (1.6) прийме вигляд: 
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Враховуючи низьку теплопровідність шкіри [7] рівняння (1.7) можна записати 

наступним чином: 
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Як видно, визначення σ може бути вирішено, якщо відоме поле швидкостей 

переміщення частинок матеріалу, що деформується. 

Також отримано вираз для потенціалу швидкостей і функції течії : 
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,   а-товщина фрикційної діафрагми, b-ширина 

затяжної кромки. 

Швидкість через потенціал швидкостей і функцію току виражається наступним 

чином [8]: 
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Продиференціювавши рівняння (1.9), (1.10) відповідно (1.11) і враховуючи 

зворотність руху, тобто вважаючи колодку нерухомою, а матеріал таким, що рухається 

зі швидкістю ύмат, отримаємо вираз для поля швидкостей частинок заготовки, що 

деформується : 
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де  n = m·(2·m - 1) ·b2 

 

Таким чином, визначивши швидкість будь якої частинки середовища, що 

знаходиться в зоні деформації матеріалу, та розв’язавши рівняння (1.8), отримаємо 

значення напруження, що виникає в матеріалі при його розтягуванні гнучким силовим 

елементом.  

Для розрахунку динаміки несталих течій пропонується новий спосіб за 

допомогою методу маркерів та комірок, які будуються як кінцеві різності на сітці 

фіксованих комірок. 

Метод маркерів і комірок є чисельним підходом для розрахунку динаміки 

несталих течій в’язкої нестисливої рідини в порожнині литтєвої прес-форми [9], для 

визначення плину металу при його об’ємному деформуванні , а також для вирішення 

ряду інших технічних задач У ньому використовується кінцево-різницева схема для 

рішення рівнянь, що описують той чи інший процес. 

Метод комірок є різновидом сіткових методів. Методам кінцевих різностей 

присвячена велика кількість наукової літератури , у яких докладно розглянуті питання 

теорії та побудови різницевих схем, методи рішення систем алгебраїчних рівнянь і т.п. 

У методі маркерів і комірок всі диференціальні рівняння та граничні умови 

записуються в кінцевих різностях на сітці фіксованих комірок, що покриває локально 

переріз матеріалу, в області формування матеріалу. Час також розбивається на кінцеве 

число інтервалів. 

Як зазначалось раніше, локально переріз матеріалу в області  формування 

матеріалу розбивається на деяке число часових кроків. Обчислення на кожному кроці 

здійснюються за наступною схемою: 

а) на початку часового етапу використовуються всі необхідні дані про комірки 

та координати маркерів або з початкових умов, або з результату обчислень 

попереднього етапу; 

б) розв’язуються основні рівняння з заданими граничними умовами для області, 

що містить маркери, тобто визначаються видовження і напруження у кожній 

розрахунковій комірці; 

в) здійснюється черговий крок за часом і всі обчислення повторюються знову 

вже для нової області – і так далі. 
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Диференціальні рівняння руху і граничні умови записуються на сітці 

прямокутних комірок розміром h × h , що покриває локально переріз матеріалу. Вигляд 

сітки встановлюється в залежності від геометричних параметрів заготовки та колодки. 

Типова комірка представлена на рис.1. 

Для кожного вузла сітки, що знаходиться в області занурення, визначаються три 

незалежні змінні ε-зміщення (деформація), ύ-швидкість руху інструменту, σ-

напруження. 

 
Рис. 1. Схема сітки фіксованих комірок перерізу ділянки заготовки в області обтікання  

матеріалом колодки. 
 

Використовуючи праці науковців, а також прийняті раніше позначеннях ε = ύх,  і  

ύ =  ύу,  запишемо диференційні рівняння руху (1.8), що описують процес обтікання 

матеріалом колодки, у кінцево-різницевій формі, заміняючи диференційні оператори 

їхніми різницевими аналогами: 
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Висновки 

Таким чином, моделювання процесу обтікання матеріалом колодки дає 

можливість  краще  і  більш  точніше  дослідити параметри, що впливають на якість 

шнурової затяжки деталей верху взуття. Запропоновано новий спосіб для розрахунку 

динаміки несталих течій за допомогою методу  маркерів і комірок, які  будуються як 

кінцеві різності на сітці фіксованих комірок . Вирішено задачу розрахунку впливу 

технологічного зусилля на  матеріал під дією  інструменту шляхом розв’язку рівнянь 

механіки суцільного середовища. 

Перспективи  подальших  досліджень. 

Для подальших  досліджень, потрібно врахувати положення гнучкого силового 

елементу відносно сліду колодки при затяжці заготовки  верху  взуття . 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕРМОДИФУЗІЙНОГО ЗВОЛОЖЕННЯ ЮХТИ 
З ВИКОРИСТАННЯМ ЕМУЛЬСІЙ 
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1Мукачівський технологічний інститут 
2Хмельницький національний університет 

 
У статті розглядається механізм процесу зволоження термодифузійним способом з 

використанням емульсій розчинників, досліджуються основні параметри процесу зволоження і їх вплив 
на матеріали заготовки взуття. 

 
Об’єкти та методи дослідження 

Характер гігротермічного впливу, який сприяє зміні властивостей матеріалу, 

залежить в першу чергу від виду матеріалу. Волога впливає на зміну всіх властивостей 

матеріалів. Дія вологи на гідрофільний полімер зводиться до того, що слабшає 

міжланцюгова взаємодія молекул у структурі полімеру. Так, при зволоженні шкіри 

волога ослаблює міжланцюгову взаємодію у структурі колагену шляхом руйнування 

водо нестійких (водневих та електровалентних) зв’язків. Вклинюючись між 

структурними елементами, волога збільшує відстань між ними і відповідно лінійні 

розміри матеріалу. При видаленні вологи відстань між структурними елементами 

зменшується, відбувається відновлення зруйнованих водою, а нерідко і утворення 

нових міжланцюгових зв’язків. При цьому підвищується доля незворотної деформації 

по відношенню до загальної деформації матеріалу. 

Поведінка матеріалів при зволоженні характеризується аномаліями, що 

зумовлені складною структурною будовою, наявністю у структурі різних 

наповнювачів, синтетичних дублячих речовин та інше. 

Наявність цих аномалій можна пояснити різною гігроскопічністю колагену і 

речовин, що заповнюють пори та капіляри, характером їх взаємодії з вологою. Тому 

при розробці способів зволоження і оптимальних параметрів процесу необхідно 

встановити, як впливає волога на матеріали з різною структурою і як змінюються 

властивості матеріалу в залежності від форми зв’язку вологи з матеріалом. 

Всі матеріали, які використовуються для виготовлення взуття, можна поділити 

на такі групи: 

 Перша група – це матеріали, на зміну властивостей яких волога впливає дуже 

сильно, але не приводить до погіршення характеристик міцності. Волога при цьому 

виконує роль пластифікатора, полегшує ковзання або переміщення сегментів молекул 

полімеру, розвертання клубків сплетених волокон при деформаціях, сприяє розвиткові 
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релаксаційних процесів. Введення вологи  забезпечує підсилення пластичних 

властивостей матеріалу, полегшує формування взуттєвих заготовок. Видалення вологи 

підсилює пружні властивості матеріалу в результаті утворення великої кількості 

міжмолекулярних зв’язків у структурі полімеру. Ефективність вологи зростає при 

підводі тепла. До цієї групи матеріалів відноситься більшість гідрофільних полімерів 

переважно натурального походження: натуральні шкіри, тканини із натуральних 

волокон, картони для задників та устілок та інші. 

 Друга група – це матеріали, на зміну властивостей яких волога впливає дуже 

мало або має недопустимий вплив на характеристики міцності. В цьому випадку для 

зміни властивостей матеріалів можна використовувати лише тепловий вплив. 

Переважаючий вплив дії тепла має місце при обробці заготовок з верхом із штучних та 

синтетичних шкір, термопластичних задників та підносків. Для таких матеріалів 

потрібна теплова пластифікація перед формуванням і теплова фіксація форми взуття. 

Нові технології виготовлення шкіри змінюють ступінь гідрофільності її 

структурних елементів, що призводить до невідповідності шкіри вимогам 

технологічного процесу виготовлення взуття, відсутності обгрунтованих оптимальних 

параметрів виконання технологічних операцій, що дозволяло б корегувати 

технологічний процес виготовлення взуття в залежності від вихідних властивостей 

матеріалів, що в свою чергу сприяло б підвищенню якості взуття. 

Розробка нових способів зволоження матеріалів, зокрема термодифузійного 

способу з використанням емульсійного середовища, пов’язана з дослідженням 

механізму протікання процесу і чинників, що на нього впливають.  

Постановка  задачі 

Якість взуття в значній мірі залежить від формування матеріалів при його 

виготовленні та формостійкості у процесі експлуатації. Із фізичних чинників 

зовнішнього середовища найбільший вплив на формування заготовки має волога. 

Сучасна технологія виготовлення взуття включає ряд операцій, виконання яких 

пов’язане з впливом тепла і вологи на матеріали взуттєвих деталей і взуття в цілому. В 

результаті гігротермічних впливів відбувається ціленаправлена зміна   технологічних 

властивостей матеріалу, досягаються необхідні споживацькі властивості виробів. 

Сьогодні дуже широко для верху взуття використовують шкіри, які 

виготовляють за сучасними технологіями, що передбачають, в першу чергу, 

покращення експлуатаційних властивостей, підвищення водостійкості взуття в процесі 
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експлуатації, підвищення його зносостійкості та інше. Для цього проводять наповнення 

дерми різними полімерами. Ефект наповнення підсилюється шляхом радіаційної 

полімеризації структурних наповнювачів; застосовують методи додублювання різними 

органічними речовинами. В результаті цього досягається блокування  вільних 

аміногруп колагену, що приводить до зменшення ступеня набухання колагенових 

волокон і, відповідно, до зменшення ( майже в 10 разів) намочуваності шкіри.  

Впровадження нових технологій виготовлення матеріалів привели до зміни 

ступеня гідрофільності структурних елементів шкіри. Тому дослідження нових 

способів зволоження матеріалів заготовки як складного гігротермічного і 

технологічного процесу є актуальним. Особливо цікавим є дослідження способів 

зволоження, у яких застосовуються різні елементи, що сприяють підвищенню 

змочуваності молекул колагену, зокрема способи зволоження із застосуванням 

емульсій розчинників. 

Результати та їх обговорення 

При проведенні даних досліджень вивчався характер протікання процесу 

термодифузійного зволоження юхти з використанням води і емульсії розчинників.  

Юхта взуттєва – це м’яка, товста шкіра з високим вмістом жиру (26-30%). За 

природою юхта є гідрофільним матеріалом, але в результаті дублення до її структури 

вводяться жирові речовини, які мають водовідштовхуючі властивості. При 

виготовленні взуття із даного матеріалу виникають проблеми з формуванням заготовки 

на колодці, тому що його дуже важко затягнути. 

Зволоження юхти проводили термодифузій ним способом, реалізація якого 

здійснювалася в лабораторних умовах між гарячою і холодною плитою.  Температурні 

режими змінювалися. При цьому для кожного режиму брали по дві групи зразків. Одну 

групу зволожували з використанням води, іншу з використанням емульсії розчинників. 

Отримані залежності вологості матеріалу від часу зволоження при температурі 

верхньої плити 60,80 і 110°С показані на рисунку 1. 

Для даного способу зволоження найбільш важливими параметрами є тривалість 

процесу і перепад температур між гарячою і холодною плитою.   Значний перепад 

температур по шарах матеріалу викликає дифузію вологи від гарячої поверхні до 

холодної, що приводить до швидкого і рівномірного зволоження матеріалу. Крім того 

швидкість зволоження підвищується за рахунок того, що частина вологи на поверхні 



Природничі і технічні науки 
 
30 

 

Науковий вісник Мукачівського технологічного інституту 
 

матеріалу переходить до пароподібного стану. Пар пришвидшує дифузію молекул і 

проходячи по капілярах в середину шкіри конденсується у мікрокапілярах. 

Як відомо [1], більшість гігротермічних впливів пов’язано зі зміною вологи 

капілярної конденсації, так як саме цей вид вологи  значно впливає на зміну 

технологічних властивостей взуттєвих матеріалів.  

 

 
Рис. 1. Залежність вологості юхти від часу зволоження: 

1 – з використанням води при температурі 60°С; 2- з використанням води при температурі 
80°С;3- з використанням води при температурі 110°С; 4 – з використанням емульсії розчинників 

при температурі 60°С; 5- з використанням емульсії розчинників при температурі 80°С; 6- з 
використанням емульсії розчинників при температурі 110°С 

 

Як видно із графіків, характер кривих однаковий для всіх випадків. Є залежність 

між кількістю вологи, що поглинається,  температурою плити і часом витримки. Чим 

вище температура і час витримки, тим більша кількість вологи поглинається 

матеріалом. Однак режим зволоження необхідно вибирати дуже обережно, так як 

тепловий вплив на шкіру при високій температурі і вологості знижує її якість. 

Швидкість процесу зволоження падає при збільшенні тривалості процесу 

зволоження. Тривале перебування матеріалу між плитами  сприяє тому, що вся волога, 

яка знаходилася у волого носію, переходить в матеріал, і тому матеріал починає 

втрачати вологу, яку він набув раніше.  До значної втрати вологи  приводить також 

підвищення температури гарячої плити, так як в матеріалі виникає градієнт тиску, який 

прискорює втрату вологи з нагрітої заготовки. 
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Крім того, наведені  залежності доводять, що наявність емульсій сприяє 

кращому зволоженню матеріалу при тих же параметрах. 

Це можна пояснити тим, що поверхневий натяг води становить 70 мДж / м2,  а 

розчинників, на основі яких виготовлені емульсії (моноетаноламід та уайт-спірит) –    

22 мДж / м2 [ 2 ]. При одному і тому ж поверхневому натягові стінок капілярів 

поверхневий натяг рідини, що їх змочує при зволоженні емульсіями, буде значно 

меншим, ніж поверхневий натяг води, тобто змочуваність поверхні капілярів буде 

кращою, а відповідно більша кількість вологи буде поглинатися матеріалом, що і має 

місце при зволоженні юхти. 

Висновки 

Таким чином, наявність емульсій при зволоженні сприяє підвищенню 

змочуванню волокон колагену, що дозволяє використовувати значно м’якші режими 

процесу зволоження (  менший перепад температур між гарячою і холодною плитою), 

що позитивно впливає на якість матеріалу. 

Застосування емульсій розчинників при зволоженні не погіршує властивостей і 

зовнішнього виду матеріалів заготовки,  тому емульсії можна застосовувати і для 

зволоження деталей верху із інших матеріалів і іншими способами, наприклад, 

сорбцією вологи із повітря. Активація пароповітряної суміші хімічними реагентами 

сприятиме іонізації парів води, прискореному поглинанню її матеріалом заготовки. 
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ЗАСТОСУВАННЯ ФУНКЦІЇ ЛАГРАНЖА ДЛЯ МІНІМІЗАЦІЇ 
МАСИ ШТИФТОВОГО З‘ЄДНАННЯ 

 
М.І. ІГНАТИШИН, Й.З. БЕНКЕ  
Мукачівський технологічний інститут 

 
Побудовано математичну модель, функцію Лагранжа, штифтового з‘єднання труби та 

стержня з метою дослідження на мінімум ваги навантаженої частини конструкції. В системі 
MATHCAD отримано програму мінімізації ваги навантаженої частини стержня, труби та штифта і 
розраховано оптимальні розміри елементів конструкції при умовах забезпечення міцності.   

 
Питання мінімізації актуальні в багатьох галузях діяльності людини і об’єктивно 

обумовлені обмеженістю ресурсів як глобальному, так і локальному масштабах. 

Обмежені зокрема матеріальні [1,2] та фінансові ресурси [3,4,5]. Обмеженням 

підлягають і інші показники, що характеризують діяльність, наприклад, обмеження 

ризику.  

Математичні методи дають можливість дослідити математичну модель, що 

описує досліджуваний об’єкт і мінімізувати задані параметри при заданих обмеженнях.  

Одним з таких методів є дослідження на екстремум функції Лагранжа. 

Із всього різноманіття проблем мінімізації виділимо проблему мінімізації ваги 

конструкції. Ця проблема актуальна в широкому діапазоні, починаючи від космічних 

апаратів та літаків до гірськолижних та дитячих велосипедів. Проблема актуальна як в 

машинобудуванню, будівництві, так і в інших галузях промисловості. Можна зробити 

довгий перелік конструкцій, котрі підлягають мінімізації в вазі як через особливості їх 

експлуатації  так і через необхідність економії матеріальних ресурсів.  

Головний продукт компанії MSC.Software - MSC.Nastran – це краща на ринку 

скінчено-елементна програмна система також включає в себе унікальну функцію 

оптимізації конструкції з необмеженими змінами її геометричної форми при мінімізації 

ваги і дотриманню граничних умов міцності. 

Навіть конструкція з невеликою кількістю елементів може бути зменшена в вазі 

запропонованим методом. Ще більшого зменшення ваги можна отримати, математично 

оптимізуючи конструкцію з багатьма конструктивними елементами. 

Метою даної роботи є математично змоделювати штифтове з‘єднання та 

мінімізувати масу навантаженої частини цього з‘єднання. 

Розглянемо конструкцію, що складається з трьох елементів і часто 

застосовується в різних машинах і механізмах. 
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Об’єктом дослідження є з‘єднання стержня і труби за допомогою штифта.  

Предметом дослідження є математична модель згаданої конструкції, а саме 

функція Лагранжа, що включає функцію об’єму та функції обмеження міцності на зріз, 

змин, розтяг і т.п. з відповідними множниками Лагранжа. 

При побудові математичної моделі було зроблено окреме припущення, а саме, 

що всі деталі зроблені з матеріалу однакової густини. Це дає можливість мінімізувати 

конструкцію по об’єму. 

В якості відправної задачі була розглянута задача, описана в [7] і розв’язана 

“класичним методом” опору матеріалів, алгоритм якого наступний: 

• визначення діаметра штифта, штd , з умови міцності на зріз, - 

[ ]зр
штdnk

F τ
π

τ ≤= 2

4  (1) 

• визначення діаметра стержня, d , з умови міцності на розтяг по 

ослабленому штифтом перерізу, - 

[ ]σ
π

σ ≤
−

=
ddd

F

шт4

2  
(2) 

• визначення зовнішньго  діаметра труби, D , з умови міцності на розтяг по 

ослабленому двома отворами для штифта перерізу, - 

( )
[ ]σ

ππ
σ ≤

−−−
=

dDddD
F

шт44

22  
(3) 

• перевірка достатності розміру D  за умовою міцності на зминання, - 

( ) [ ]зм
шт dDnd

F σσ ≤
−

=  (4) 

• визначення розміру, c , - відстані від штифта до краю труби за умовою 

міцності на зріз, - 

( ) [ ]зрdDc
F ττ ≤
−

=
2

 (5) 

• визначення розміру, e , - відстані від штифта до краю стержня за умовою 

міцності на зріз, - 

[ ]зрed
F ττ ≤=

2
 (6) 
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В формулах (1)-(6) прийнято такі позначення: 

• τ - дотичне напруження, 

• F - розтягуючи сила, 

• [ ]зрτ  - допустиме напруження на зріз, 

• n - кількість штифтів, 

• k  - кількість площин зрізу, 

• π - число Пі, 

• штd  - діаметр штифта, 

• σ - нормальне напруження, 

• d - діаметр стержня, 

• [ ]σ - допустиме напруження на розтяг, 

• D  - діаметр труби, 

• [ ]змσ  - допустиме напруження на зминання, 

• c  - відстані від штифта до краю труби за умовою міцності на зріз, 

• e -  відстані від штифта до краю стержня за умовою міцності на зріз, 

Розміри з‘єднання стержня і труби вказані на рис.1. 

 
Рис.1. З‘єднання стержня і труби за допомогою штифта (I - стержень, II – труба, III – 

штифт). 
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При вихідних даних: кНF 30= , [ ] МПа120=σ , [ ] МПазр 80=τ , 

[ ] МПазм 240=σ , 

1=n , , - отримано “класичним методом” опору матеріалів наступні 

результати: 

2=k

• мм  - діаметр штифта, dшт 16=

• мм  - діаметр стержня, d 31=

• мм  - діаметр труби, D 39=

• мм  - відстані від штифта до краю труби, c 24=

• мм  - відстані від штифта до краю стержня. e 6=

При таких розмірах конструкції об’єм її навантаженої частини складає 

. 354950 ммV =

Застосуємо метод функції Лагранжа [8]. 

Об’єм навантаженої частини: 

( ) ( )

( )( ) ( ) DddDdedcdD
D

ddedcdecdDdV

штшт
шт

шт
штшт

44

44
,,,,

22
22

22

πππ

ππ

+⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−−++−+

+⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−++=

 (7) 

Запишемо умови міцності у виді, зручному для побудови функції Лагранжа. 

Умова міцності штифта на зріз: 

[ ] 042
1 ≥−=Φ Fdnk штзр πτ . (8) 

Умова міцності стержня на розтяг по ослабленому штифтом перерізу: 

[ ] 0
4

2

2 ≥−⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−=Φ Fddd

шт
πσ . (9) 

Умова міцності труби на розтяг по ослабленому двома отворами для штифта 

перерізу: 

[ ] ( ) 0
44

22

3 ≥−⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−−−=Φ FdDddD

шт
ππσ . (10) 

Умова міцності труби на зминання: 

[ ] ( ) 04 ≥−−=Φ FdDndштзмσ . (11) 

Умова міцності труби на зріз: 
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[ ] ( ) 025 ≥−−=Φ FdDcзрτ . (12) 

Умовою міцності стержня на зріз: 

[ ] 026 ≥−=Φ Fedзрτ . (13) 

Функція Лагранжа, що є математичною моделлю з‘єднання труби і стержня за 

допомогою штифта, і є предметом нашого дослідження на екстремум, а саме, на 

мінімум: 

( ) ∑
=

Φ⋅+=
6

1
,,,,

i
iiшт VecdDdL λ , (14) 

де iλ  - множники Лагранжа. 

Співвідношення (7)-(14) є математична модель з‘єднання  стержня і труби за 

допомогою штифта, в якій застосовано функцію Лагранжа. Методи  дослідження 

функції Лагранжа на екстремум описані в літературі [8]. Зауважимо, що знаходження 

екстремуму в даній задачі приводить до системи нелінійних рівнянь.  

Для подальшого дослідження застосуємо систему MATHCAD [9] для вирішення 

даної мінімізаційної задачі. 

Нижче наведена програма MATHCAD, що вирішує питання мінімізації ваги 

досліджуваної конструкції. 

1) Вихідні дані для розрахунку:  F 30 103    Н,   120 106    Па,   zr 80 106    Па,  

 zm 240 106    Па,  k 2   

V0 5.495 10 5     -обєм навантеженої конструкції при розрахунку “класичним методом” 
опору матеріалів.  
 
2) Цільова функція:  

V d D dshp c e    d2 
4

c dshp e    
 dshp

2 

4
d  

 
 
 

 
4

D2 d2    c dshp e    
 dshp

2 

4
D d ( )   

 dshp
2 

4
D     

 
3) Початкові значення отримані  “класичним методом” опору матеріалів: 
 м, d 31 10 3    D 39 10 3    м,   dshp 16 10 3    м , c 24 10 3    м , e 6 10 3    м 
Given 
d 0   D 0     dshp 0  , c 0 , e 0  
 
4)Обмеження: 

 zr k   dshp
2 4 F  0 ,   

 d2 
4

dshp d  
 
 
 

 F 0 ,   
 D2 

4
 d2 

4
 dshp D d ( )  

 
 
 

 F 0 , 

 zm D d ( ) dshp F 0 ,   zr D d ( ) 2 c F 0 ,   zr 2 e d F 0 ,  D d 
R Minimize V d D dshp c e      
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d

D

dshp

c

e

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

R  ,  .  V1 V R1 R2 R3 R4 R5     

 
5) Результат розрахунків: d м, D м,  м,  c м,  

м,  куб.м. ,   

0.03 0.04 dshp 0.015 0.02

e 6.207 10 3   V1 5.126 10 5   
V0 V1

V0
100 6.706  

6)Перевірка на  міцність:  4 F( )

k   R3
2  

 

8 107   =   ,   zr 8 107  

 F

 R1  2 

4
R3 R1  

  
 

  
 

1.2 108  =   , 1.2 108  

F

 R2  2 

4

 R1  2 

4
 R3 R2 R1     

  
 

  
 

8.028 107  <  ,  1.2 108  

F
R2 R1   R3   

2.049 108  <   ,  zm 2.4 108  
F

R2 R1 2 R4 
8 107   =  , zr 8 107  

F
2 R5 R1   8 107  =  . zr 8 107  

 

Зведемо результати розрахунків отриманих “класичним методом” опору 

матеріалів та запропонованим методом з застосуванням функції Лагранжа  в таблицю 

для порівняння. 
Таблиця1 

Результати розрахунків отриманих “класичним методом” опору матеріалів та запропонованим 
методом з застосуванням функції Лагранжа 

Розмір 
Результати отримані 

“класичним методом” 
опору матеріалів 

Результати отримані  
методом функції 

Лагранжа 
Примітка 

d  31мм 30мм Зменшився 

D  39мм 40мм Зріс 

штd  16мм 15мм Зменшився 
c  24мм 20мм Зменшився 
e  6мм 6,21мм Зріс 

V  54950 м3 51260 м3 Зменшився на 6,7% 
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Висновки 

Як бачимо з проведених розрахунків, представлених в таблиці, об’єм 

навантаженої конструкції зменшився на 6,7%. При заокругленні отриманих розмірів до 

вимог стандарту цей виграш в об’ємі (масі) дещо зменшиться, але буде мати місце. 

При більшій кількості елементів конструкції виграш може бути значнішим. 

В результаті проведених досліджень зроблено наступне: 

• побудовано математичну модель штифтового  з‘єднання стержня та труби; 

• вказано на метод функцій Лагранжа як перспективний при розгляді задач 

мінімізації маси конструкції при дотриманніумов міцності; 

• розроблено програму в системі MATHCAD для реалізації завдання мінімалізації 

ваги конструкції; 

• отримано практичні розрахунки такого з‘єднання.  

Подальший розвиток розглянутого питання може проводитись в напрямку 

розширення і ускладнення задачі, а саме врахування різної густини конструктивних 

елементів, врахування умов жорсткості конструкції. 

Можливо поставити задачу в  економічному аспекті: враховувати технологію 

виготовлення і мінімізувати вартість конструкції при умові забезпечення механічних 

характеристик. 
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РОЗРОБКА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ РАЦІОНАЛЬНОГО ПОТОКУ 
АНТРОПОМЕТРИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ДЛЯ АВТОМАТИЗОВАНОГО 

ПРОЦЕСУ ПРОЕКТУВАННЯ ШВЕЙНИХ ВИРОБІВ 
 

Д.Є. ЗЯБЛОВСЬКА, Н.П. ЦАП   
Мукачівський технологічний інститут 

 
Розглядається можливість організації раціонального потоку антропометричної інформації на 

всі розмірні, вікові та повнотні групи жіночого населення з використанням в якості бази даних 
табличного редактора EXCEL. Для рішення цієї задачі пропонується більш детально вивчити будову 
розмірного стандарту ОСТ 17-326-81 «Типовые фигуры женщин. Размерные признаки для 
проектирования одежды». Проаналізувати та узагальнити  перелік розмірних ознак для проектування 
одягу за вітчизняними методиками конструювання. Визначити характер залежностей між різними 
типорозмірозростами.  Результатом цієї роботи є готова база даних, яка дозволяє просто і швидко 
отримувати необхідну антропометричну характеристику відповідного типу жіночої фігури для 
подальшого її використання в процесі проектування одягу. 

 
На підприємствах швейної промисловості для рішення більшого кола завдань 

виробництва та отримання більш повного пакету технічної документації все частіше 

використовують універсальні та спеціалізовані комп’ютерні програми.  Це 

пояснюється тим, що трудомісткі однотипні процедури і дії, для яких розроблено 

математичний опис, можуть бути швидко і чітко виконані комп’ютером в 

автоматичному або автоматизованому режимах. Переважна більшість швейних 

підприємств виконує конструкторські розробки в автоматизованому режимі, так як в 

умовах випуску виробів малими серіями, швидкої зміни моделей, розширення 

асортименту швейних виробів та матеріалів для них неможливо вручну виконати 

зростаючий об’єм проектних робіт [1]. Сучасні САПР одягу дозволяють 

автоматизувати найбільш відповідальні етапи виробництва одягу, а саме формування 

антропометричних стандартів і створення з їх використанням конструкцій одягу на 

типові і нетипові фігури [2].  

Об’єкти та методи дослідження 

Автоматизація обробки даних за допомогою ЕОМ потребує організації 

раціональних потоків інформації, формалізації її представлення, створення спеціальних 

методів організації та обробки даних, що мають назву бази даних.  Структура бази 

даних повинна задовольняти вимоги багатьох використань, забезпечуючи простий та 

швидкий доступ до кожного виду інформації, а також не містити надлишкової 

інформації при умові надання повної характеристики проектованого виробу [3]. 

Вирішується це завдання шляхом представлення всієї необхідної інформації у вигляді 
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залежностей, які можуть легко змінюватись проектувальником відповідно до 

поставлених задач. 

Постановка задачі 

При проектуванні одягу з використанням ЕОМ виходять з того, що всю 

інформацію, що обробляється в автоматизованому процесі конструювання одягу, 

ділять умовно на два види: разова, яка готується і вводиться конструктором в ЕОМ 

кожен раз, коли необхідно отримати конструкцію, і стандартна, яка попередньо 

розробляється та зберігається в пам’яті комп’ютера визначений відрізок часу та до якої 

звертається конструктор для виконання розрахунків деталей конструкції.  

Автоматизована побудова базових конструкцій виконується на типову або 

індивідуальну фігури за заданими стандартними вихідними параметрами (розмірні 

ознаки) та разовими (прибавки). Стандартна частина вихідних параметрів може бути 

отримана із бази даних, що створена на основі існуючих ОСТів розмірних ознак 

чоловічих, жіночих та дитячих фігур [4].  

Для виробництва жіночого одягу згідно ОСТ 17-326-81 встановлено  137 типів 

фігур, які поділяються на чотири повнотні, дев’ять розмірних та три вікові групи. Весь 

діапазон розмірів розбитий на три підгрупи: малі розміри (84-104), великі (108-120) та 

дуже великі (124-136). Для жінок стандартом  передбачено шість ростів від 146 до 

176см [6]. Відповідно заносити всі 137 фігур в базу даних з вказанням величин всіх 

розмірних ознак, необхідних для побудови конструкцій, не є доцільним, так як це 

займатиме багато машинної пам’яті, уповільнить обробку даних, ускладнить їх пошук.  

Отже, метою даної розробки є організація антропометричної бази вихідних 

даних для конструювання жіночого одягу, яка забезпечить простий доступ до даних, 

зменшення витрат часу на отримання необхідної інформації та виконання розрахунків 

в автоматичному режимі роботи системи.  

Результати та їх обговорення 

Найпростішим варіантом оргнізації бази даних є табличний процесор EXCEL, 

який призначений для обробки числових значень, що організовані в таблиці, і дає змогу 

створювати, форматувати та сортувати списки бази даних, шукати та вибирати їх 

елементи за заданими критеріями; проводити різноманітні обчислення з використанням 

апарату функцій та формул; досліджувати вплив різних факторів на дані; вирішувати  

задачі оптимізації; обмінюватись даними з іншими програмами та додатками, тобто 

задовольняти потреби фахівців різних галузей. Крім того, робота в табличному 
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редакторі EXCEL не вимагає від користувача спеціальної підготовки з програмування 

[5]. 

З метою економії машинної пам’яті рекомендується всю необхідну інформацію 

представляти у вигляді залежностей, що легко змінюються за бажанням 

проектувальника. Тому в кожній підгрупі розмірів було виділено базовий 

типорозмірозріст, занесено його в базу даних разом із встановленим переліком величин 

розмірних ознак, а перехід до інших розмірів, ростів та повнотних груп 

здійснюватиметься за рахунок міжрозмірних, міжростових та міжповнотних інтервалів. 

Для задання характеру зв’язку між розмірними ознаками різних 

типорозмірозростів було використано систему міжрозмірних переходів, що реалізована 

в підсистемі градації лекал САПР одягу. Основним завданням підсистеми є отримання 

креслень лекал нових моделей одягу на всі розміри і зрости за базовим розмірозростом. 

Отже, це відповідає попередньо визначеному принципу організації антропометричної 

бази даних. 

Система міжрозмірних переходів представляє собою наступну систему рівнянь: 

Pхшук  = Pхвих ± aN ± bR,  

Pyшук  = Pyвих ± aN ± bR,                                                                                   [1]                                 

де Pxшук, Pyшук – величина конструктивного відрізку в будь-якому заданому 

розмірозрості (x – по горизонталі, y – по вертикалі); 

Pхвих, Pyвих - величина цього ж конструктивного відрізку у вихідних лекалах (x – 

по горизонталі, y – по вертикалі); 

а – міжрозмірний приріст при градації цього відрізку; 

b - міжростовий приріст; 

N – порядковий номер розміру по відношенню до вихідного;  

R - порядковий номер зросту по відношенню до вихідного.                    

Проаналізувавши вітчизняні методики конструювання (ЄМКО ЦОТШЛ, 

ЦНДІШП,  методика Янчевської), визначено в кожній методиці перелік розмірних 

ознак для побудови конструкції плечових виробів [7]. На основі узагальнення даних 

встановлено 27 розмірних ознак для конструювання плечових виробів. Для кожної з 

цих ознак в межах відповідної розмірної підгрупи визначено згідно стандарту 

міжростові, міжрозмірні та міжповнотні відмінності, і на основі цього в середовищі 

EXCEL складені їх списки у вигляді таблиці (рисунок 1). 
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На відміну від системи міжрозмірних переходів, де перехід відбувається тільки 

між розмірами або зростами, в даному випадку необхідно врахувати і міжповнотний 

перехід. Отже, розрахункова формула переходу до сусіднього розміру, зросту, повноти 

буде мати вигляд: 

Pшук  = Pвих ± kzr·Izr ± kr·Ir  ± kn·In,                                                                       [2] 

Ршук – величина шуканої розмірної ознаки; 

Pвих – величина розмірної ознаки базового розмірозросту; 

kzr – порядковий номер зросту по відношенню до базового;  

kr – порядковий номер розміру по відношенню до базового; 

kn - порядковий номер повноти по відношенню до базової; 

Izr – відмінність між сусідніми ростами; 

Ir – відмінність між сусідніми розмірами; 

In – відмінність між сусідніми повнотами. 

Рис. 1.  Фрагмент таблиці “Список розмірних ознак та їх міжрозмірних, міжростових та 
міжповнотних відмінностей” 

 
Розрахунки в створеній базі даних виконуються в автоматичному режимі, роль 

проектувальника полягає у введенні порядкових номерів зросту, розміру та повнотної 

групи по відношенню до базових значень. 

Для запобігання введення користувачем помилкових даних поряд із таблицями 

введення порядкових номерів (kzr,kr,kn) представлені таблиці їх визначення (рисунок 2). 
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Результати розрахунку величин розмірних ознак автоматично з’являються у 

відповідній таблиці (рисунок 3) і згруповані відповідно до першої таблиці за 

розмірними підгрупами. 

 

 
Рис. 2.  Фрагмент таблиці визначення та введення порядкових номерів ростів, розмірів та 

повнотних груп шуканого типорозмірозросту 
 

 
Рис. 3.  Фрагмент результуючої таблиці 

Висновок  

Розроблений  раціональний потік антропометричної інформації дозволяє  

засобами табличного редактору  EXCEL, зберігаючи невеликий об’єм інформації, що 

прискорює процес обробки даних, дуже швидко отримувати вичерпну інформацію про 

величини розмірних ознак на всі типорозмірозрости, представлені в галузевому 

стандарті. Крім того, завдяки можливості обміну інформацією з іншими програмами і 

додатками створений потік антропометричної інформації може бути використаний не 

тільки для побудови конструкції, а і для розрахунку величин переміщень 

конструктивних точок в підсистемі градації лекал. Також можна відмітити зручність 



Природничі і технічні науки 
 
44 

 

Науковий вісник Мукачівського технологічного інституту 
 

зберігання інформації по відношенню до її паперового аналогу та можливість її 

швидкої зміни при появі нових галузевих стандартів.  
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ДО ЄВРОПЕЙСЬКИХ НОРМ 

 
Т.Т. РЕЙС, І.Б. РЕЙС, Ю.І. ФОРДЗЮН 

Мукачівський технологічний інститут 
 
В статті зроблена спроба систематизувати вимоги до спеціального взуття для працівників 

солевидобувної галузі. Розроблено номенклатуру вимог щодо спеціального взуття у відповідності до 
сучасних тенденцій розвитку засобів індивідуального захисту ніг в умовах шкідливого виробництва. 
Систематизація вимог до спецвзуття здійснена на основі аналізу видів робіт, умов праці, шкідливих 
факторів виробництва, а також експертного опитування безпосередніх носіїв взуття. Методологія 
розробки спецвзуття для системи «взуття-працівник-умови праці» може розглядатись як крок щодо 
гармонізації вітчизняних стандартів до європейських норм. 

 
Питання охорони праці в умовах небезпечного та шкідливого виробництва, яким 

є, зокрема, солекопальні є особливо актуальним.  

На Україні нараховується сім підприємств зайнятих видобутком кухонної солі, 

найпродуктивнішими з яких є: Солотвинський солерудник, Державне підприємство 

об'єднання “Артемсіль”, Дрогобицький солеварний завод, загальна кількість 

працюючих на яких складає приблизно 5 тис. чол. Для захисту ніг від шкідливих 

факторів виробництва сьогодні використовується спеціальне взуття загального 
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призначення, яке не відповідає сучасним вимогам.  По цій причині актуальним є 

питання поліпшення умов праці.  

В умовах інтеграції України до Європейського Союзу нормативні бази в галузі 

розробки, виробництва та використання засобів захисту шкідливих виробництв 

потребують перегляду і створення  нових   нормативів відповідно до європейських 

вимог. Відповідно до норм, прийнятих в ЄС, в національних системах стандартизаціїї  

має бути не менше 80% гармонізованих стандартів. За 6 років цієї роботи (станом на 

початок 2007 року) в Україні гармонізовано лише 3103 стандарти, що становить лише 

близько 22% від кількості стандартів, чинних в ЄС (понад 14000 стандартів) [1]. Нами 

були проаналізовані всі показники, які регламентують вимоги до спеціального взуття 

солевидобувної галузі: 

ДСТУ 3485-96. Взуття. Номенклатура показників якості; 

ГОСТ 12.4.127-83. Обувь специальная. Номенклатура показателей качества ; 

EN 345 і EN 347 Захисне взуття промислового використання (показники 

Європейських  нормативів). 

Об’єкти та методи дослідження 

Для розробки спеціального взуття був використаний метод анкетного 

опитування безпосередніх носіїв взуття. Слід зауважити, що він був проведений з 

врахуванням видів робіт що мають місце при видобутку солі. Вони поділяються  на  4 

види:  

I  - поверхневі роботи (мінімальний контакт із сіллю)  

II - стволові роботи 

III – робота машиністів насосів та електровозів  

IV – робота машиністів глибинного буріння, проходчиків. 

В результаті обробки анкет опитування  були вибрані 14 найбільш вагомих 

показників (в балах), що визначають вимоги до взуття, такі як:  комфортність – 10,  

гнучкість – 7,   міцність кріплення  деталей  верху – 5, міцність кріплення підошви та 

каблука – 5,   механічний захист від ударів – 4, від ковзання – 8, паропроникливість – 7, 

намочуваність – 6, анатомічна колодка – 6,  водостійкість – 7, проникнення агресивного 

середовища (NaCl+H2O) – 10, проникнення механічних кусочків солі (1-5мм) – 9, 

зниження міцності ( від дії NaCl) – 9, потовиділення, втомлюваність – 5[2]. 

Однак така методологія не дозволяє оцінити степінь фізичних навантажень на 

працівника солекопальні і відповідно вплив на його працездатність, норму виробітку 
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тощо. Тому представляє інтерес розмежувати умови праці щодо взуття в системі 

«взуття-працівник-умови праці-норма виробітку».             

Постановка задачі 

Умови праці визначаються цілим рядом чинників: фактичними умовами праці, 

рівнем запиленості, освітленості, станом індивідуальних засобів захисту, включаючи 

спецодяг тощо. Відповідно спеціальне взуття в цій системі займає ключове місце.   

Так як спеціальне взуття для працівника солекопальні згідно сучасних вимог 

повинно виконувати цілий ряд функцій одночасно, необхідно здійснити аналіз трудової 

діяльності працівника солекопальні, виділивши в ньому звичайні, шкідливі та 

небезпечні складові умов праці. Вони в свою чергу будуть визначати та забезпечувати 

працездатність працівника солекопальні.  

Результати та їх обговорення 

При розробці спеціального взуття для працівників солевидобувної галузі, 

необхідно врахувати наступні фактори: 

• шкідливі фактори щодо умов праці працівників солевидобувної галузі; 

• нормативні дані вітчизняних стандартів та НТД, інструкції радянської епохи; 

• досвід європейських держав у цій сфері; 

• недоліки взуття яке в даний час використовується на солекопальнях. 

Видобуток солі на Солотвинських солекопальнях проходить на глибині 400-

450м,  тобто 81-160 м під рівнем моря, при постійній температурі 22-230С та вологості 

повітря 20-60 %, при швидкості руху повітря на такій глибині приблизно 0,1-0,2 м/сек., 

атмосферному тиску 780  мм.рт.ст.. Були проаналізовані професійні захворювання 

працівників даної галузі. 

Вивчений склад та концентрація пилинок кам’яної солі в умовах  її видобутку. 

Вміст пилинок солі (високодисперсний  0,3-3,0 мкм )  2,0-5,0 мг/м3. Встановлено, що 

основним шкідливим фактором є аерозоль NaCl з ГДК 0,15 мг/дм3[2].  Хлорид натрію у 

вигляді пилинок в повітрі з концентрацією 95-150 мг/м3 здатен подразнювати слизові 

оболонки носових пазух, дихальних шляхів, здатен викликати захворювання на 

пневмосклероз, що супроводжується головним болем та болями в грудях.   

Агресивна дія кам’яної солі проявляється при дії вологи. Тому слід розглядати 

кам’яну сіль та її розчин як агресивне середовище, здатне проникати в середину взуття 

і подразнювати шкіру людини. 



Природничі і технічні науки 
 

47

 

Науковий вісник Мукачівського технологічного інституту 
 

Встановлено механізми проникнення солі  з навколишнього середовища в 

середину взуття:  механічним  шляхом, а також за рахунок явища осмосу. Хлорид 

натрію може проникати через пакет матеріалів  ззовні,  в бік його меншої концентрації, 

завдяки осмосу.  Ключову роль при цьому виконує волога  внутрівзуттєвого простору.  

Слід зауважити, що агресивна дія кам’яної солі посилюється в умовах 

інтенсивного потовиділення, зумовленого значними енерговитратами при виконанні 

важкої фізичної праці та глибинними факторами [3].  

В таблиці 1 наведено величину енерговитрат, що присутні при виконанні роботи 

різної складності. 
Таблиця 1 

 Величина енерговитрат у залежності від особливостей професій 

Група Особливості професії 
Загальна добова 
витрата енергії,  

ккал 

Загальна добова 
витрата енергії, кДж 

перша 
 

Працівники, зайняті переважно 
розумовою працею 

2 100 - 2 450 
 

9 799 - 10265 
 

друга 
працівники, 
зайняті легкою фізичною 
працею 

2 500 - 2 800 10 475 - 11 732 

третя 
працівники, 
зайняті фізичною працею 
середньої ваги 

2 950 - 3 300 12 360 - 13 827 
 

четверта 
працівники, 
зайняті важкою фізичною 
працею 

3 400 - 3 850 14 246 -16 131 

п'ята працівники, зайняті особливо 
важкою фізичною працею 3 850 - 4 200 16 131 - 17 598 

 

Виходячи з вищенаведених фактів слід вважати, що в залежності від величини 

енерговитрат види робіт та професій при видобутку солі в Солотвинських 

солекопальнях відносять до четвертої групи. Тому при розробці спеціального взуття 

для працівників солекопалень слід враховувати, крім вимог надійності та 

довговічності, гігієнічні вимоги, санітарно гігієнічні вимоги по NaCl як шкідливого 

фактору, а також роль вологи. Це особливо актуально в умовах інтенсивних фізичних 

навантажень,  підвищеного тиску глибинних робіт, адже  кухонну сіль можна 

розглядати, як агресивне середовище. 

 Ці обставини дозволили зробити припущення, що для забезпечення комфортності 

спеціального взуття працівників солекопалень рівень гігієнічних вимог по поглинанню 

та передачі вологи повинен бути регламентований, щоб зайва волога не сприяла  

проникненню з зовні хлориду натрію та інших солей.  
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Тому умови праці працівника солекопальні можна представити у вигляді 

наступної схеми, де основні критерії тісно пов’язані між собою і повинні бути 

враховані при розробці спеціального взуття[4]. 

 
Рис. 1. Систематизація факторів, що обумовлюють вимоги до умов праці в солекопальні. 

Висновки 

Таким чином, можна підсумувати, що основними критеріями при виборі 

конструкції взуття є забезпечення комфортності, захист від попадання NaCl у вигляді 

аерозолю та зручність,  яке досягається вибраним типом взуття - черевик з 

підвищеними берцями, з мінімальною кількістю швів, яке забезпечується круговою 

настрочною союзкою,  використанням натуральної шкіри для деталей верху з 

полімерним покриттям, використанням анатомічної колодки, без підкладкового взуття, 

литтєвого методу кріплення підошви підвищеної товщини з вспіненого поліуретану та 

застереження від ковзання за рахунок протектора. 

Ці критерії можна представити у вигляді наступної схеми «Критерії, які 

визначають вимоги до взуття працівника солекопальні». 
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Рис. 2 –  Критерії, які визначають вимоги до взуття працівника солекопальні. 
 

Комфорт  
 

- натуральна шкіра верху 
- анатомічна колодка 
- черевик 

Захист від 
NaCl+H2O 

- натуральна шкіра з полімерним покриттям 
- підвищенні берці 
- мінімальна кількість швів 
- литтєвий метод кріплення 
- товста підошва 
- захист від ковзання 

Зручність 

- без підкладкова конструкція 
- пориста підошва 
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Саме таке розмежування вимог за критеріями якості дозволить забезпечити 

виконання «Технічного регламенту з підтвердження відповідності засобів 

індивідуального захисту» і тим самим забезпечить умови щодо гармонізації 

вітчизняних вимог до європейських стандартів на прикладі спецвзуття для працівників 

солекопалень. 
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В роботі проведений огляд досягнень в області нанотехнологій та наноматеріалів за 

матеріалами публікацій в наукових періодичних виданнях та мережі  інтернет. Представлені основні 
напрямки розвитку нанотехнологій в галузі легкої промисловості, зокрема швейної. Показані  зміни   в  
хімічних та фізичних властивостях текстильних матеріалів при змінах в структурі матеріалів на 
наномасштабному рівні. Проаналізовано напрямок  досліджень, пов’язаного  з розробкою  «розумного  
та біометричного одягу». 

 

На сьогоднішній день у науковому світі чи не найпопулярнішою дослідницькою 

темою є  нанотехнології. Одним з свідчень цього є те, що   у найбільш 

розповсюдженому пошуковому сервері Internetу GOOGLE.com  посилання на слово 

«нанотехнологія»  налічує декілька мільйонів разів. Поява такої уваги до даної теми  

пов’язана, в першу чергу, з досягненнями та особливо перспективами, які 

передбачаються  в цій  галузі науки.  

Перш ніж в подальшому давати оцінку розвитку нанотехнологій, слід чітко 

визначити сам термін нанотехнологія [1,2]. Більшість авторів схиляється до наступного 
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визначення:  «Нанотехнологія – це сукупність методів та способів  синтезу, структуро- 

а формоутворення, нанесення, видалення та модифікації матеріалів та технологічних 

операцій направлених на створення  матеріалів та систем з новими  властивостями 

обумовленими проявами наномасштабних факторів». Під поняттям дії 

наномасштабних факторів розуміють дію зв’язаних атомів молекул на відстані від 1 до 

100 нм.  Відповідно до цього, наноматеріали – це штучно або природньо синтезовані 

матеріали з особливим проявом фізичних, хімічних та інших властивостей, які 

обумовлені проявом дії наномасштабних факторів.  Термін  нанотехнологія був 

впроваджений Фейманам  в кінці 60-х років. Лише в останні 10-15 років нанонаука 

зазнала різкого підвищення інтересу з боку багатьох вчених світу. По-перше, цьому  

сприяла  поява нової інструментальної дослідницької бази (зондові мікроскопи,  

молекулярні епітаксіальні системи, потужні обчислювальні системи кластерного типу, 

тощо). По-друге, на мою думку, це потреба науки у виході на зовсім новий, 

принципово інший рівень, де  дослідження відбуваються вже на мікроструктурному 

рівні, а не на макро.  

В галузі легкої промисловості, зокрема швейної  галузі, також активно 

відбуваються дослідження, пов’язані з нанотехнологіями та певними  спробами 

впровадження їх результатів.  Основною матеріальною базою швейної галузі, у 

прямому розумінні цього слова, становлять  ткані та неткані матеріали. Тому і 

основний акцент дослідження в цій області надається цим складовим. 

 Відомо, що однією з багатьох  характеристик швейного виробу є розривне 

навантаження ниток та тканин. Підвищення цього показника можливе через 

використання так званого «нитевидного вуса» [2,3], основою якого є оксид алюмінію. 

Використання цього виду наноматеріалу дозволяє, за рахунок вдосконаленої  та 

бездефектної   структури молекулярного ланцюжка на нано рівні, отримувати нові 

ниткові матеріали зі значним (вищим на 2-3 порядки), по відношенню до попереднього, 

розривним навантаженням. Слід відмітити, що товщина нитки при цьому стає на 

порядок меншою, і це дозволяє полегшити вагу вихідного швейного виробу.  

Наступний етап – це створення  спеціальних пропиточний емульсій, завдяки 

якій матеріал покращують свої певні експлуатаційні властивості, такі як 

водовідштовхування, швидка сушка, брудовідштовхуваність та інші. Ці роботи 

проводяться рядом  Європейських фірм, зокрема італійською Micricil Jdro, німецькою  
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Rudolf Chemie.  Ці пропитки  мають назву наноемульсії, в яких розмір наночастинок 

складає порядку 14..16 нм. 

  

Рис. 1.  Динамічні візерунки  та анімаційні зображення на одязі  - останні                    
досягнення сучасної  нанотехнолгії 

Так, наноемульсія вказаної фірми має у своєму хімічному складі аміногрупи 

(NH2) і може використовуватись для  обробки целюлозних, білкових та синтетичних 

матеріалів. Після пропитки даним розчином текстильні матеріали набувають нові 

властивості – м’якість, високу гідрофільність [3].     

Доволі великий обсяг досліджень, на що вказують матеріали досліджень 

провідних науково-дослідних інститутів, зосереджений на створенні так званого 

антимікробного матеріалу. Важливість цього дослідження пов’язано з економіко-

георафічним  фактором розташування основних виробництв швейної галузі  

(Азіатський регіон) та споживачів (держави Євросоюзу, Східної Європи). У зв’язку з 

цим важливою стає ситуація, коли одяг, який контактує з  шкірою людини,  

виготовляється та зберігається, наприклад, у  тепло-вологому тропічному кліматі з 

відповідним мікробним середовищем. Експлуатація даного виробу у іншому регіоні з 

іншим пристосуванням організму людини до мікробної флори може призвести до 

виникнення  алергічних проявів (що особливо для дитячої вікової групи), а у деяких 

випадках – появи грибкових захворювань шкіри [4].   

               
 

Рис. 2.  Одяг майбутнього. На кишені нанесено  гнучкий цифровий  дисплей з можливістю зміни 
зображення через мобільний телефон  
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Під керівництвом  професора Макарова (МДУДТ) [3] ведуться розробки  

антимікробного матеріалу на нетканій основі в якій використаний  біологічно активний  

препарат, який складається з катаміну  АБ та йодованого калію, який по реакції іонного 

обміну  створює  малодисоціюючий комплекс – йодид катаміну АБ. Комплекс  має 

антимікробний синергичний ефект до дії патогенної мікрофлори, забезпечує 

пролонгований вихід лікуючого препарату до поверхні шкіри, зберігає антимікробні 

властивості при вологих обробках. Результати даного дослідження можна розглядати 

як доказ того, що антимікробний матеріал представляє собою наносистему.   

Іншою задачею, яка постає перед дослідниками, – це виявлення наноутвороень 

та  нанокластерів в структурі текстильних матеріалів. У цьому випадку застосовують 

різні методики інструментального дослідження. В Московському інституті електронної 

техніки проведені дослідження  нанорозмірних матеріалів, які мають відношення до 

об’єктів текстильної та легкої промисловості. Неруйнуючими  методами контролю 

(спектроскопічними, зокрема  ІЧ-спектроскопія, атомно-силової мікроскопії АСМ) 

встановлено структуру нанорозмірних зразків волокна з льону. Показано, що на 

поверхні волокон, модифікованих металевими наночастинками, існують долі 

розмірних фракцій  з середнім діаметром 10 нм.  Використання методу АСМ дозволяє, 

крім аналізу структури текстильних волокон, визначити також в них кількість 

токсикологічних та екологічно безпечних включень (формадельгіду, пентахлорфенол, 

пестициди, важких металів). Така можливість аналізу актуальна у зв’язку з 

підвищенням  норм щодо чистоти текстильної продукції, які відповідають 

міжнародним стандартам «Екотекс-100», ISO-9000.  

У роботі Мішакова (МДУДТ) [5] розроблено спосіб визначення нанокластерів у 

зразках нетканих полотен за лазерно-іскровою експрес методикою. Запропонований 

спосіб дозволяє визначати  утворення нанокластерних груп, у реальному масштабі часу 

за 1-3 хвилини,  на противагу існуючим методикам, де  фактично аналогічний аналіз 

займає від однієї до декілька діб. За основу експериментального дослідження було 

взято  зразок нетканого полотна (склад – двохшаровий) з попередньо проведеною 

модифікацією  обернено-міцелярним розчином срібла. Автором  виконано ряд етапів з 

підготовки, калібровки та інтерпретації спектральних лінії даного аналізу.  Результати 

дослідження зразків наведено у таблиці 1. 
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Таблиця 1 
Результати дослідження зразків нетканих полотен з використанням лазерно-іскрової 

спектроскопічної методики 

 

Представлені результати наукових досліджень стосуються безпосереднього 

використання  наноматеріалів  в галузі легкої та текстильної промисловості. Інші 

розробки в  області нанонауки відносяться дещо не до зовсім прямих результатів 

дослідження  в даній області. Мова іде про «розумний одяг» або про одяг майбутнього. 

Багато науковців, дизайнерів присвячують свої дослідження  даній проблемі.  Так 

продукція фірми France Telecom's  відображає емоції людини через гнучкі дисплеї, які 

пришиваються на поверхню одягу. Електронна система дисплею за безпроводною  

технологію Blue Tooth  підключається до комп’ютера (мобільного телефону), і на 

екрані з’являються певні візерунки, текстурні зображення, тощо.  

 
Рис. 3.  «Біометричний одяг» для спортсменів [5,6] 

Дослідники з технологічного університету Массачуса в своїх дослідженнях 

пішли далі – вони розробили одяг який безпосередньо створюється з дисплей-тканин, 

або ще як її називають «електрона пряжа». Вона складається з провідників-ниток, 

покритих спеціальним напиленням, яке змінюють колір в залежності від температури. 

Інша  частина ниток не має властивості провідника електричного струму, що відіграє 

Елемент масова 
доля № 

п/п Найменування зразка 
Ag J 

1. Неткане полотно, чисте, контрольне < 0,001  

2. Неткане полотно, оброблене обернено-міцелярним розчином 
нанорозмірних частинок срібла 11  

3. Неткане полотно, оброблене обернено-міцелярним розчином 
нанорозмірних частинок срібла після іглопроколювання 10  

4. Неткане полотно, оброблене обернено-міцелярним розчином 
нанорозмірних частинок срібла після термообробки 8,3  

5. Неткане полотно, оброблене катаміном АБ+J  1,9 
6. Емульсія 2 (Ag) 0,9  
7. Емульсія 1 ( катаміном АБ+КJ)  0,6 
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роль проміжкового шару. Поява невеликого безпечного струму призводить до зміни 

кольору заданої області тканини, а значить і цілої кольорової  гами одягу.  

Не важко здогадатись про можливе використання одягу з даного матеріалу. 

Перш за все, це військові маскувальні костюми для військових. В залежності від стану 

оточуючого середовища (освітлення), пори року, місцевості та інших умов одяг буде 

приймати  потрібну  кольорову гаму і, таким чином, маскувати бійця. Звучить дещо 

фантастично, але пригадаємо, який гігантський стрибок здійснила електронно-

обчислювальна техніка (в космічній та військовій галузях наприклад)  за останні  

20-30 років. Цьому розвитку сприяють військові бюджети розвинутих держав та  

постійність локальних військових конфліктів у світі.  

 Більш ширше використання «одягу майбутнього» передбачає розширення 

областей його використання.  Дослідники  із штату Арізона  під керівництвом 

професора Фредерик Ценгаусерн працюють над створенням  біометричного костюму. 

В одяг вмонтовується ряд сенсорів різного призначення, від температурного до датчика 

запаху, який виділяє поверхня шкіри людини. Зібрані дані передаються за бездротовою 

технологією до комп’ютера, який обробляє їх, і надає інформацію про стан людини у 

режимі «on line». Застосовуватись цей одяг може для пацієнтів лікарень, спортсменів, 

військових, а також осіб професійна діяльність яких вимагає постійного контролю за їх 

станом.    

 
Рис. 4.  «Електрона пряжа», один з варіантів запам‘ятовуючих пристроїв майбутнього 
 

Продовжуючи тему розумного одягу, слід вказати на дослідження, які проводять 

в університеті Берклі. Вчені розробляють одяг як носій інформації. Фізичний рівень 

зберігання інформації – кумірки, які утворюються як аналог напівпровідникового 

транзистора. Певна кількість таких кумірок утворює «тканину», яка здатна зберігати та 



Природничі і технічні науки 
 
56 

 

Науковий вісник Мукачівського технологічного інституту 
 

передавати інформацію за безпроводною технологією до комп’ютеру або до 

електронної  мережі.  Основою інтегрованого мікротранзитора служить комбінація 

армованих ниток-провідників, звичайних ниток та їх комбінація. Тут можна задатись 

таким питанням,  а чим не влаштовують дослідників існуючи сучасні носії інформації 

типу Flash Memory ? Можливо, у недалекому майбутньому можна буде задати питання  

−  на скільки МЕГА або ГІГА байт Ваш одяг «тягне»? 

Узагальнюючи  вищенаведене, можна сказати, що нова ера нанотехнологій у 

створенні одягу починається. Переважна більшість досліджень не виходить поки що за 

рамки наукових лабораторій, але існують вже пробні партії одягу «майбутнього» 

спеціального призначення (для військових, спортсменів, пожежних), тому що випуск 

одягу у невеликих серіях ще виправдовується за функціонально-економічними 

показниками. Що стосується «масового» одягу, де вже реально задіяні нанорозробки, 

то можна відмітити використання наноемульсій, які дозволяють значно підвищити 

експлуатаційні властивості одягу, особливо якщо застосовувати комбінаційну дію 

декількох цільових наноемульсій, що в кінцевому рахунку приводить до підвищення 

якості та комфорту текстильної продукції. 
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УДК 687.658 
 
 

ВИЗНАЧЕННЯ ВПЛИВУ ВЛАСТИВОСТЕЙ СКЛАДОВИХ ПАКЕТУ 
МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ ОДЯГУ НА ФОРМОСТІЙКІСТЬ ВИРОБУ 

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

Мукачівський технологічний інститут 
 

В даній роботі представлені результати досліджень впливу властивостей складових пакету 
матеріалів на його незминальність і відповідно – на формостійкість виробу. 

 
Актуальність теми: Правильний підбір пакету матеріалів, стійких  до 

зминання,  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 

відповідно – 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 також його 

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

Максимальне збереження форми пакету матеріалів, які є стійкими до зминання,  

дає можливість виготовити високоякісний одяг. Обґрунтований підбір тканини верху, 

пакетів прокладкових матеріалів, режимів обробки, використання сучасного 

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

зручність в процесі експлуатації, тривалу формостійкість. Тому метою дослідження є 

визначення впливу властивостей складових пакету матеріалів на його незминальність.  

Об’єктом дослідження є процес незминальності пакету матеріалів. 

Незминальність – це процес відновлення попередньо наданої форми. Критерієм оцінки 

незминальності є кут відновлення. 

Предметом дослідження є пакет матеріалів для виготовлення жіночого 

жакету. На якість пакету важливий вплив має поверхнева щільність тканини верху. 

Тому для  дослідження використовували чисто льняну тканину та льняні тканини з 

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

Характеристика тканин верху наведена в таблиці 1. 
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Таблиця 1 
 Технічні характеристики тканин 

Основний матеріал 

Характеристики матеріалу  
Тканина 1 

 

 
Тканина 2 

 

 
Тканина 3 

 
1 2 3 4 

Артикул 17-160 17-127 17-125 

Сировинний склад, % 100 - льону 47 – льону 
53 - віскози 

55 – льону 
18 – шовку 
27- бавовни 

Товщина матеріалу, мм 0,187 0,235 0,360 

Поверхнева щільність, г/м2 164 178,4 222,4 

Переплетення ткане/полотняне ткане/рогожка ткане/саржеве 

Колір жовтий зелений синій 

 

Як прокладкові матеріали для отримання бажаної формостійкості жакету 

жіночого використовували флізелін, дублерини на нейлоновій основі, дублерини на 

трикотажній основі, а також біеластичний прокладковий матеріал. Характеристика 

клейових прокладкових матеріалів представлена в таблиці 2. 

 
Таблиця 2 

Технічні характеристики клейових матеріалів 

№ 
п/п Назва, артикул Сировинний 

склад, % 
Маса, 
г/м2 

Кіль-
кість 
точок 
на см2

Темпера-
тура 

плавлен-
ня, 0С 

Час 
дублю-
вання, 
сек. 

Переплетення

1 2 3 4 5 6 7 9 

1 Флізелін 5054/4BS4 32-ПА, 47- ПЕ, 
21-ПЕ філамент 40 52 121-132 10-12 Неорієнтоване 

волокно 

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

прошивне 

3 Дублирин на трикотажній 
основі  1100/2В54150 75-Віс, 25- ПА 65 52 121-132 8-14 В’язально-

прошивне 

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

прошивне 
 

Постановка задачі  

Для отримання пакетів з достатньою незминальністю використовували клейові 

прокладкові матеріали фірми-виробника “Хензель Текстиль” (Німеччина): флізеліни, 

дублерини на нейлоновій основі, на трикотажній основі та біеластичний прокладковий 

матеріал. Клейові матеріали цієї фірми вигідно вирізняються серед ряду інших фірм. За 

допомогою клейових прокладкових матеріалів та тканин верху створювались пакети 

шляхом їх дублювання на дублюючій установці фірми Маєр.  
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 В роботі проводилось визначення впливу властивостей складових пакету 

матеріалів на незминальність отриманого пакету.  

Результати та їх обговорення 

 Як відомо, на незминальність пакету  впливає міцність клейового з’єднання, 

тканина верху – клейовий матеріал. Для дослідження використовувались тканини 

верху з різною поверхневою щільністю. Кут відновлення вимірювався на приладі СМТ, 

з похибкою ±1º. [2]  

Згідно методики дослідження на зминальність (ГОСТ 19 204 – 73 “Полотна 

текстильные и штучные изделия. Метод определения несминаемости”), проведено 

дослідження незминальності матеріалів верху, клейових матеріалів та їх пакетів на 

основі вимірювання кута відновлення зім’ятого зразка на приладі СМТ. Резутьтати 

дослідження представлено у таблицях 3 – 5. 
Таблиця 3 

 Результати експериментальних досліджень тканин на незминальність 
 

Матеріали верху Напрям ниток у 
зразку 

Кут відновлення α , 
град 

Коефіцієнт 
незминальності 

Н, % 
1 2 3 4 

О 67,8 38 
П 58 32 Т1 (жовта) 

<45о 90,8 50 
О 76,5 42,5 
П 79,5 44 Т2 (зелена) 

<45о 89,5 50 
О 131 73 
П 106,5 60 Т3 (синя) 

<45о 106,6 59 
 

Як видно з таблиці, Т1 та Т2 мають найкращу незминальність під кутом 45о, 

коефіцієнт незминальності Н = 50 %, а тканина Т3 має найкращу незминальність по 

основі, коефіцієнт незминальності Н = 73 %. 

 Найбільщу незминальність має тканина Т3, оскільки вона містить змішані 

волокна (18% - шовку, 27% - бавовни). Порівнюючи незминальність тканин з різною 

поверхневою щільністю, можна зробити висновок, що тканини з меншою поверхневою 

щільністю мають меншу формостійкість (Т1), а тканини з більшою поверхневою 

щільністю (Т2, Т3) мають кращу здатність утримувати задану форму. Крім того, 

незминальність тканин залежить від напрямку ниток у зразку. 

Аналогічні заміри проведено з клейовими прокладковими матеріалами, 

результати яких представлено в таблиці 4. 



Природничі і технічні науки 
 
60 

 

Науковий вісник Мукачівського технологічного інституту 
 

Таблиця 4 
Результати експериментальних досліджень клейових прокладкових матеріалів на незминальність 

 

Клейові прокладкові 
матеріали 

Напрям ниток 
у зразку 

Кут відновлення 
α , град 

Коефіцієнт 
незминальності 

Н, % 
1 2 3 4 

О 97 54 
П 120 67 Флізелін арт. 5054/4BS4 

<45о 117 65 
О 140 74 
П 150 83 Дублерин на нейлоновій 

основі арт. 2420/985MC1 
<45о 150 83 
О 67,5 38 
П 101 56 Дублерин на трикотажній 

основі арт. 1100/2BS4 
<45о 115,5 64 
О 160,5 89 
П 156 87 Біеластичний прокладковий 

матеріал арт. 4026/990BS4 
<45о 156,5 87 

 
Як видно з таблиці 4, флізелін арт. 5054/4BS4 володіє найкращою 

незминальністю по пітканню. 

Дублерин на нейлоновій основі арт. 2420/985МС1 має кращу незминальність у 

поперечному напрямку та під кутом 45º. Це, очевидно, пов’язано з тим, що даний 

клейовий прокладковий матеріал виготовлений в’язально–прошивним способом з 

використанням крученої нитки для прошивання полотна в поперечному напрямку, яка 

є більш пружною, ніж пухкі нитки в поздовжньому напрямку. 

У свою чергу, дублерин на віскозній основі арт. 1100/2BS4 володіє кращою 

незминальністю під кутом 45º до поздовжнього напрямку. 

Біеластичний прокладковий матеріал арт. 4026/990BS4 має кращу 

незминальність у поздовжньому напрямку. 

 На незминальність досліджували пакети матеріалів, які формували по всіх 

можливих варіантах на основі трьох костюмних тканин та чотирьох видів клейових 

прокладкових матеріалів з різними комбінаціями напрямку склеювання (о – о; о – п; о – 

45º; п – о; п – п; п –  45º). Тканини у пакети підбирали лише по основі та пітканню, 

оскільки під кутом 45º деталі виробів костюмного асортименту, як правило, не 

викроюють. Результати досліджень представлено у таблиці 5. 
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Таблиця 5 
Зведена таблиця результатів дослідження незминальності пакету матеріалів 

 
Матеріал верху 

Т1 (жовта) Т2 (зелена) Т3 (синя) Клейовий 
матеріал 

Напрям 
ниток у 
зразку О П О П О П 

1 2 3 4 5 6 7 8 
О 39 35 43 41 51 47 
П 36 35 39 55 43 53 Флізелін арт. 

5054/4BS4 
<45о 35 33 40 46 42 52 
О 46 49 52 63 52 65 
П 50 45 65 61 66 66 

Дублерин на 
нейлоновій основі 
арт. 2420/985MC1 <45о 45 49 58 62 60 66 

О 37 31 40 38 45 44 

П 34 33 41 38 39 50 

Дублерин на 
трикотажній 
основі арт. 
1100/2BS4 <45о 36 36 48 44 41 41 

О 56 53 66 62 69 69 

П 51 61 63 70 64 71 

Біеластичний 
прокладковий 
матеріал арт. 
4026/990BS4 <45о 55 52 58 68 68 67 

 

Як видно з таблиці, пакети матеріалів володіють різною незминальністю, яка 

залежить від напрямку ниток основи у зразку. 

Результати досліджень показали, що пакети на основі тканини Т1, Т2, Т3 у 

більшості випадків мають кращу незминальність по основі, у той час як недубльована 

тканина володіє вищою незминальністю під кутом 45º.  

Отже, за результатами досліджень пакети на основі біеластичного 

прокладкового матеріалу мають найкращу незминальність по основі тканини Т1, Т2, 

Т3. Найбільший кут відновлення по основі у пакетів з біеластичним прокладковим 

матеріалом арт. 4026/990BS4 і тканиною Т3 (55% льону,18% шовку, 27% бавовни) 

складає  69о, для тканини  Т2 (47% льону, 53% віскози) кут відновлення  66о,  і для 

100% льону (Т1) кут відновлення складає  56о, 

Пакети на основі дублерину на нейлоновій основі (арт. 2420/985MC1) 

володіють дещо більшою зминальністю для тканини Т2, Т3 яка становить  52о, в 

порівнянні з тканиною Т1  (46о). 

Кути відновлення на основі флізеліну (арт. 5054/4BS4) та дублерину на 

трикотажній основі (арт. 1100/2BS4) менш формостійкі по відношенню до 

біеластичного прокладкового матеріалу та дублерину на нейлоновій основі, але все-

таки забезпечують достатню формостійкість. 

Висновки 

 На основі результатів проведених досліджень встановлено: 



Природничі і технічні науки 
 
62 

 

Науковий вісник Мукачівського технологічного інституту 
 

1. На формостійкість виробу впливає здатність пакету витримувати 

багаторазові взаємодії без накопичення пластичних деформацій. Одним із основних 

показників формостійкості є кут відновлення, який характеризує незминальність 

пакету.  

2. Чим більший кут відновлення пакету по основі, тим краща його 

незминальність.  

3. Найкращу незминальність мають пакети матеріалів для одягу на основі  

біеластичного прокладкового матеріалу (арт. 4026/990BS4) та дублерину на нейлоновій 

основі (арт. 2420/985MC1).  

4. Для досягнення бажаної формостійкості деталей одягу та утримання форми 

протягом тривалого часу експлуатації для виготовлення жакетів з льняних тканин та 

тканин на основі льону можна рекомендувати біеластичний прокладковий матеріал та 

дублерин на нейлоновій основі.  
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УДК 687:658. 
 
 

ЗАСТОСУВАНЯ  МЕТОДУ РОЗМІРНОГО АНАЛІЗУ ДЛЯ ТИПІЗАЦІЇ  
КОНСТРУКЦІЇ ЧОЛОВІЧИХ ШТАНІВ 

 
А. Л. СЛАВІНСЬКА1, С.С.МАТВІЙЧУК 2  

1Хмельницький національний університет 
2Мукачівський технологічний інститут 

 
Дана стаття присвячена проблемі забезпечення технологічності конструкції чоловічих штанів  

, для чого пропонується виконати нормалізацію контрольних вимірів на основі розмірного аналізу 
мінливості розмірних ознак 

 

Розробка нового виробу -   складне конструкторське завдання, яке пов’язане не 

лише  із забезпеченням високого технічного рівня цього виробу, але і з максимально 

можливим зниженням затрат праці, матеріалів та енергії на його розробку, 

виготовлення, технічне обслуговування та ремонт. Вирішення цього завдання 

визначається співпрацею конструкторів та технологів, їх взаємодією на етапах 

розробки конструкції виробу з виробниками та споживачами. Одним з резервів 

зниження собівартості продукції є забезпечення технологічності конструкції виробу [ 

1,2 ]. Для підвищення ступеня технологічності конструкцій виробів, що проектуються, 

рекомендується застосувати : 

• забезпечення конструктивної та технологічної наслідуваності за рахунок 

використання уніфікованих параметрів; 

• використання раціональних технологій; 

• формування розмірного ряду виробів. 

Об’єкти та методи дослідження  

Об`єктом дослідження в даній статті є процес   нормалізації контрольних 

вимірів на основі розмірного аналізу мінливості розмірних ознак. 

  Актуальність цього дослідження пояснюється виконанням замовлень 

вітчизняних швейних підприємств здебільшого для європейських споживачів, в зв’язку 

з чим більша частина документації надходить вже розробленою іноземними 

інженерами . Внаслідок цього потребує уваги відмінні від вітчизняної нормативної 

документації класифікація чоловічих фігур та міжрозмірні і міжростові прирости, по 

яким здійснюються контрольні виміри готових чоловічих штанів. 

Постановка задачі 

В залежності від направленості розмірного аналізу по відношенню до кінцевого 
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результату та інших ознак можна виділити декілька його категорій: по об’єкту аналізу, 

по виду виробу, по методу розрахунку розмірних ланцюгів, по належності виробу як 

об’єкта аналізу, по цільовій направленості, по етапу виконання. 

Метою даного дослідження є забезпечення оптимальної задоволеності 

споживачів параметрами  виробу з урахуванням технологічної раціональності 

виготовлення чоловічих штанів. Для досягнення поставленої мети визначені наступні 

задачі: обґрунтування доцільності застосування   змінного інтервалу байдужості як 

передумови розмірної типізації конструкції. 

Результати та їх обговорення  

Відпрацювання конструкції виробу на технологічність при виконанні дослідно – 

конструкторських робіт доцільно проводити на основі комплексного використання 

спеціальних методів та прийомів конструювання, які забезпечують  технологічну 

раціональність та наслідуваність конструкції виробу.  

Вітчизняний стандарт ОСТ 17-325, який використовують безпосередньо для 

потреб конструювання чоловічого одягу, розроблено на основі антропометричного 

стандарту 17521-72 в 1974, 1981, 1986 роках. Кожна наступна редакція удосконалювала 

класифікацію типових фігур, зберігаючи основні вихідні дані. Як відомо, за 

класифікацією типових фігур виділено 172 типи, які згруповані в  п’ять повнотних 

груп. Належність чоловічої типової фігури до певної повнотної групи визначають за 

різницею обхватів грудей третього  і талії. 

В німецькій системі розмірів виділені 4 типи фігур, які враховують наступні 

повнотні характеристики:  

• фігури нормальної повноти (розміри визначаються як Ог/2- 44, 46, 48, 50, 52, 

54, 56, 58); 

• фігури малої повноти ( розміри 90, 94, 98, 102, 106, 110- вони є проміжними в 

інтервалі Ог (0,5 інтервалу байдужості)); 

• коренасті фігури (розміри визначаються як Ог/4 - 22, 23, 24,  25, 26, 27, 28, 29); 

• сильно коренасті фігури (розміри визначаються як Ог/4 , в кінці цифра 5- 225, 

235, 245, 255, 275, 285, 295).  

Розмірні ознаки за типами статури враховують два типи:  

• повна фігура ( Ог /2, попереду поставлена цифра 1)- розміри 144, 146, 148, 150, 

152, 154, 156; 

• спортивна фігура (Ог /2, добавлена цифра 0) – розміри 440, 460, 480, 500, 520, 
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540, 900, 980; 1020; 1060. 

Дослідженнями [ 4 ] встановлено, що у більшості країн Європи використовують 

змінну величину інтервалу байдужості у ведучих розмірних ознаках. Аналіз 

міжрозмірних приростів в табелях вимірів також свідчить про їхню мінливість(таблиця 

1). На  рисунку 1 представлена схема контрольних вимірів, відносно яких здійснюється 

розмірний аналіз. 
Таблиця  1 

Розмірний аналіз міжрозмірних приростів 
Розміри 

215 225 235 245 255 265 275 285 295 305 315 325 335 345 355

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 

 

 

Виміри 

П
оз
на
че
нн
я,

 
R

 

Д
оп
ус
ти
мі

 
ві
дх
ил
ен
ня

, ±
 

42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 
½ ширини поясу Н1 0,5 2 3 2 3 2 
Положення лінії 

стегон I 10  0,5 1 

Ширина передньої 
половинки по лінії 

стегон 
H10 0,5 2 2,2 

½  О ст J1 0,5 1,2 1,3 1,4 
Довжина крокового 

шва J3 1 2 1 0 1 0 1 

Довжина виробу 
збоку (під поясом) J5 1 2,5 1,5 1 2 

½ ширини штанини 
по низу J6 0,5 0,2 0,3 

Висота шва сидіння 
передньої 
половинки 

I1 0,5 0,
4 

0,
5 

0,
6 

0,
4 

0,
7 

0,
9 1 1,
2  1 

Висота шва сидіння 
задньої половинки I3 0,5 1 0,

9  1 1,
2  1,
7 

1,
8 

1,
7 

                 

    
Рис. 1. Схема контрольних вимірів чоловічих штанів. 
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Відповідно до ОСТ 17-325-86 для вимірів таблиці 1 властиві наступні 

величини міжрозмірних приростів (в дужках позначення згідно ОСТ 17-325-86  ): 

Н1 (18) = 2 см                           H10 (18) = 2 см                   J1(21) =1,8 см                         

J3 (27) = 0,5 см по розмірам ;   3,6 см по зросту 

J5 (25) = 0 см  по розмірам;    4,5 см по зростам        

J6 (24) =0,4 см                          I1(49) = 0,4 см                       I39(49) = 0,4 см 

Доцільно використати поняття прямої, додаткової та побічної задоволеності. 

Пряма задоволеність враховує відхилення від міжрозмірного (міжростового) 

приросту в межах плюс(мінус) половини величини приросту. Додаткова 

задоволеність вважається в інтервалі 0,25 Δ (величини приросту від межі прямої 

задоволеності). Це дозволяє визначити межі розмірів. Побічна задоволеність 

враховує відхилення на 0,125 допуску в більшу або меншу сторони. Це дозволяє 

визначити допустимі відхилення (рисунок 2 ) 

 

    -0,125 Δ  -0, 25Δ                   -0, 5Δ                  +0, 5Δ                   +0,25Δ   +0,125 Δ 

 

 

 

    побічна                                           пряма                                                       побічна 

                                                     додаткова 
Рис. 2. Схема задоволення величиною приросту Δ 

     Наприклад , для Н1(18) Δ = 2см, пряма задоволеність складає 0, 5 Δ, тобто 

±1 см. Додаткова задоволеність складає ± 0,5 см. Побічна задоволеність повинна 

забезпечити як мінімальний, так і максимальний інтервал в урахуванні допуску ± 0,25 

см (рисунок 3). 

 

  -0,25     -0, 5                   -1                            +1                       +0,5        +0,25 

 

 

    побічна                                                 2                                                побічна 

                                                                      3 

                                                                    3,5 
Рис. 3.  Схема задоволення величиною приросту Δ  для Н 1 
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Для J1(21)  Δ= 1,8 см, пряма задоволеність складає 0, 5 Δ, тобто ± 0,9 см . 

Додаткова задоволеність складає ± 0,45 см. Побічна задоволеність складає  ± 0,22 см 

(рисунок 4)   

 

  -0,22     -0,45                   -0,9                            +0,9                 +0,45   + 0,22 

 

 

                                                        1,8 

                                                                2,7 
                                                              3,14 
 

Рис. 4. Схема задоволення величиною приросту Δ  для  J1(21). 

Для J6(24) , I1(49) та I39(49)  Δ= 0,4 см, пряма задоволеність складає 0, 5 Δ, 

тобто ± 0,2 см . Додаткова задоволеність складає ± 0,1 см. Побічна задоволеність 

повинна забезпечити як мінімальний, так і максимальний інтервал в урахуванні 

допуску ±0,22см (рисунок 5)   

 

 

  -0,05     -0,1                   -0,2                            +0,2                 +0,1      +0,05 

 

 

                                                           0,4 

                                                                 0,6  
                                                             
                                                                 0,7 
 

Рис. 5. Схема задоволення величиною приросту Δ  для  вимірів J6(24) , I1(49) та I39(49)   
 

 Висновки 

1 Типізація конструкції чоловічих штанів дає можливість в подальшому 

забезпечити конструктивну наслідуваність конструкції і її багаторазову повторюваність 

шляхом уніфікації її складових частин. 

2. При визначенні величин міжрозмірних приростів доцільно врахувати 
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величини прямої, додаткової та побічної задоволеності. 

3. Розмірний аналіз контрольних вимірів підтвердив доцільність застосування  

змінного інтервалу байдужості як передумову розмірної типізації конструкції.  
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КОНЦЕПЦІЯ ПРИЙНЯТНОГО (ДОПУСТИМОГО) РИЗИКУ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ  

БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ В ТУРИСТИЧНІЙ ІНДУСТРІЇ 
 

С.С. МАХЛИНЕЦЬ, І.І. ПРОКОПЕЦЬ  
Мукачівський технологічний інститут 

 
В даній статті розглядаються питання щодо забезпечення безпеки життєдіяльності туристів 

і працівників туристичної індустрії. Основна увага приділена оцінці впливу небезпеки на туриста, 
методам її ідентифікації, засобам і способам створення безпечного середовища для туриста та 
обслуговуючого персоналу, а також вибору та застосуванню захисних засобів в екстремальних та 
надзвичайно небезпечних умовах життєдіяльності.  

 

Проблема безпеки життєдіяльності стає однією з найгостріших соціальних 

проблем. Пов’язано це із нещасними випадками і надзвичайними ситуаціями, які 

інколи призводять до летальних наслідків, незважаючи на підвищену останнім часом 

увагу туристичних компаній до забезпечення безпеки. 

Зростання кількості техногенних катастроф і аварій, низький рівень професійної, 

соціальної й медичної реабілітації потерпілих негативно позначаються на 

життєдіяльності туристів, праці обслуговуючого персоналу, їхньому здоров’ї, 

приводять до подальшого погіршення демографічної ситуації в країні.  

Об’єкти та методи дослідження 

Останнім часом все більше уваги в різних країнах приділяється безпеці туристів 

у надзвичайних ситуаціях, у тому числі при стихійних лихах, у випадках воєнних дій у 

країні перебування, а також терористичних актів. 

Поняття “безпека” тісно пов’язане з різними видами втрат, з можливими 

шкідливими наслідками і аваріями. Основний вид втрат – втрата здоров’я, життя і 

матеріального майна персоналу та туристів. Звичайно, значущі також інші види збитку 

– економічні втрати від руйнування технічних систем і споруд, збитки від втрати 

важковідновлюваних джерел енергопостачання, втрати від забруднення територій, 

водних систем, лісів. Не менш важлива і екологічна шкода – незворотні зміни в 

екосистемах, втрати цінних видів живої природи внаслідок недбалого поводження з 

природою, організації сафарі-туризму тощо [2]. 

Безпека є одним з природних факторів існування живих систем, тому що без 

захисту від зовнішніх і внутрішніх небезпек не виживе жоден живий організм. Отже, 

розглядаючи проблему безпеки організмів, можна віднести її до екологічних проблем. 

Людина також є живим організмом, але її безпека має специфічні особливості. Як 
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розумна істота вона створює власне середовище перебування, не схоже на природне, 

небезпечне, аналогів якого в природному середовищі немає. Людина, створюючи 

власне середовище перебування, не встигала пристосовуватися до нових умов та 

забезпечувати свій захист. Так відбувається і в наш час, коли людина більш за все 

страждає від небезпек, створених нею.  

Людина, вирішуючи завдання свого відпочинку, оздоровлення чи розваги, 

безперервно впливає на довкілля своєю діяльністю і продуктами діяльності, генеруючи 

в довкіллі антропогенні небезпеки. Чим вище перетворююча діяльність людини, тим 

вище рівень і число антропогенних небезпек – шкідливих і травмуючих чинників, що 

негативно впливають на людину і середовище, що її оточує [4]. 

Небезпечними є всі системи, що мають енергію, хімічно або біологічно активні 

компоненти, а також характеристики, що несумісні з умовами життєдіяльності людини. 

Безпека в туризмі залежить від багатьох чинників (політичної обстановки, стану 

навколишнього середовища тощо), які необхідно враховувати при плануванні 

туристичного обслуговування. В систему заходів із забезпечення безпеки туристів 

входять: запобігання ризикам для туристів, пов’язаних з природними і техногенними 

катастрофами в туристичних центрах; попередження епідеміологічних, 

бактеріологічних та інших медичних ризиків і дотримання відповідних формальностей; 

організація безпеки туристів на транспорті; страхування туристів у подорожі, а також 

страхування відповідальності туристичних організацій; створення служб та систем 

безпеки [1]. 

Постановка задачі 

Безпеку туристів, їх благополуччя, а також підтримку високої якості 

обслуговування в місцях туристичного призначення не можна розглядати у відриві від 

інших суспільних або національних інтересів приймаючої країни і навколишнього 

середовища в цілому. При розробці і впровадженні в дію норм безпеки для сфери 

туризму і захисту туристів інтереси тих, хто відвідує і приймає, повинні бути взаємно 

гармонізовані. 

Результати та їх обговорення 

Захист в сфері туризму і безпека туристів пов’язані з великою кількістю правил і 

постанов, які повинні виконуватися не лише туристичною адміністрацією, але і цілим 

рядом інших адміністративних органів, що працюють у різних економічних і 

соціальних секторах, і перш за все в приватному. 
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Відправляючись у подорож, турист стикається з рядом проблем, які за збігом 

обставин можуть призвести до непередбачуваних наслідків для його здоров’я і майна, 

зробити туристичну поїздку неможливою або негативно вплинути на враження від неї. 

Турист постійно знаходиться під впливом обставин підвищеної небезпеки і, 

загалом, перебуває в незнайомому середовищі, відмінному від звичного середовища 

його проживання. Він не знає досконало звичаїв, мови, традицій, типових побутових 

небезпек, не має імунітету від хвороб, поширених в цій місцевості, не пристосований 

до перебування та інтенсивних навантажень у високогірних районах [5]. 

Ризик отримання травми туристом може виникнути в найрізноманітніших 

умовах. Проте найбільша вірогідність події виникає на місцевості складного рельєфу, 

переміщення гірських порід, несприятливих ергономічних характеристиках 

спортивного інвентаря, одягу, взуття, спорядження, що викликає травми, а також при 

атмосферних і інших природних явищах. З метою зниження травмонебезпеки 

використовуються: огорожі туристичних стежок і маршрутів, захисні пристрої рухомих 

механізмів, предметів (канатні дороги, підйомники, гірськолижні траси тощо); 

індивідуальні захисні пристрої, дотримання спеціальних ергономічних вимог до 

спортивного інвентаря і спорядження; інформування туристів про наявність небезпеки і 

правил поведінки, заходи щодо попередження травм. 

Безпека життєдіяльності базується на концепції не абсолютної безпеки туристів, 

досягнення якої майже неможливе, а на концепції прийнятного (допустимого) ризику, 

суть якої полягає в прагненні до такої безпеки, яку приймає суспільство на даний 

період часу. 

Згідно аксіоми про потенційну небезпеку людської діяльності в жодному виді 

діяльності неможливо досягти абсолютної безпеки. Отже – будь-яка діяльність 

потенційно небезпечна [2].  

Прийнятий ризик поєднує в собі технічні, економічні, соціальні і політичні 

аспекти і є певним компромісом між рівнем безпеки і можливостями її досягнення. 

Перш за все потрібно мати на увазі, що економічні можливості підвищення 

безпеки технічних систем небезмежні. Витрачаючи надмірні кошти на підвищення 

безпеки, можна завдати збитку соціальній сфері, наприклад, погіршити медичну 

допомогу. За умови збільшення витрат технічний ризик знижується, але зростає 

соціальний. Сумарний ризик має мінімум при певному співвідношенні між 

інвестиціями в технічній і соціальній сферах [6].  
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Тому питання гарантування безпеки в туризмі можна розглядати за наступними 

напрямами: 

• особиста безпека туристів і їх майна, забезпечення якої є найважливішим 

завданням національного розвитку туризму і міжнародної співпраці; 

• безпека навколишнього середовища в місцях масового перебування туристів, 

безпека туристичних об’єктів; 

• безпека національних інтересів приймаючих держав. 

Висновки  

Для того, щоб нормально функціонувати і розвиватися, туризм має потребу в 

безпеці для мандрівників, і для їх особистої власності. Це може бути досягнуто 

шляхом:  

• розробки і впровадження в дію норм безпеки для подорожей і туристичних 

перебувань; 

• інформування і підвищення освіченості громадськості; 

• створення інституційних рамок для вирішення проблем, пов’язаних з 

безпекою туристів, і, зокрема, в екстремальних ситуаціях; 

• міжнародної співпраці на двосторонньому, регіональному, субрегіональному, 

міжрегіональному і світовому рівнях. 
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ОПТИМІЗАЦІЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В РЕГІОНІ НА ОСНОВІ 
ТЕОРЕТИЧНИХ АСПЕКТІВ ГЕОМАРКЕТИНГУ 

 
С.А. ЖУКОВ 

Мукачівський технологічний інститут 
 
В статті розглядаються поняття геомаркетингу як взаємовідношення географії і економіки. 

Окреслені суть, методи, цілі та завдання геомаркетингу. Розглянуті територіальні організації ринкових 
структур в контексті суспільно-географічних утворень.   

 

В умовах формування ринкових відносин органи державного управління 

потребують усебічного обґрунтування шляхів соціально-економічного розвитку 

територій різного ієрархічного рівня. Зростають потреби в спеціальних дослідженнях 

територіальної організації ринкових структур, що є суспільно-географічними 

утвореннями. Одним із найважливіших завдань сьогодні є підвищення 

конкурентоспроможності регіонів, моделювання процесів їхнього розвитку з метою 

обґрунтування конструктивних рекомендацій для посилення ділової, соціальної 

активності, а також інвестиційної привабливості. 

З метою вивчення територіальних аспектів ринкоутворення у світовій практиці 

сформувався особливий науково-практичний напрямок – геомаркетинг, що об'єднав 

досягнення економічних і географічних наук.  

Об’єкти та методи дослідження  

Зв'язок географії з економікою і економічними дисциплінами досить плідний і 

має глибоке історичне коріння. Міждисциплінарний контакт географії і економіки 

привів до появи таких важливих наукових дисциплін, як економічна географія, 

регіональна економіка тощо. Доцільність взаємодії цих двох наук продиктована 

комплексним підходом при розгляді об'єктів, процесів і явищ реальної дійсності, а 

також  практичною необхідністю. Взаємовідношення географії і економіки можна 

охарактеризувати таким чином: «це конструктивний діалог рівноправних партнерів». 

Постановка задачі 

Тривалий період недооцінювався контактний потенціал географії і маркетингу, 

так само як і роль території в маркетингу: маркетинг був недостатньо «географічним». 

В більшості випадків це приводило до помилок в стратегічному і тактичному 

плануванні, додатковим економічним витратам, нераціональному розподілу 

маркетингових ресурсів, неадекватним маркетинговим рішенням і т.д. Отже, метою 
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даної статті є показати переваги поєднання  географії і маркетингу та показати галузі 

його застосування. 

Результати та їх обговорення 

Маркетинг є одним з напрямів комплексу економіко-управлінських дисциплін, 

що володіє значним міждисциплінарним контактним потенціалом. Для нього 

характерні стійкі зв'язки з такими дисциплінами, як соціологія, психологія, менеджмент 

та інше. Розглянемо точки перетину двох великих наук – географії та маркетингу, які 

призвели до поняття геомаркетингу. 

Суть геомаркетингу - виявлення тенденцій та закономірностей розвитку й 

функціонування різних типів територіальних ринків з використанням методів 

економічних, географічних і соціологічних наук. До основних тематичних напрямків 

геомаркетингових досліджень відносяться: аналіз існуючих та потенційних 

територіальних ринків (суспільно-географічне положення, місткість, попит та 

пропозиція, товарна і конкурентна структура, кон'юнктура), територіальна сегментація 

ринків, виділення районів обслуговування і торгівельних зон, вибір географічних 

каналів розподілу товарів і послуг, місць для розміщення підприємств тощо. 

Отже, що ж таке геомаркетинг? Визначень існує множина, але всі вони 

сходяться в тому, що геомаркетинг - це технологія ухвалення рішень в управлінні 

просторово-розподіленими об'єктами. За допомогою геомаркетингу ви легко знайдете 

відповіді на наступні питання: Хто мої споживачі? Яке їх місце роботи? На яку 

продукцію здійснюється попит в даному районі? Де і як працюють мої конкуренти? Як 

раціонально розподілити зони відповідальності, а також розширити торгову територію? 

Якою повинна вестися розробка плану маркетингу товару в залежності від території? 

Геомаркетинг знаходить своє застосування як в бізнесі, так і в банківській справі, як в 

менеджменті, так і в логістиці, не говорячи вже про правовий аналіз і економічні 

дослідження. 

Впродовж довгого часу стратегічний маркетинг встановлював міцні зв'язки з 

соціологією, психологією, менеджментом. Проте це не дозволяло уникнути додаткових 

економічних витрат, ніяк не вдавалося уникнути помилок в стратегічному і тактичному 

плануванні до того моменту, поки основні принципи маркетингу не стали 

«географічними». Відсутність чіткої паралелі між маркетинговою діяльністю і 

географією неминуче приводила до нераціонального розподілу ресурсів і до спірних 

управлінських рішень. 
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Мабуть, геомаркетинг є єдиним якнайповнішим і дійсно ефективнішим засобом 

будь-якого просторового аналізу розподілених на певній території бізнес-структур 

(мереж, різних торгових крапок, філіалів і ін.) і чинників, що впливають на їх роботу 

(від щільності населення до непрямих змодельованих показників зон мешкання 

багатого населення і ін.). 

Методи геомаркетингу, як вдосконалення маркетингової діяльності, стали 

застосовуватися на ринку послуг порівняно недавно. Але вже проведені картографічні 

дослідження надали докладний аналіз маркетингового ринку, що вивчається. 

Геомаркетинг - це поняття, що об'єднують в собі якийсь комплекс інструментів 

і методів по збору, обробці, аналізу і візуалізації просторової інформації для 

оперативних і стратегічних завдань компаній. 

Геомаркетинг виник на стику двох наук: маркетинг і геоінформатика, і став 

новим напрямом маркетингового аналізу із застосуванням методів геоінформатики, 

реалізованих геоінформаційними системами (ГІС) (рис. 1). 

 
Рис. 1. Зв'язок трьох складових 

З урахуванням інформаційної складової прийнято виділяти два визначення 

геомаркетингу: 

Геомаркетинг (як концепція) - ринкова концепція управління сучасним 

виробництвом на основі геоінформаційних технологій, яка припускає використання 

просторово локалізованої інформації для підтримки ухвалення рішень. 

Геомаркетинг (як технологія) - процес планування, ухвалення рішень, 

ціноутворення, просування і реалізації ідей, товарів і послуг (включаючи інформаційні 

і політичні) за допомогою обміну, що задовольняє цілі окремих осіб і організацій, за 

допомогою геоінформаційних технологій. 

Цілі геомаркетингу: підвищення ефективності ведення бізнесу на основі 

просторово-часового вивчення реальних різнорідних даних - моніторинг, прогноз, 

управління просторово-розподіленими бізнес-структурами за рахунок: 
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• виявлення прихованих закономірностей поведінки попиту на продукцію в 

просторово-часовому розрізі; 

• ухвалення рішень, націлених на ведення ефективного бізнесу в умовах швидко 

змінного соціально-економічного середовища. 

Завдання, які вирішує геомаркетинг для бізнесу: 

1) Для торгово-роздрібних мереж і територіально-розподіленого сервісу: 

• оптимальне планування роздрібної торгової мережі і сервісу;  

• відкриття торгової «точки» в оптимальному місці (з урахуванням критеріїв 

доступності, максимального охвату потенційних споживачів, їх мешкання та потоків);  

• позиціонування торгової «точки»;  

• управління асортиментом товарів і просуванням торгової точки;  

• оперативний збір, оновлення і візуалізація інформації про ринки;  

• бенчмаркинг (конкурентний аналіз мережевих магазинів);  

2) Для консалтингових компаній, рієлтерів і девелоперських компаній, що 

аналізують великі об'єкти комерційної нерухомості (торгові комплекси різних 

форматів, центри бізнесу):  

• оцінка споживача в зоні транспортної і пішохідної доступності навколо об'єкту 

(пішохідні потоки, розрахунок проживаючого населення, транспортні потоки та  ін.)  

• прогноз споживача в зоні доступності через 3 роки;  

• конкурентна ситуація навколо об'єкту зараз і прогноз будівництва залежно від 

функціонального призначення через 3 роки;  

• візуалізація портрета споживача в зоні доступності;  

• планування розміщення площ для орендарів, а також профіль самих орендарів 

залежно від розподілу геомаркетингових чинників в  зоні доступності для досягнення 

максимальної вигоди власнику об'єкта;  

• аналіз ринку нерухомості (вивчення розподілу попиту і пропозиції по типах 

нерухомості, вивчення інтенсивності будівництва житлових і нежилих об'єктів в місті в 

цілому та ін.).  

За допомогою знань про геомаркетинг можна вирішувати наступні основні 

завдання: 

1.  Обґрунтування відкриття торгової точки;  

2.  Геомаркетинговий аналіз територій.  
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При цьому кожне завдання маркетингу може не тільки розглядатися в 

маркетингових звітах як частина дослідження, але і бути незалежною. Наскільки 

функціонально розв'язуватимуться маркетингові завдання, залежатиме від повноти 

аналізу, маркетингових цілей і профілю компанії: 

1.  Якщо у компанії існує досить розгалужена структура (безліч торгових точок, 

мереж, філій). 

2.  Якщо маркетингова політика компанії націлена на постійний моніторинг і 

аналіз економічних показників (будь-то показники власної мережі чи конкурентів). 

3.  Якщо компанія готова витрачати ресурси на дослідження супутніх чинників, 

що викликають і/або тих, що впливають на ці показники (такій фірмі краще придбати 

власне програмне забезпечення, навчити персонал тощо, загалом, - розвернути 

корпоративну географічну інформаційну систему «в офісі»). 

4.  Якщо ж компанія бажає час від часу одержувати інформацію про ситуацію на 

своєму та інших ринках, «прив'язаних» до певних територій. 

5.  Якщо фірма вважає за необхідне врахувати в маркетингових дослідженнях 

додаткову інформацію (демографію та ін.) і доцільним мінімізувати витрати на її 

придбання (такій компанії досить набувати серії ГІС-звітів, що допомагають 

вирішувати будь-які просторово-часові завдання на різних етапах маркетингових 

досліджень). 

Висновки 

Кожен окремий регіон має свою специфіку. Одна і та ж маркетингова стратегія в 

двох різних територіальних куточках може привести до абсолютно протилежних 

результатів. За допомогою ГІС-інструментів можна легко визначити, які товари і 

послуги найбільш оптимально відповідають поведінці і доходам жителів конкретної 

місцевості. Можливим є також одержати інформацію про стан місцевого ринку для 

найбільш правильного планування торгових площ, прогнозу об'ємів продажів, 

проведення маркетингових заходів і багатьох інших операцій. Перевага ГІС в тому, що 

дана структура надзвичайно проста для сприйняття, а вся необхідна інформація може 

поміститися на звичайній географічній карті. 
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УДК 334.012.64 

БІЗНЕС-ОСВІТА В УКРАЇНІ 

 
О.Я. ГОЛУБКА 

Мукачівський технологічний інститут 
 
В статті досліджуються  питання підготовки кадрів для підприємницького сектору, 

актуалізації бізнес-освіти, впровадження новітніх програм, технологій навчання. Пропонується 
розвивати взаємодію бізнесових структур із закладами освіти через розробку нових програм підвищення 
кваліфікації для підприємств та виконання консультаційних та дослідницьких проектів. 

 
Перехід до ринкової економіки передбачає поширення економічних знань і 

розуміння основ ринкової економіки, а кардинальні зміни у зовнішньому середовищі 

породжують об‘єктивну потребу в удосконаленні вітчизняної системи вищої 

економічної освіти. Особливо актуальним є питання підготовки фахівців в 

Закарпатській області, де показник чисельності студентів вищих навчальних закладів 

третього і четвертого рівня акредитації в розрахунку на 10 тис. населення є одним з 

найнижчих в Україні.  

Об’єкти та методи дослідження 

Об’єктом дослідження є процес актуалізації бізнес-освіти, впровадження 

новітніх програм і технологій навчання. Теоретичною та методологічною основою 

дослідження стали дослідження вітчизняних і зарубіжних вчених. Під час вирішення 

поставлених завдань використовувалися загальнотеоретичні методи, результати 

соціологічних досліджень та експертні оцінки.  

Постановка задачі 

В економічній літературі значне місце займають праці, присвячені дослідженню 

питання підготовки кадрів для підприємницького сектору. Серед досліджень 

вітчизняних вчених у цьому напрямі слід виокремити праці  З.Варналія, Л.Воротіної, 

А.Даниленка, М.Долішнього, М.Козоріз, В.Колота, В.Мікловди, С.Мочерного, 

Й.Петровича, Т.Смовженко та ін. Проте недостатньо розробленими залишаються 

питання удосконалення вітчизняної системи економічної бізнес-освіти.  

Необхідність вдосконаленням  якості бізнес-освіти для підвищення ефективності 

функціонування бізнесових структур та недостатність досліджень цієї проблеми 

обумовили  зміст статті, її мету, завдання та структуру. 

Результати та їх обговорення 

В малому підприємстві функції підприємця, менеджера, власника часто 

поєднується. Відомо, що тільки 5-8% громадян володіють вродженими талантами 

підприємництва. Ці таланти є важливою частиною інтелектуального потенціалу та 
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національного багатства суспільства. Тому надзвичайно важливу роль відіграє 

поширення економічних знань і розуміння основ ринкової економіки. Важливого 

значення набуває підготовка підприємців та менеджерів. 

Активну роль в цьому мають відігравати  місцеві органи управління, які повинні 

ініціювати формування нової системи підготовки кадрів відповідно до вимог науково-

технічного прогресу, у напрямі перспективних структурних змін в економіці регіону, з 

орієнтацією на формування динамічного приватного сектора з метою одержання 

відповідного рівня знань майбутніми підприємцями в галузі менеджменту, маркетингу, 

розробки бізнес-плану, знань основ законодавства, реклами, інформації тощо. 

Формування фігури українського підприємця відбувається в умовах 

трансформаційної кризи. За цих умов становлення підприємницького сектора 

відбувається не еволюційним, природним способом, а переважно штучно, під тиском 

зовнішніх обставин, оскільки економічні проблеми формують і певний стереотип 

поведінки людини. По-перше, з‘явилися „вимушені” підприємці. Це є досить чисельна 

група населення, яка, втративши джерела для пристойного існування, вдалася до 

дрібного бізнесу в торгівлі, переважно в кіосковій та палаточній її формі, сфері послуг. 

Значна частина з них – це колишні технічні працівники, представники науки, освіти. 

По-друге, сформувалася категорія підприємців, що використовували хиби чинного 

законодавства, мали доступ до використання бюджетних ресурсів. По-третє, це 

„номенклатурні” підприємці, категорія, що сформувалась з директорів, управлінців, 

партійних діячів, які обіймали відповідні посади в державному секторі економіки і, 

скориставшись приватизацією майна, очолили монопольні структури. За таких умов 

основними діловими якостями українського підприємця вважається швидкість 

орієнтації в змінах ринкової ситуації, жорсткість, вміння досягти успіху за будь-яку 

ціну. Однак, прослідкувавши в ретроспективному аспекті розвиток підприємництва в 

країнах Західної Європи, США та пов‘язані з ним зміни вимог до підприємців та до їх 

ділових якостей, можна прогнозувати прихід в підприємництво професіоналів, здатних 

аналізувати економічну ситуацію та забезпечити організацію господарства на основі 

найновіших досягнень економічної та технічної наук. Крім того, зміняться вимоги 

морально-етичного та духовного характеру, усталеними для цивілізованих країн, 

набуває створення особливої атмосфери довіри, чесності у ділових стосунках. Культура 

підприємництва має привертати увагу до етичного та поведінкового започаткувань у 

діяльності підприємця, як засобів легітимізації підприємницької діяльності, що є 

важливим чинником гуманізації сучасного бізнесу. 
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На початку 90-х років лише 7% керівників підприємств мали економічну та 

юридичну освіту (на відміну від країн з ринковою економікою серед них переважають 

інженери), більшість із них потребують перепідготовки, крім того, зростає попит на 

спеціалістів нового типу, здатних обґрунтовувати та приймати самостійні рішення, які 

володіють іноземними мовами та вмінням користуватися персональним комп’ютером. 

На жаль, існуюча система підготовки кадрів для сфери бізнесу не завжди 

відповідає потребам сьогодення.  У більшості випадків передбачається використання 

традиційних методів навчання з низьким ступенем інтерактивності й інтеграції в 

реальне економічне життя. За даними опитувань, керівники підприємств надають 

практичному досвіду більшу вагу, ніж наявності диплому про вищу освіту, бо 

вважають, що випускники поряд з високим рівнем теоретичних знань не мають 

практичних навичок прийняття рішень в умовах динамічного конкурентного 

середовища й невизначеності. 

Важливим, на наш погляд, є використання поряд з традиційними освітніми 

технологіями інноваційних технологій, в першу чергу, тренінгів, що зорієнтовані на 

концептуалізацію практичного досвіду й актуалізацію нагромаджених теоретичних 

знань. Ключовим елементом тренінгових технологій є активні методи навчання, які 

зорієнтовані на особистість самого студента, на розвиток його власних знань, навичок, 

досвіду колективної роботи і творчого вирішення конкретних проблем [2].  

Тому існує потреба в оновленні змісту економічної освіти, актуалізації бізнес-

освіти, впровадженні новітніх програм, технологій навчання. Головним напрямом має 

стати надання освіті  прикладного характеру без зниження якості теоретичної 

підготовки студентів, що передбачає інтеграцію академічних і інноваційних підходів. 

Потрібне впровадження таких технологій навчання, що передбачають можливість 

оперативно змінювати програмний матеріал відповідно до потреб ринку та 

використання інтерактивних методів навчання, які максимально сприяють наближенню 

навчального процесу до реальної практики створення та функціонування 

підприємницьких структур. 

Бізнес–освіта виховує практичні навички ведення бізнесу, дає можливості 

розвитку лідерських здібностей, інтуїтивного відчуття ситуації, вміння знаходити 

рішення в будь-яких ситуаціях.  Вдосконаленням  якості бізнес-освіти займаються 

Міжнародна асоціація бізнес – шкіл (AACSB), Європейська фундація розвитку 

менеджменту, Асоціація розвитку менеджменту (CEEMAN), які безпосередньо 

розробляють та впроваджують стандарти американських та Європейських закладів 
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бізнес – освіти. В Україні  цими питаннями займаються Рада міжнародних досліджень 

та обмінів (IREX), консорціум із вдосконалення менеджмент – освіти (CEUME), Центр 

інновацій та розвитку. Бізнес–освіту надають Львівський інститут менеджменту, 

Міжнародний інститут бізнесу, Міжнародний інститут менеджменту та інші. 

Останні роки розповсюдженим    та популярним стало    одержання ступеня   

магістра бізнес–адміністрування (МБА)  як стандарту і    необхідного освітнього 

мінімуму для менеджерів та керівників підприємств.  В Украіні   запроваджені як 

західні МБА – програми, так і вітчизняні.           

Західні МБА – програми існують у двох основних типах: профільні – для 

бажаючих досконально вивчити один з напрямів бізнесу (банківська справа, фондові 

ринки і т.д.) та програми для керівників, що підвищують якість управління, надають 

можливості розвитку лідерських здібностей. В залежності від обраної форми навчання 

(стаціонарна, модульна, заочна) буде варіювати і ціна. Вартість річного навчання по 

західній програмі МБА - $ 15 – 75 тисяч, термін 1-2 роки. Рейтинги західних МБА-шкіл 

щорічно формують „Financial Times”, „Business Week” та інші впливові економічні 

видання, основним критерієм оцінки яким є прогрес в кар‘єрі після отримання ступеня 

МБА, різноманітність досвіду, дослідницька діяльність школи. Диплом західної школи 

МБА відкриває двері багатьох впливових компаній світу.  

Вітчизняні програми МБА значно дешевші (від $ 2,5 до 9 тисяч), вони є набагато 

ближчими до українських реалій бізнесу. Але вони не визнані Міністерством освіти і 

науки України і не котируються в інших країнах.           

Успішне підприємство завжди спирається на людей, що працюють на фірмі. 

Правильні принципи організації виробництва та оптимальні системи відіграють 

важливу роль, але реалізація всіх можливостей, закладених в нових методах 

управління, залежить від людей, від їх знань, компетентності, кваліфікації, дисципліни, 

мотивації, здатності вирішувати проблеми, сприйнятливості до навчання. Сучасний 

керівник при формуванні команди з якою буде працювати, буде орієнтуватися на 

висококваліфікованих, енергійних та цілеспрямованих спеціалістів і протягом всього 

терміну діяльності підприємства буде постійно підвищувати майстерність своїх 

підлеглих [1] (рис.1).  

В країнах з розвинутою ринковою економікою в першу чергу держава бере на 

себе основний фінансовий тягар підготовки та підвищення кваліфікації працівників 

через механізм стимулювання освітянської активності самих підприємств, їх 
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кооперацію з навчальними закладами через пряме фінансування, податкову політику, 

створення інформаційної та правової інфраструктури [3].  

  В Україні потрібно збільшувати бюджетне фінансування освіти, одночасно 

розширюючи можливості доступу до навчання працівників за рахунок підприємств. 

Потрібно збільшити відсоток від фонду оплати праці на цільове навчання, який не 

підлягає оподаткуванню, за умови акредитування місцевими органами влади, тобто 

гарантування відповідності підготовки встановленим стандартам. 

 
Рис. 1.   Співвідношення витрат на навчання та результати праці 

Умовні позначення: I, II, III – співвідношення витрат і результатів їх віддачі в період 
життя людини; В1, В2, В3 – витрати на навчання; Р1, Р2, Р3 – результати праці 

         

Потрібно розвивати взаємодію бізнесових структур із закладами освіти через 

розробку нових програм підвищення кваліфікації для підприємств та виконання 

консультаційних та дослідницьких проектів. Через систему контрактів підприємств з 

навчальними закладами можна вирішити проблему працевлаштування талановитих 

студентів. 

 Крім високого кваліфікаційного рівня кожного окремого співробітника компанії 

надзвичайно важливим є створення та підтримка сприятливого бізнес-клімату 

всередині  фірми. Тому в останні роки популярності набули тренінги по формуванню 

команди, необхідність яких виникає при переході з етапу запуску бізнесу до етапу його 
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розвитку, коли працівникам не вистачає психологічної єдності, коли між ними ще не 

налагоджені комунікаційні канали взаємодії на емоційному рівні, не сформований 

командний дух, або коли команда розпадається, зникають спільні цілі та інтереси, 

підтримка один одного, втрачаються прагнення успіху. 

На українському ринку з‘явилося багато тренінгових компаній, що пропонують 

свої послуги, вартість яких є досить високою (від $800 до $5 000)та інколи залежить не 

від якості, а від особистих амбіцій тренера і компанії. Керівники підприємств не завжди 

бачать користь від тренінгів по формуванню команди, бо не вважають здоровий 

амбіційний клімат в колективі інструментом для досягнення успіху. Такий погляд є 

помилковим, оскільки досвід найуспішніших світових компаній вказує на 

першочерговість встановлення клімату поваги, взаємодопомоги та співробітництва.     

Наприклад, Цумоту Мураі, вивівши із стану банкрутства корпорацію „Мазда” у 

1980 році, 80% успіху пов‘язує із заходами, що не потребують ні капітальних вкладень, 

ні новацій, тобто інтенсивними курсами по перепідготовці персоналу, „штабними 

іграми”, змаганнями з орієнтування, регулярними медитаціями в монастирях секти 

Дзен, марафонами по гірській місцевості. Первинним елементом корпоративної 

культури IBM є ідея індивідуалізму, поваги до людини та єдиного статусу всіх 

робітників, що знаходяться в рівних демократичних умовах, а основою кадрової 

політики корпорації „3М” є принцип: „Люди – найцінніший ресурс фірми”. 

Висновки 

1. В умовах переходу до ринкової економіки важливу роль відіграє поширення 

економічних знань і розуміння її основ. Активну роль в цьому мають відігравати  

місцеві органи управління, які повинні ініціювати формування нової системи 

підготовки кадрів відповідно до вимог науково-технічного прогресу у напрямі 

перспективних структурних змін в економіці, формування динамічного приватного 

сектора,одержання відповідного рівня знань майбутніми підприємцями в галузі 

менеджменту, маркетингу, знань основ законодавства, реклами, інформації тощо. 

2. Культура підприємництва має привертати увагу до етичного та 

поведінкового започаткувань у діяльності підприємця як засобів легітимізації 

сучасного бізнесу. 

3. Потрібно розвивати взаємодію бізнесових структур із закладами освіти 

через розробку нових програм підвищення кваліфікації для підприємств та виконання 

консультаційних та дослідницьких проектів.  
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НЕОБХІДНІСТЬ СТВОРЕННЯ  ТУРИСТИЧНОГО КЛАСТЕРУ «ЗАКАРПАТТЯ» 

ЯК ОСНОВИ ЕФЕКТИВНОГО РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ В РЕГІОНІ 
 

В.В. ГОТРА  
Мукачівський технологічний інститут 

 
 У статті запропоновано механізм створення та просування туристичного кластеру 

«Закарпаття». 
 

Для ефективного розвитку туризму Закарпаття необхідним є здійснення більш 

цілеспрямованої і агресивної політики по просуванню вітчизняного туристського 

продукту на внутрішньому і світовому туристських ринках. Це потребує здійснення 

ретельного аналізу переваг і недоліків вітчизняних туристських дестинацій з метою 

визначення основних приймаючих ринків, чіткого вибору направляючих туристських 

ринків і груп цільових споживачів, інвестування в цільові дослідження, більш тісної 

співпраці із ЗМІ, створення і зміцнення державно-приватних партнерств, а також 

упровадження нових інформаційно-рекламних технологій. 

Об’єкти та методи дослідження 

Проблематиці  статті присвячені роботи таких вчених, як А. Губерський, Є. 

Ковтун, Ч. Браймер. 

Постановка задачі 

 Вказати причини, що перешкоджають ефективному розвитку туризму як в 

Закарпатті, так і в цілому в Україні та вирішення яких допоможе в реалізації 

туристичного кластеру «Закарпаття». 

 Результати та їх обговорення 

 Ефективному розвитку туризму як в Закарпатті, так і в цілому в Україні 

перешкоджають наступні причини: відсутність некомерційної реклами країни за 
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рубежем; негативний імідж України, створюваний як вітчизняними, так і зарубіжними 

ЗМІ; нерозвиненість інфраструктури і внутрішньоготельного сервісу, низька якість 

послуг, що надаються населенню.  

Необхідні радикальні заходи для того, щоб переламати існуючі негативні 

тенденції у сфері вітчизняного туристського ринку і змінити структуру і масштаби 

туризму на користь внутрішнього і в'їзного.  

Сектор туризму є істотним недовикористаним національним ресурсом, який 

повинен стати не тільки рентабельним, але і стати істотним джерелом прибуткової 

частини економіки України, і Закарпаття в її числі.  

Для досягнення поставлених цілей по реалізації кластерного бачення необхідно 

вирішити наступні задачі: створити умови для розвитку внутрішнього і в'їзного 

туризму; підвищити якість туристського обслуговування; сформувати сучасну 

стратегію просування національного туристського продукту на внутрішньому і 

міжнародному ринках.  

На нашу думку,  просування туристичного кластеру «Закарпаття» має 

відбуватися саме в рамках створення бренду «Україна».  

Під впливом глобалізації світових процесів у вжитку дедалі частіше з’являються 

нові терміни та можна спостерігати використання маркетингових технологій у PR. 

Одним із таких напрямків є створення бренду-країни, або проведення бренд-політики 

(державний брендинг), як на макро, так і на мезорівнях. 

Бренд країни або її території – це не просто слоган або обмежена у часі рекламна 

кампанія. Бренд необхідно розуміти як національну ідею країни, її інтелектуальну 

власність та можливість реалізації, тобто комплекс думок, відчуттів, асоціацій, уявлень, 

які виникають у людини, коли вона бачить, чує назву країни чи купує товари (або 

користується послугами), що вироблені у цій країні. Такі характеристики держави як, 

обсяг ВВП, політична система або культура сьогодні стають певним різновидом товару 

(маркетинговим брендом).  

Отже, бренд країни – сприйняття (уявлення) зовнішнім світом певної держави. 

У сучасному світі погана репутація, або взагалі її відсутність є вагомою 

нестачею для державної політики та для іміджу країни, яка прагне бути 

конкурентоспроможною  на міжнародній арені. Процес масового брендингу можна 

спостерігати  серед європейських країн. За прогнозами аналітиків, в найближчому 

майбутньому бренди країн будуть конкурувати не лише між собою, а й з такими 

супербрендами сфери бізнесу як ЄС, CNN, Microsoft. Небрендовим країнам буде важко 
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вижити в умовах сучасності, в першу чергу, це буде стосуватись пострадянських країн, 

в тому числі й України. 

На рис. 1 представлено взаємозв’язок характеристик бренду «Україна», що 

стосується також і туркластеру «Закарпаття». 

 
Рис.1. Характеристики національного бренду 

Отже, передумовами успіху брендингової кампанії України та Закарпаття в тому 

числі мають стати: унікальність брендингової кампанії; якісні характеристики бренду; 

всеохоплююча сучасна комунікаційна стратегія; тривалий час проведення кампанії та 

послідовність дій. 

Визначимо головні цілі брендингової кампанії України та запропонуємо 

варіанти  слоганів для цілі розвитку туристичної привабливості країн  (рис.2) 

На нашу думку, з метою створення та поширення ефективного бренду країни 

необхідно витратити  10-15 років на цілеспрямовану та скоординовану діяльність у 

зазначеному напрямку.  

 
Рис.2. Цілі державного брендингу України та їх туристичний аспект 
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В рамках просування туристичної складової бренду «Україна» необхідним є: 

створення умов для залучення інвестицій як українських, так і зарубіжних, в першу 

чергу в розвиток мережі готелів туристського класу (2-3 «зірки») і, зокрема, малих 

готелів; створення національних готельних ланцюгів, у тому числі на базі пам'ятників 

історико-культурної спадщини; вдосконалення стандартів обслуговування шляхом 

проведення державної класифікації засобів розміщення; вдосконалення візової стратегії 

відносно туристів з країн, що не представляють міграційної небезпеки; створення умов 

для розвитку соціального туризму. 

При цьому, важливим є завдання підвищення якості туристського 

обслуговування в Закарпатті, для чого необхідно: 

• введення в дію механізму економічної відповідальності туроператорів і 

турагентств в цілях захисту прав споживачів; 

• вдосконалення існуючих професійних стандартів до основних посад 

працівників туристської індустрії; 

• створення і реалізація учбових програм, що відповідають галузевим потребам і 

які передбачають практичне навчання персоналу, включаючи внутрішньоготельний і 

внутрішньофірмовий тренінги; 

• підтримка перспективних прикладних досліджень в галузі туризму. 

Рішення задач ефективного розвитку туризму дозволить значно розвинути 

внутрішній туризм, збільшити потік іноземних туристів і притоків валютних 

надходжень в економіку країни, а також забезпечити, з одного боку, зростання 

податкових відрахувань до бюджетів різних рівнів, а з другого боку, враховуючи 

значний мультиплікативний ефект туризму, стимулювати розвиток суміжних галузей 

економіки і підвищення зайнятості населення. 

При цьому однією із складових національної PR – програми  має бути 

активізація інформаційної політики України. Головний акцент має бути поставлений на 

тому, що Україна – це європейська держава з багатим сировинним потенціалом, 

родючою землею, сприятливими кліматичними умовами  та високим інтелектуальним 

потенціалом. Українське суспільство володіє значним ринком кваліфікованої робочої 

сили. В економіці є перспективні напрямки міжнародної співпраці – це галузі, що 

здатні виробляти високотехнологічну продукцію для завоювання міжнародних ринків. 

Потрібно зазначити, що просування туристичного кластеру «Закарпаття» в 

цілому потрібно пов’язувати з національною концепцією державного брендингу, 
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зважаючи при цьому на спільність цілей, які ставляються при розробці обох програм 

просування брендів. До уваги необхідно також приймати стабільність політичної 

ситуації в країні. Так, якщо при зміні уряду відбувається повна зміна бачення 

національного бренду, учасникам туристичного кластеру доцільніше дотримуватися  

поставлених раніше цілей і розроблюваних задач, оскільки послідовність у 

позиціонуванні туркластеру «Закарпаття» є важливою складовою процесу просування 

його бренду. 

Проте, взаємодія між державою і туристичним кластером «Закарпаття» в рамках 

просування бренду «Україна» та «Закарпаття» як його важливої складової, на нашу 

думку, сприятиме виникненню ефекту синергії («2+2=5»), який буде спричинений: 

• скороченням витрат на здійснення маркетингових заходів; 

• підтримкою просування туркластеру з боку держави, а національного бренду – 

з боку учасників кластеру; 

• виникненням тісних зворотніх зв’язків між учасниками процесу брендингу. 

При цьому, в рамках просування туркластеру «Закарпаття» та національного 

бренду «Україну» можуть виникати проблемні ситуації, пов’язані з наступними 

аспектами: процес маркетингу територій залучає численну кількість учасників, 

інтереси яких можуть відрізнятися  та спричинювати зростання конкуренції між 

учасниками; вимірювання ефективності маркетингу територій пов’язане із значними 

труднощами; можливість виникнення спроб з боку держави нав’язати бачення країни 

учасникам процесу маркетингу територій; складність організації контролю 

спеціалістами з маркетингу  за ходом процесу просування території; відсутність 

досвіду у просуванні специфічного продукту – національного бренду та брендів 

окремих територій країни. 

На нашу думку, просування туристичного продукту кластеру «Закарпаття» має 

включати ряд рекламних заходів, серед яких: випуск брошур і мультимедійних засобів; 

створення Веб-сайтів; розміщення реклами в ЗМІ; демонстрація продукту – 

туристичної послуги; безпосереднє спілкування з потенційними споживачами; 

прийняття участі та організація туристичних виставок.   

Основною формою реалізації планів рекламної діяльності кластеру є рекламна 

кампанія, під якою розумітимемо  комплекс рекламних заходів, які розроблено згідно з 

кластерним баченням у майбутньому. На нашу думку, основним фактором, який 

визначає ефективність рекламної діяльності, є вплив рекламних витрат на обсяг 

реалізації послуг. Особливість рекламної діяльності полягає в тому, що вплив реклами 
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на рівень збуту туристичних послуг багато в чому залежить від  змін в поведінці 

споживача під впливом соціально-психологічних факторів, а отже, взаємозв’язок між 

збільшенням обсягів продажу туристичних послуг і витратами на рекламу є дуже 

складними (рис3). 

 
Рис. 3. Вплив  рекламних витрат на обсяг реалізації туристичних послуг 

 

Висновки 

 Таким чином, ефективність рекламної діяльності підприємства залежить від  

сукупної дії двох груп факторів – ендогенних (внутрішніх) та екзогенних (зовнішніх). 

Для ендогенних факторів з боку адміністрації кластеру «Закарпаття»  існує реальна  

можливість контролю та цілеспрямованої  зміни, в той час,  як екзогенні щонайбільше  

враховуються при плануванні реклами.  
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СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЯК КЛЮЧОВИЙ ФАКТОР 
СУСПІЛЬНОГО РОЗВИТКУ 

 
Й.П. ЗВОНАР  

Мукачівський технологічний інститут 
 

У статті висвітлені існуючі у вітчизняній науковій літературі методичні підходи до 
трактування трудового потенціалу суспільства, а також проаналізовано чинники, що впливають на 
інтегральну здатність суспільства до трудової діяльності, виділено кількісний та якісний аспекти 
трудового потенціалу та обґрунтовано взаємозв’язок цих аспектів. 

 
В умовах загострення проблеми обмеженості ресурсів у світовому масштабі 

помітно зростає роль людського фактору суспільного розвитку, тобто фактору, 

пов’язаного з продукуванням, поширенням та використанням інформації, фактору який 

є рушійною силою НТП. Саме тому в країнах, що досягли найвищих показників 

економічного розвитку, пріоритетними вважаються інвестиції, спрямовані на розвиток 

трудового потенціалу, тобто інвестиції у сферу освіти, науки, охорони здоров’я та на 

різноманітні соціальні програми, метою яких є забезпечення всебічного розвитку 

людської особистості. 

Об’єкти та методи дослідження 

Об’єктом дослідження, здійсненого автором даної статті, є трудовий потенціал 

як економічна категорія, сутність та зміст якої досить широкі, і тому потребують більш 

чіткого визначення та трактування.  

Слід зазначити, що у вітчизняній науковій літературі тривають методологічні 

дискусії стосовно з’ясування  та формулювання таких понять, як “трудові ресурси”, 

“трудовий потенціал”, “людський потенціал”, “людський капітал”.  

Більшість науковців погоджуються з тим, що трудовий потенціал за своїми 

сутністю та змістом є більш вузьким поняттям, ніж категорія “людський потенціал”, 

тобто є складовою частиною людського потенціалу. Наприклад, Трубич С.Ю. та 

Пушкар З.М., характеризуючи категорію “людський потенціал”, виділяють такі його 

компоненти як демографічний, життєвий, освітній, культурний, соціальний потенціал, 

потенціал здоров’я, а також трудовий потенціал. При цьому автори дають наступне 

визначення поняття: Трудовий потенціал це складова людського потенціалу, 

потенціальна робоча сила. Трудовий потенціал вміщує не всю сукупність параметрів, 

які характеризують здібності людини для виробництва матеріальних і духовних благ, а 

тільки ті, які використовуються чи будуть використані при вирішенні завдань 
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господарської діяльності на певному об’єкті і в конкретних умовах суспільно корисної 

праці” [1, с. 28]. Отже, в основі наведеного вище трактування трудового потенціалу 

лежить існуюче або потенційне залучення  здібностей, умінь та навичок економічно 

активного населення до системи економічних відносин, що склалася в суспільстві.  

При цьому з’являється  потреба у з’ясуванні сутності та виявленні відмінностей 

між такими категоріями як “трудові ресурси” та “трудовий потенціал”. 

Терміни “ресурси” та “потенціал” подібні за змістом. У тлумачному словнику 

української мови, виданому в 1976 р. під редакцією академіка І.К. Білодіда, подається 

таке визначення поняття “Потенціал – сукупність усіх наявних засобів, можливостей, 

продуктивних сил і т. ін., що можуть бути використані в якій-небудь галузі, ділянці, 

сфері.” Тлумачення терміну “ресурси” наступне: “ Ресурси – це запаси чого-небудь, які 

можна використати в разі потреби”.  

Однак, характеризуючи співвідношення категорій “трудові ресурси” та 

“трудовий потенціал”, зазначаємо суттєву відмінність між ними. Трудові ресурси – це 

та частина населення країни чи регіону, яка за своїм віком, станом здоров’я, 

розумовими здібностями, рівнем освіти та кваліфікації здатна і має бажання працювати 

у різних галузях народного господарства. Найчастіше при дослідженні трудових 

ресурсів певного регіону використовують кількісні показники, такі як : питома вага 

працездатного населення у працездатному віці в загальній кількості трудових ресурсів, 

співвідношення різних категорій населення за статево-віковою ознакою, структура 

трудових ресурсів за освітньо-кваліфікаційними характеристиками тощо. 

Трудовий потенціал є сукупністю властивостей, які визначають та узагальнюють 

не тільки кількісні показники, за допомогою яких характеризують працездатне 

населення певного регіону, а також і множину якісних характеристик, які включають 

різноманітні аспекти соціально-трудового розвитку як людського суспільства загалом, 

так і кожного індивіда зокрема. М. Долішній трактує термін “трудовий потенціал” як 

“прогнозовану інтегральну здатність групи, колективу, підприємства, працездатного 

населення країни, регіону до продуктивної трудової професійної діяльності, 

результатом якої є новостворені духовні та матеріальні цінності.” [2, с. 14]  

Постановка задачі 

Метою даної статті є узагальнення існуючих у вітчизняній науковій думці 

підходів до визначення та трактування широко вживаного терміну “трудовий 

потенціал” та формулювання на їх основі певної проблематики, пов’язаної з оцінкою 

компонентів трудового потенціалу.  
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Результати та їх обговорення 

У найбільш широкому розумінні трудовий потенціал означає існуючий або 

такий, що може бути досягнутий за певних умов, рівень розвитку професійних, 

інтелектуальних та творчих здібностей кожного з індивідів, які формують суспільство.  

Оскільки розвиток людини як особистості загалом та її здатності до трудової 

діяльності зокрема доцільно розглядати тільки як явище, що має глибокий соціальний 

зміст, тобто визначається особливостями становища даної людини в суспільстві, її 

взаємозв’язками з різними елементами суспільства, то, на нашу думку, замість терміну 

“трудовий потенціал” доцільно використовувати категорію “соціально-трудовий 

потенціал”.  

Дана категорія є більш широкою за змістом, оскільки характеризує не тільки 

абстрактний набір властивостей, які в сукупності визначають здатність людини 

виконувати певні фізичні або розумові операції, а й ступінь інтегрованості особистості 

в суспільство. Інтегрованість означає, що людина у процесі своєї трудової діяльності 

повинна не просто виконувати певну роботу відповідно до своїх здібностей, але й 

займатися суспільно необхідною працею. Тобто трудова діяльність має зміст тільки 

тоді, коли її результати корисні та потрібні суспільству. При цьому важливим є той 

факт, що взаємодія індивіда та суспільства обов’язково повинна відбуватися на 

взаємовигідній основі, тобто індивід у процесі своєї трудової діяльності створює 

матеріальні та духовні блага, необхідні суспільству, і отримує при цьому не тільки 

матеріальну основу для забезпечення своєї життєдіяльності у вигляді заробітної плати, 

гонорару чи підприємницького прибутку, але й умови для самореалізації та розвитку 

своєї особистості. Ці умови породжуються та визначаються саме соціальним 

середовищем, в якому перебуває індивід. Таким чином, соціальний аспект є 

невіддільним від сукупності процесів, пов’язаних із трудовою діяльністю.  

Доцільність використання терміну “соціально-трудовий потенціал” полягає 

також і  в тому, що дана категорія чітко вказує на рівень, на якому здійснюється оцінка 

інтегральних можливостей у сфері трудової діяльності. Поняття “трудовий потенціал” 

можна застосовувати і для визначення та характеристики здатності до праці окремого 

індивіда, і для кількісної та якісної оцінки персоналу певного суб’єкта господарювання. 

Тому використання терміну “соціально-трудовий потенціал” дає змогу підкреслити те, 

що дане явище розглядається на рівні суспільства, як один з найбільш важливих 

елементів продуктивних сил певної економічної чи адміністративної території. 
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На нашу думку, категорію “соціально-трудовий потенціал” доцільно трактувати 

та аналізувати у двох аспектах : у кількісному та у якісному відношеннях ( рис.1.) 
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Кількісний аспект : 
 

- кількість осіб 
працездатного 
віку; 

- кількість осіб 
молодшого і 
старшого за 
працездатний 
віку та інвалідів, 
які працюють 
або мають 
бажання 
працювати. 

 

 
 

Якісний аспект : 

 

- рівень освіти працівників; 

- здатність до творчого та 
інноваційного мислення; 

- організаторські здібності 
працівників; 

- рівень інтелектуального та 
культурного розвитку 

суспільства; 

- психологічні особливості 
індивідів; 

- рівень громадянської 
свідомості; 

- мобільність робочої сили; 

- інші фактори. 
Рис. 1. Кількісний та якісний аспекти соціально-трудового потенціалу. 

 

 Кількісні показники соціально-трудового потенціалу визначаються існуючим 

або потенційним ступенем залучення до суспільно корисної праці різних категорій 

населення : чоловіків та жінок; молоді, пенсіонерів та інвалідів; осіб працездатного, 

молодшого за працездатний та пенсійного віку. Таким чином, можна стверджувати, що 

поняття “кількісний аспект соціально-трудового потенціалу” є тотожним широко 

вживаному поняттю “трудові ресурси”. 

Кількісні характеристики трудового потенціалу залежать від офіційно 

встановлених державними органами влади меж працездатного віку для чоловіків та 

жінок. Тому у процесі комплексної оцінки соціально-трудового потенціалу важливим 

етапом дослідження є аналіз статево-вікової структури населення.  
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У свою чергу, офіційно визначений працездатний вік, як показує практика 

більшості країн світу, безпосередньо корелює з існуючими у кожній з цих країн 

показниками середньої тривалості життя населення. Дані показники є похідними від 

загального рівня добробуту населення певної адміністративної одиниці, від стану його 

здоров’я, від якості та доступності медичного обслуговування, тобто від тих чинників, 

які формують якісний аспект соціально-трудового потенціалу. 

Взаємозв’язок кількісного та якісного аспектів соціально-трудового потенціалу 

простежується також в процесі оцінки такого елементу трудових ресурсів як особи 

старшого за працездатний віку, які є реальними учасниками ринку праці, тобто за 

своїми фізіологічними та професійними характеристиками здатні до виконання певних 

трудових обов’язків. Якщо чисельність та питома вага даної категорії населення у 

структурі трудових ресурсів певного регіону досить вагома, то це свідчить про 

належний рівень якості соціально-трудового потенціалу таких працівників, оскільки у 

протилежному випадку ринок праці не сприймав би пропозицію робочої сили з боку 

названої категорії працівників.  

Однак дане твердження буде неточним або й зовсім хибним у тому випадку, 

якщо працівники пенсійного віку займають такі робочі місця, які не користуються 

попитом серед інших категорій працюючих та не потребують високого рівня 

кваліфікованості. Така ситуація може бути спричинена несприятливим соціально-

економічним середовищем та низьким рівнем соціального забезпечення населення 

пенсійного віку, що змушує його шукати додаткові джерела доходу і пропонувати свою 

робочу силу на ринку праці, незважаючи на рівень фізіологічної здатності до трудової 

активності.  

Якісний аспект соціально-трудового потенціалу включає велику кількість 

чинників, які впливають на формування сукупних можливостей суспільства у сфері 

трудової активності, тому він значно складніший для аналізу та оцінки, ніж кількісний 

аспект даного явища. Якість трудового потенціалу суспільства залежить від рівня 

освіченості працівників, їх здатності до творчого та інноваційного мислення, від 

інтелектуального та культурного розвитку, психологічних особливостей, від наявності 

чи відсутності організаторських здібностей та ініціативності, від рівня громадянської 

свідомості та дисциплінованості осіб, що виступають постачальниками робочої сили на 

ринку праці, від загального стану здоров’я населення тощо.  

Важливе значення при формуванні якісних характеристик соціально-трудового 

потенціалу має здатність індивідів до інноваційного мислення та новаторських підходів 
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до вирішення проблем. Ставлення працівників до нововведень у різних сферах 

господарської діяльності підприємств впливає на темпи впровадження різного роду 

інновацій та конкурентоспроможність як окремих суб’єктів господарювання, так і 

галузей економіки та народного господарства країни загалом. Опір нововведенням з 

боку працівників, який може відбуватися як на психологічному, так і на 

організаційному рівнях, негативно впливає на інноваційну складову розвитку 

економіки. 

Характеризуючи якісний аспект соціально-трудового потенціалу, необхідно 

приділити увагу і такому його чиннику, як мобільність робочої сили. У широкому 

розумінні ступінь мобільності робочої сили визначається здатністю працівників 

адекватно реагувати та пристосовуватися до мінливих умов, що складаються на ринку 

праці у певний момент часу, змінювати сферу трудової діяльності та місце проживання 

відповідно до цих умов. При цьому умови для мобільності робочої сили повинні 

створюватися і підтримуватися на рівні органів державної влади, які формують мережу 

закладів з професійної переорієнтації та перепідготовки кадрів відповідно до існуючих 

на ринку праці запитів з боку роботодавців, а також засад та пріоритетів державної 

політики у сфері зайнятості. 

Кількісний та якісний аспекти соціально-трудового потенціалу пов’язані між 

собою, але цей зв’язок не є прямим та безпосереднім, тобто не можна стверджувати, що 

зростання чисельності трудових ресурсів певного регіону обов’язково призводить до 

покращення тих показників трудового потенціалу, які визначають його якість. Регіон 

може бути забезпечений трудовими ресурсами в достатній мірі, але якщо потенційні 

працівники не володіють необхідними характеристиками та актуальними для певного 

ринку праці якостями, тобто не мають відповідної освіти, кваліфікації, знань, досвіду 

тощо, то така ситуація негативно впливає на соціально-трудовий потенціал даного 

регіону. 

Аналізуючи кількісний та якісний аспекти соціально-трудового потенціалу, 

важливо також враховувати існуючі можливості для його реалізації у системі 

народного господарства певного територіального утворення. Трудовий потенціал 

суспільства доцільно оцінювати, виходячи з конкретного рівня розвитку інших 

компонентів продуктивних сил, науки, техніко-технологічної бази підприємств, 

політичної, правової, соціальної сфери життя суспільства. За відсутності належних 

умов для перетворення знань, здібностей та досвіду працівників у безпосередню 

продуктивну силу соціально-трудовий потенціал суспільства може оцінюватися лише з 
 

Науковий вісник Мукачівського технологічного інституту 



Гуманітарні і суспільні науки 96 

теоретичної точки зору, тобто як абстрактна можливість досягнення певного рівня 

економічного та соціального розвитку. 

Висновки 

Таким чином, соціально-трудовий потенціал можна трактувати як 

багатоаспектне суспільно-економічне явище, що носить динамічний характер і 

визначається складною системою факторів, серед яких найбільш вагомими за своїм 

впливом є такі, як рівень розвитку економічних відносин та продуктивних сил 

суспільства, демографічна ситуація в країні чи регіоні, релігійне, культурне та 

ментальне середовище, суспільно-політична сфера тощо. Від ступеня використання 

соціально-трудового потенціалу у різноманітних сферах народного господарства 

значною мірою залежать темпи економічного зростання країни. Тому розробка підходів 

та процедур оцінювання показників трудового потенціалу є важливим напрямком 

подальших теоретичних і прикладних досліджень, кінцевим результатом яких має стати 

підвищення ефективності використання соціально-трудового потенціалу. 
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УДК  332.021 (477) 
 
РЕГІОНАЛЬНИЙ ТУРИЗМ: СЬОГОДЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 

 
Т.Ю. ЛУЖАНСЬКА, Н.С. КАМПОВ 

Мукачівський  технологічний інститут 
 

Розглянуто  роль регіональних господарських систем, орієнтованих на туризм як пріоритетну 
галузь. Наголошено на необхідності системного підходу в туристичній діяльності, проведення 
масштабного соціально-економічного моніторингу туризму. Проаналізовано розвиток ринку 
регіонального туризму. Визначено завдання та пріоритетні напрямки регіонального дослідження 
туризму. Запропоновано основні положення перспективного розвитку туристичної галузі. 
Наголошується на підвищенні рівня якості культури обслуговування туристів на основі підготовки 
кваліфікованих кадрів.  

 

У багатьох державах світу туризм розвивається як система, що дає всі 

можливості для ознайомлення з історією, культурою, звичаями, духовними і 

релігійними цінностями даної країни та її народу. Туризм виступає стабілізатором 

налагодження та укріплення стосунків між країнами, дійовим фактором підвищення 

престижу країни в світі.  

Динамічний розвиток регіональних господарських систем, орієнтованих на 

туризм як пріоритетну галузь, визначає необхідність формування стратегій розвитку на 

основі адаптивного, враховуючого субрегіональну специфіку підходу. Важливим є 

необхідність проведення масштабного соціально-економічного моніторингу туризму, 

створення єдиного інформаційного простору цього процесу, скоординованої державної 

та регіональної політики розвитку туристичної діяльності, економіко-фінансової 

системи розвитку регіональної туристичної сфери. Для оцінки місткості, структури і 

динаміки розвитку туристичного ринку регіону використовують методологію 

вибіркового дослідження, яка дає змогу гнучко реагувати на запити клієнтів і надавати 

дані необхідного рівня точності, необхідного територіального розрізу, належної 

сегментації та найменшого рівня помилковості. 

Доцільність розвитку туризму на сьогодні зумовлюється наступними 

чинниками: 

• усвідомлення українським суспільством необхідності системних наукових 

підходів до вирішення актуальних проблем розвитку туризму, як одного з важливих 

секторів економіки; 

• туризм являє собою високорентабельну галузь економіки і найважливіший 

засіб культурного розвитку громадян, забезпечення зайнятості населення, збільшення 

валютних надходжень; 
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• інтеграція економіки України у світогосподарські процеси вимагає значного 

підвищення загального рівня розвитку інфраструктури туристично-рекреаційної галузі. 

Об’єкти та методи дослідження 

Сучасний туризм повинен базуватися на теоретичних та практичних методах 

ведення бізнесу. 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. Переважна частина регіональних досліджень 

орієнтована на забезпечення науково-обґрунтованих потреб управління регіонального 

розвитку туристичної сфери діяльності.  

Науково обґрунтована державна політика координації діяльності в туристичній 

сфері України знайшла відображення в працях М.І. Долішнього, Д.М.Стеченка, 

О.О.Любіцевої, М.В.Багрова, І.Т.Балабанова, В.Ф.Кифяка, В.К.Євдокименко, Є.В. 

Панкової, М.П. Мальської, О.Ю.Дмитрука, В.І.Мацоли, О.О.Бейдик та інших. Проте, 

механізму, який би сприяв створенню та регулюванню стратегічного потенціалу 

системи туристичного регіону поки що не запропоновано. 

Постановка задачі 

Відповідно до положень системного підходу, регіон туризму розглядається як 

відкрита, саморегулююча система, що самостійно підтримує зв'язки, обмінюється із 

зовнішнім середовищем. Система туризму перебуває в постійному обміні та 

взаємопов'язана з різними системами: економікою, демографією, освітою, культурою, 

наукою. Негативний вплив на рівень розвитку системи туризму здійснює те, що не 

досить розробленим є науковий підхід до туризму. Взаємозв'язок між системою 

туризму, економікою та екологією був і залишається до сьогодні полем наукових 

пошуків. 

Однією із найважливіших сучасних тенденцій розвитку туристичного ринку є 

посилення диференціації туристичної політики в регіональному розрізі, децентралізація 

управління та регулювання туристичною діяльністю. В зв'язку з цим, потрібно 

враховувати специфіку туристичного попиту і пропозиції, сучасний і прогнозований 

рівень розвитку туризму.  

Головною метою є дослідження розвитку регіонального туризму. Виходячи із 

зазначеної мети,  визначено наступні завдання: 

• визначити основні аспекти розвитку регіонального туризму; 
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• оцінити перспективні напрямки розвитку регіонального туризму; 

• визначити перспективи розвитку регіонального туризму.  

Для вирішення основних теоретичних і методологічних завдань 

використовувалися прийоми і засоби теоретичного узагальнення, поєднання 

історичного і логічного, порівняльний, системний і структурно-функціональний 

підходи.  

Результати та їх обговорення 

У сучасних умовах роль регіону туризму суттєво підвищується через 

багатовекторність регіонального розвитку, яка вимагає нових підходів, моделей у її 

реалізації, де чітко була б визначена компетенція, функціональне призначення кожного 

адміністративно-територіального утворення, що забезпечуватиме зміцнення потенціалу 

регіону, посилення місцевого самоврядування, формування та ефективне використання 

місцевого бюджету та належне зростання добробуту населення. 

Світовий досвід засвідчує, що потенціальні шанси розвитку туристичного 

регіону підвищуються, коли проводиться довготривала активна регіональна політика на 

основі виробленої стратегії економічного і соціального розвитку. Стратегія 

регіонального розвитку повинна бути узгодженою із загальнодержавними програмами 

та стратегіями. Приміром, в Польщі на державному рівні були опрацьовані 

Національним план розвитку на 2007-2013 роки та Національною стратегєю 

регіонального розвитку на 2007-2013 роки. Національний План Розвитку, а також 

Стратегія - це узгоджені урядові документи, які складають основу діяльності, що 

спрямована на розвиток. Вони є комплексною програмою суспільного і економічного 

розвитку, що фінансується з публічних коштів (бюджетні кошти країни і фінансування 

ЄС) та надає можливість працювати на розвиток. Вказані документи враховують 

положення Концепції територіального розвитку країни (до 2025 року) і Перспективної 

стратегії регіонального розвитку. Опрацювання Стратегії стало підставою для розробки 

шістнадцяти Стратегій розвитку воєводств і Регіональних операційних програм, що 

випливають з них [4, с.2-5].  

    У зв’язку з нерівномірністю регіонального розвитку,  Постановою КМУ від 21 

липня 2006 р. № 1001 було затверджено Державну стратегію регіонального розвитку на 

період до 2015 р., яка спрямована на створення умов для підвищення  

конкурентоспроможності регіонів як основи їх динамічного розвитку та усунення 

міжрегіональних  диспропорцій.  
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Закарпатська область має стійкий імідж одного з найпривабливіших, 

найпрестижніших туристичних регіонів держави. Пріоритетність розвитку туризму в 

Закарпатті зумовлена такими чинниками: 

• вражаюча недоторкана природа; 

• область володіє значним рекреаційним потенціалом, що потребує пошуку 

альтернативних ефективних стимулів для його раціонального використання у 

відпочинково-туристичних цілях; 

• географічна близькість до потенційно важливих ринків Центральної Європи; 

• прекрасні міста з історичною спадщиною; 

• значна кількість прекрасних сіл зі зразками місцевої архітектури; 

• збережена екокультурна самобутність краю; 

• розвиток туризму стимулює мале підприємництво, важливе для відродження 

традиційного господарського укладу й оздоровлення економіки краю; 

• поширення практики організації агрорекреаційного сервісу вирішує низку 

напружених соціальних проблем, зокрема, масового безробіття, закордонного 

заробітчанства, складного соціального клімату; 

• практика організації для туристів відпочинку на селі сприяє зміні екологічної 

свідомості сільського населення, тому здатна відігравати важливу роль у збереженні 

довкілля; 

• ця форма рекреації сприяє вихованню національно-патріотичних почуттів. 

Пріоритетними напрямками та завданнями у сфері регіонального туризму 

можуть бути: дослідження існуючих і визначення потенційних можливостей для 

розвитку регіонального туризму; розробка стратегії розвитку туризму та подальший її 

моніторинг; залучення фінансово-економічних ресурсів райдержадміністрацій, 

сільських та селищних рад, спеціалізованих фондів для реалізації пілотних проектів 

регіонального туризму; стандартизація і сертифікація послуг суб’єктів сільського 

туризму; створення інформаційно-консультаційного центру розвитку регіонального 

туризму; кадрове забезпечення регіонального туризму; лобіювання інтересів суб’єктів 

туризму в органах влади; маркетингова та рекламна діяльність в сфері туризму та інше.  

Перспективи розвитку туризму на Закарпатті є сприятливими з огляду на 

наявність значних ресурсів. Проте на загальнодержавному, регіональному та місцевому 

рівнях необхідна належна підтримка розвитку туризму. Стратегії розвитку туризму 
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вимагають чіткого планування на рівні районів та окремих сільських громад. Необхідно 

підготувати стратегічний план розвитку регіонального туризму.  

 Реалізація плану розвитку регіонального туризму неможлива без вирішення 

проблем суміжних галузей – агропромислової (забезпечення екологічно безпечною 

харчовою продукцією не тільки населення, але й потенційно-численних туристів), 

комунальної (наведення елементарного санітарного порядку в містах, безперебійне 

забезпечення роботи водопроводів, каналізації, електромережі тощо), транспортної. [1, 

с.10]. 

 Так як Закарпатська область є прикордонною, важливим є розвиток 

прикордонного туризму. У цій формі співробітництва часто відображаються історичні 

контакти, які мали місце в минулому господарської діяльності, національні та інші 

фактори, які сприяють транскордонній взаємодії. Прикордонні регіони мають переваги 

у вирішенні проблем раціонального використання природних і трудових ресурсів, 

прискореного  освоєння   прогресивних   виробництв   і   технологій,   поліпшення 

якості   продукції,   розширення   можливостей   оновлення  основних  фондів  і 

асортименту продукції, що виробляється, у вирішенні екологічних питань тощо. 

В перспективі на Закарпатті слід значну увагу приділяти оздоровчо-лікувальній 

діяльності, яка приваблює значну кількість відпочиваючих. При цьому слід пам’ятати, 

що Свалявська група мінеральних вод практично повністю освоєна в експлуатаційному 

відношенні. Майже всі родовища використовуються для лікування у санаторіях і для 

розливу мінеральних вод за досить низькою ціною. Потрібно зробити акцент на 

використанні більш перспективних родовищ мінеральних вод. Це мінеральні води 

Ужанської групи і деякі мінеральні води Міжгірської групи. У цих групах мінеральних 

вод є унікальні родовища за вмістом мікроелементів ("Поляна-Квасова", "Сойминська", 

"Келечинська"). У мінеральних водах Ужанської групи містяться мікроелементи в 

різних комбінаціях і кількостях, що відповідають терапевтичним дозам. Це зумовлює 

можливість їх застосування для лікування різних паталогій органів травлення, серцево-

судинної, ендокринної, периферійної, нервової та інших систем органів людини. 
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Також перспективним є використання термальних вод. Про це засвідчують 

досягнення угорських науковців. Доцільно будувати в області рекреаційно-оздоровчі 

центри, використовуючи відомі передові технології у цій сфері та пропозиції 

закарпатських науковців. Для цього в області є значні ресурси. Так, у Берегівському 

районі, який найкраще розвідано, виявлено 6 родовищ геотермальних вод. У цілому 

ряді свердловин глибиною 600-1000м. отримано гарячі термальні води різної 
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мінералізації (1-8 г/л) з температурою до 50 градусів. Деякі свердловини вже 

експлуатуються - для плавального басейну учбово-спортивної бази "Закарпаття" 

(м.Берегово); для лікування рекреантів у санаторії "Косино". Також перспективними є 

геотермальні родовища у Хустському, Мукачівському та Іршавському районах.  

В Закарпатській області й надалі слід розвивати пізнавальний туризм 

(пішохідний туризм, екскурсії, у т.ч. у природно-заповідні території). У Закарпатській 

області за останні десять років площі природно-заповідного фонду суттєво зросли і 

становлять у 2006 р. - 159,2 тис. га, тобто 12,4 % від площі області. За цим показником 

область досягла рівня країн ЄС і є одним із лідерів серед регіонів України. До того ж, 

держуправління екоресурсів працює над створенням спільних об’єктів природно-

заповідного фонду з державними установами та громадськими організаціями Угорської 

Республіки по створенню двохстороннього природно-заповідного об’єкту з 

Угорщиною, куди з української сторони пропонується включити майбутній 

регіональний ландшафтний парк "Притисянський" (площею до 30-40 тис. га), а з 

угорської сторони - ряд аналогічних об’єктів Сатмар-Берегського району. Було 

підписано угоду про участь держуправління у проекті "ІНТЕРРЕГ" по вивченню 

можливості створення спільних угорсько-українських природоохоронних територій, що 

втілить у дію вимоги Рамсарської конвенції щодо охорони водно-болотних угідь. 

Згідно спільних українсько-угорських досліджень в області пропонується взяти їх під 

охорону вздовж рр. Тиса, Латориця та Боржава до 14 тис. га. Мета спільного проекту 

відповідає принципам розбудови Національної екологічної мережі, як частини 

Всеєвропейської екологічної мережі.   

Враховуючи унікальність географічного розташування області держуправління 

приділяє значну увагу перспективі створення спільних міжнародних охороняємих 

територій. Зокрема, вбачається перспектива створення водно-болотних угідь 

міжнародного значення. Так, в області на обліку перебуває об’єкт водно-болотних угідь 

міжнародного значення (рішення від 29.07.04 р. Бюро Конвенції про водно-болотні 

угіддя), який розташований на території НПП "Синевир" - озеро Синевир площею 29 

га. З даного питання перспективним є гідрологічно-ботанічний заказник "Глуханя", що 

розташований на території НПП "Синевир". На перспективу розглядаються пропозиції 

щодо відновлення найбільших водно-болотних угідь "Чорний Мочар". 
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Держуправлінням екоресурсів вживаються заходи щодо виявлення природних 

територій, перспективних для наступного заповідання та збереження біо- і 

ландшафтного різноманіття, їх обстеження та підготовки наукових обґрунтувань для 
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включення до майбутньої екомережі. У цьому напрямку продовжуються наукові 

дослідження по створенню гідрологічних, іхтіологічних та орнітологічних заказників 

місцевого значення площею до 2,5 тис. га у Міжгірському, Мукачівському та 

Ужгородському районах. 

Для забезпечення розбудови екомережі відповідно до проекту програми 

формування регіональної екологічної мережі на території області заплановано на 

перспективу створення НПП "Ждимир" (2008р.) площею до 20 тис. га, розглядаються 

пропозиції громадських екологічних організацій по перспективі створення НПП 

"Закарпатські Бескиди" (2010р.) площею до 40 тис. га, НПП "Жденієвський" (2010 р.) 

на площі 10 тис. га та регіонального ландшафтного парку "Шаянський" (2010 р.) 

площею до 10 тис. га. Планується розширення Карпатського біосферного заповідника - 

на 10,0 тис. га,  НПП "Синевир" - до 3,0 тис. га та Ужанського НПП - до 10,0 тис. га.  

Зазначені об’єкти нададуть умови створення як мережі екологічних коридорів, 

так і цілісної системи екологічної мережі по сполученню не тільки окремих масивів і 

територій Карпатського біосферного заповідника, НПП "Синевир" та Ужанського НПП, 

але й інших запроектованих територій. Зокрема, створення НПП "Ждимир" та 

"Жденієвський"  створить умови у майбутньому через екологічні коридори 

взаємозв’язку території Ужанського НПП і НПП "Синевир". 

Перспектива розвитку туризму на Закарпатті є значною і може бути реалізована  

в таких напрямках: 

• аналіз ринку регіонального туризму з метою визначення кола потенційних 

клієнтів. На сьогодні важливо провести ряд ефективних заходів як по залученню 

традиційного контингенту відпочиваючих, так і закордонних; 

• оцінка характеру і масштабів конкуренції зі сторони інших регіонів та країн в 

сфері розвитку регіонального туризму; 

• розширення кола міжнародних зв’язків для надання необхідної та ефективної 

інформації стосовно регіонального туризму; 

• розвиток дорожньо-транспортної інфраструктури; 

• вирішення питань щодо збільшення пропускної спроможності переходів на 

кордонах, координацію дій між органами влади прикордонних адміністративних 

одиниць в питаннях природоохоронних заходів; 

• розробка пілотних проектів, які дадуть змогу наочно продемонструвати 

користь від розвитку різних видів туризму; 
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• активізувати створення гостинних дворів та формування реклами про них; 

• проведення уніфікованої  категоризації відпочинкових осель; 

• застосування комп’ютерної системи резервування місць; 

• здійснювати архітектурно-ландшафтну реконструкція об’єктів туризму; 

• будівництво соціально-культурних закладів в стилі та традиціях відповідних 

територій; 

• впорядкувати і розвивати фітосанаторну привабливість сіл, міст для 

екотуристів; 

• розширювати спектр послуг в регіональному туризмі; 

• розробляти анімаційні програми для збільшення тривалості перебування 

відпочиваючих у сільських оселях; 

• створювати інформаційні центри, які б займалися збором і оперативним 

поновленням інформації про власників агроосель, стан їх наповненості, кон’юнктуру 

ринку, атракційні місця та інше; 

• відновлювати традиції селян щодо побуту, приготування смачних страв та 

вишуканого сервісу туристам; 

• формувати нові маршрути по визначних місцях, архітектурних та культових 

спорудах і т.д.; 

• створити та постійно поновлювати веб-сторінку регіону.   

З метою активізації пріоритетних для області видів туризму необхідно 

прискорити: 

• формування пріоритетних зон по розвитку гірськолижного спорту, 

забезпечення гірськолижних комплексів необхідним обладнанням (підйомники, 

ретраки, снігові пушки); 

• реставрацію, збереження архітектурно-історичних пам'яток та включення їх до 

спеціалізованих туристичних маршрутів; 

• формування багатопрофільного туризму Чорногорського хребта з метою 

створення всеукраїнського туристичного центру "Говерла" по сходженню на найвищу 

точку України; 

• формування багатопрофільного туристично-рекреаційного центру "Колочава - 

Синевир", одним з напрямів діяльності якого будуть відновлення єдиного в світі музею 

лісосплаву, а також створення міжнародного центру "Школа в природі". 
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На полонині Руна у Перечинському районі планується будівництво 

гірськолижного, курортно-санаторного та історично-культурного центру. 

Передбачається будівництво вісьмох туристичних центрів – безпосередньо на полонині 

Руна, поблизу високогірного озера Велике Тростє, поблизу сіл Тур'я-Поляна, Лумшори, 

Ликіцари, Липовець, Турички, Полянська Гута. Загальна площа комплексу – близько 60 

тис. га, найдовша гірськолижна траса сягатиме 8 км. Планується побудувати понад 340 

готелів, пансіонатів, котеджів і гірських притулків на майже 18 тисяч 900 місць. 

Туристичний центр прийматиме відпочиваючих протягом цілого року, адже, крім того, 

що на полонині 120 днів лежить сніг, у всіх центрах комплексу працюватимуть 

спацентри, аквапарки, розважально-спортивні заклади тощо. А в Лумшорах, Тур' ї –

Поляні ще й лікуватимуть мінеральною водою.  

Доцільними є випуск компакт-диску з історією Закарпаття, який дозволяє 

користувачам мережі Internet вибирати маршрути туристичних подорожей. Цікавою і 

привабливою для розвитку туризму в Закарпатті вимальовується ідея – розробка і 

відкриття нового міжнародного туристичного маршруту "Стежками святих Кирила і 

Мефодія" (зокрема, для слов’янських народів). На нашу думку, вказаний маршрут, при 

хорошій рекламі, завоював би популярність серед слов’янських та інших народів 

континенту, слугував би, зокрема, реалізації ідеї примирення і об’єднання 

християнських церков, ліквідації розколу у християнстві, який стався 1054 р. 

Для того, щоб підвищити привабливість регіонального туризму на Закарпатті, 

необхідно приділити значну увагу підвищенню якості послуг, модернізувати та 

реконструювати об’єкти розміщення, а також залучати інвестиції. Водночас, для того, 

щоб туризм набув в області помітного розвитку, сільські громади повинні подбати не 

тільки про гостинність і підвищення якості послуг, але й про впорядкування смітників, 

вигрібних ям, вбиралень, доріг, гірських потічків та інше.  

Важливим є проведення семінарів і тренінгів із основ організації 

агротуристичного бізнесу. Тематика тренінгів повинна орієнтуватися на регіональні 

особливості та включати такі напрямки: 

• правові та фінансово-економічні аспекти організації агротуристичного бізнесу; 

• механізм створення і просування агротуристичного продукту на ринок послуг, 

роль реклами в розвитку агротуристичного бізнесу; 

• основи маркетингу регіонального туризму; 

• місце і роль сільської громади в розвитку туризму; 
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• гостинність і організація розміщення та харчування сільських туристів; 

• основи краєзнавчо-пошукової роботи; 

• роль народних промислів у розвитку та організації регіонального туризму; 

• екологічні та соціальні "правила поведінки" для виробників і споживачів  

туристичного продукту; 

• практичні заняття з організації активного відпочинку сільських туристів (піші, 

водні, велосипедні, кінні, лижні походи і прогулянки, збирання грибів, дикорослих ягід 

і лікарських рослин, вудіння риби, полювання тощо); 

• правила безпеки і надання першої невідкладної медичної допомоги під час 

активного відпочинку.  

З метою популяризації внутрішнього туризму в області розробляються нові 

туристичні маршрути: 

1) Великоберезнянський район - прокладено 24 туристичних маршрутів, з яких 

8-велосипедних. 

2) Розроблено проект міжнародного веломаршруту "Зелений ровер", який 

проходить через біосферний заповідник "Східні Карпати" і обіймає територію України, 

Словаччини і Польщі. 

3) Рахівський район - у рамках швейцарсько-українського проекту FORZA 

облаштовано 80 км  екологічного маршруту. 

Для інформування туристів створюється мережа туристично-інформаційних 

центрів. У 2005 р. у Рахові в готелі "Європа" відкритий інформаційно-туристичний 

центр "Гуцульська світлиця". З липня 2006 р. по червень 2007 року в області 

реалізувався новий проект в рамках програми Сусідства Угорщина-Словаччина-

Україна INTERREG III A/ TACIS під назвою "Створення регіонального туристичного 

інформаційного центру в Закарпатській області". Проект спрямований на вирішення 

проблеми відсутності в регіоні універсальних центрів інформування про наявні 

туристичні послуги, ресурси, можливості.  

Закарпатська область могла б стати одним із європейських центрів для 

проведення різних наукових конференцій, з’їздів, семінарів з сільського туризму, 

спортивних змагань з огляду на можливість поєднання відпочинку та професійних 

зібрань. Науковці області організовують чимало таких заходів. Однак стримує цю 

діяльність відсутність належного авіасполучення та добрих конференц-залів, черги на 

митницях тощо.  
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Потребують додаткового розвитку окремі види екстремального туризму 

(параглайдинг, спелеотуризм, скітури), частково - спортивного та культурно-

історичного напряму. Параглайдинг вже успішно розвивається на Закарпатті. Щорічно 

відбуваються польоти на парапланах у районі Боржавських полонин та у районі гори 

Полонина Руна. Спелеотуризм має шанси для розвитку в Тячівському районі, адже тут 

є декілька печер (с.Угля, Широкий Луг).   

Позитивним є те, що спроби привернути увагу до екстремального відпочинку на 

Закарпатті протягом останніх років виявилися успішними: влітку 2006 р. відбулися 

міжнародні змагання з парапланерного спорту “Кубок Карпат”, у яких взяли участь 

понад 30 спортсменів, у т.ч. із Польщі, Італії, Росії. Крім цього, відбулися ще три 

масові туристично-спортивні дійства: чемпіонат України зі спортивного орієнтування, 

чемпіонат України з техніки пішохідного туризму та міжнародний турнір із туризму 

“Кубок Карпат”. У травні на полонині Драгобрат та м. Ужгороді відбулися також 

фестивалі: “Планета Драгобрат” та “Екстрим-фест”.  

Успіх роботи в туристичній сфері безпосередньо залежить від кваліфікаційного 

рівня професійних кадрів. Відомо, що туристичні послуги будуються на принципах 

сучасної гостинності, де ставляться певні вимоги до підготовки кадрів для туристично-

готельного сервісу. Для успішного вирішення всього різноманіття завдань з 

обслуговування гостей персоналові туристських закладів необхідно оволодіти 

професійними знаннями і постійно їх удосконалювати. Динамізм розвитку туризму 

потребує і теоретичного осмислення та узагальнення тенденцій, що відбуваються у 

світі подорожей з його прагненням до пізнання нового, до комунікацій людей різних 

вікових, соціальних, релігійних, освітніх категорій. 
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Однією із проблем є низький рівень послуг через непрофесійність кадрів. 

Гостинній садибі не вистачає добре підготовлених спеціалістів, які б вміли 

застосовувати отримані теоретичні знання на практиці. Очевидним є те, що лише 

спеціаліст з високим рівнем професіоналізму зможе бути конкурентоспроможним на 

туристичному ринку, здатним до активної роботи, постійного самовдосконалення, 

спроможним глибоко аналізувати ринкову ситуацію. В якості джерела професійної 

підготовки, оновлення знань і перепідготовки кадрів важливо систематично 

враховувати тенденції, які виникають на ринку праці, а також у сферах економіки, 

права, готельного господарства, менеджменту тощо. Фахівець має професійно володіти 

іноземними мовами, оцінювати історичні та сучасні туристські процеси, мати навички 

організаторської та управлінської діяльності, вміти приймати професійні рішення. 
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Обґрунтовуючи інноваційні підходи до туристської освіти, доцільно 

враховувати входження до системи туристичних зв’язків, постійно аналізувати зміни, 

що відбуваються в туристській практиці, рівень готовності майбутніх фахівців до 

професійної діяльності, адаптації до нових ситуацій на туристському ринку. Серед 

першочергових завдань слід виділити набуття, удосконалення майбутніми фахівцями 

технічних і технологічних знань, орієнтованих на гостинність, щирість, 

доброзичливість, створення атракційної атмосфери.    

Важлива увага має приділятись рекламній кампанії. Рекламно-інформаційна 

діяльність в сфері туризму має передбачати визначення переваг клієнтів, споживачів 

послуг туризму, їх мотивація; сегментація різних аспектів діяльності у туризмі (наявні 

послуги, інфраструктура та об’єкти розміщення, екскурсійне обслуговування, 

ціноутворення, конкурентне середовище тощо); створення регіональних брендів 

туризму (визначення унікальних особливостей району: культурні та етнографічні 

традиції, природні можливості, суспільні цінності тощо) для послідовного створення в 

області та просування її позитивного іміджу в Україні та за кордоном; розробка 

рекламних матеріалів, буклетів тощо; участь у виставково-ярмаркових заходах, 

конференціях, семінарах; створення Інтернет-сайтів об’єктів туризму; проведення 

медіа-акцій. 

Проблемою для області є те, що, маючи сучасні бази прийому відпочиваючих, 

власники не мають змоги гідно прорекламувати їх, а значить забезпечити необхідною 

кількістю відпочиваючих. Вирішити це питання можна через проведення 

різнопланових рекламних ознайомчих турів і залучення представників ЗМІ, 

туристичних операторів провідних туристичних фірм до місць відпочинку.  

Висновки 

Основні завдання перспективного розвитку регіонального туризму мають 

передбачати: 

• оптимізацію системи регіонального управління туристичної сфери; 

• удосконалення стратегічного планування туристичного бізнесу, розробка 

відповідних прогнозно-програмних документів; 

• проведення соціально-економічної діагностики туристичної сфери; 

• аналіз факторів, які впливають на повноту та ефективність здійснення 

менеджменту та кон’юнктури туристичного ринку регіону;  
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• сприяння розвитку регіонального підприємництва, удосконалення 

організаційної структури управління турбізнесом; 

• створення та удосконалення інформаційно-консультативної бази туристичної 

діяльності; 

• використання нових технологій в наданні туристичних послуг; 

• сприяння розвитку регіональної туристичної інфраструктури; 

• поновлення матеріально-технічної бази інфраструктурних об’єктів 

туристично-рекреаційної сфери на основі сучасних досягнень у туріндустрії; 

• сприяння проведенню змістовного дозвілля, вивчення історико-культурної 

спадщини, народних традицій та звичаїв; 

• врахування гнучкості сервісу обслуговування з оцінкою вимог ринку, переваг 

споживачів турпослуг; 

• сприяння максимальній відповідності турпослуг стандартам, вимогам 

споживачів на основі врахування моделей споживацьких уподобань клієнтів; 

• надання необхідних умов для обслуговуючого персоналу туристичних 

об’єктів; 

• всебічний, об’єктивний і неперервний контроль за якістю обслуговування; 

• вдосконалення елементів комплексу маркетингу, зокрема засобів просування 

турпродукту, стратегії територіального охоплення, цінової політики і т.д.; 

• залучення туристів у різноманітні заходи дозвілля через розвиток туристичної 

та готельної анімації; 

• розширювати коло міжнародних зв’язків для отримання необхідної інформації 

про туристичні об’єкти. 
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УДК 378 (477)  
 
 
ДО  ПИТАННЯ  ВИЩОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ОСВІТИ У КОНТЕКСТІ  ПРОЦЕСУ 

ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 
 

Г.В. ТОВКАНЕЦЬ  
Мукачівський технологічний інститут 

 
В статті  розглядаються питання щодо  основних  компонентів, які є визначальними для 

розвитку вищої економічної освіти у системі глобалізації та інтеграції, зокрема удосконалення змісту 
навчальних планів та програм, удосконалення методів та форм навчання, забезпечення гуманітарних 
основ економічної освіти, використання інформаційних технологій, встановлення партнерських 
відносин, особистість викладача як науковця і педагога. 
 

Економічна інтеграція як  головний  визначальний елемент  суспільного 

світового розвитку у ХХІ ст. є істотним  фактором економічного розвитку держав у 

цілому та економічної освіти  зокрема. Навчанню ведення бізнесу й  отриманню  

економічної освіти  надають сьогодні  важливої ролі, враховуючи, що економічна  та  

бізнес-освіта можуть  відігравати ключову роль у розумінні та вирішенні невідкладних 

проблем світового значення, виявленні  економічних причини глобальних проблем  і 

прогнозування  наслідків.  

Об’єкти та  методи дослідження 

 Проблемам удосконалення вищої освіти в цілому та економічної зокрема, 

підкреслюючи принцип виваженості підходів, приділяли уваги багато вчених, 

педагогів: Ничкало Н.Г., Абашкіна Н., Романовський О.Г.,Фіцула М.М., Базилевич В.Д,  

Васянович Г.П. «Сучасна тенденція у сфері освіти  - створення єдиного освітнього 

простору  в Європі – це реальність, без якої не можливо формувати і втілювати в життя 

стратегію  розвитку освіти, …але реформування слід здійснювати так, щоб результати  

реформ сприяли  розвитку економіки України, суспільства в цілому, а національна 

освіта не втратила своїх  здобутків» [5;8]. Це у повній мірі стосується і економічної 

освіти. 

Постановка задачі 

 Вища економічна освіта, зберігаючи своє значення в  умовах  глобалізації, 

потребує певного коригування. Від її  змісту і якості, професійної майстерності  

професорсько-викладацького складу багато в чому залежить ефективність економічної 

освіти. Наскільки повинні бути інтегровані освітні програми, в якій мірі і як процеси 

глобалізації повинні відбитися на системі підготовки економічних кадрів? Метою 
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статті є постановка тих завдань, які необхідно розглядати у питанні розвитку вищої 

економічної освіти у контексті  глобалізації та інтеграції   

Результати та їх обговорення 

Розглядаючи питання ефективності економічної освіти  в умовах глобалізації, на 

нашу думку, необхідно звернути увагу на декілька аспектів: наповнення змісту 

навчальних планів та предметів,  удосконалення методів викладання, розширення  

інформаційного забезпечення, регулювання можливості самостійного вивчення 

предметів, у зв’язку з чим  актуальним є питання книговидання та наповнюваність 

бібліотек, особистість викладача. 

Визначаючи  основний  компонент  - змістовий – необхідно звернути увагу на  

модернізацію та поглиблення змісту, інтернаціоналізацію планів. Звертаємо  увагу, що 

в  інтересах створення ефективних і гармонійних  взаємин між бізнесом і суспільством 

доцільно в процесі викладання більше уваги приділяти  проблемам  ринку, тенденції до 

нерівності, "мережі соціальної безпеки", ділової етики, посиленні міжнародних 

аспектів. Можливо на сьогодні справді є актуальним  інтернаціоналізація навчальних 

планів, яку може забезпечити включення як компоненту підготовки фахівця-економіста  

питань  щодо міжнародних  аспектів  економічної діяльності,  розширення обсягу знань 

з міжнародних, фінансових і соціальних питаннях, їхній взаємодії в ринковій економіці, 

проблем прикордонного співробітництва.   

У навчальних планах доцільна присутність таких навчальних курсів, як 

економічний розвиток, міжнародні фінанси і банківська справа, порівняння 

економічних систем, права тощо. Внаслідок розширення інформаційного простору є  

можливості  встановлення зв’язків з представниками будь-яких держав, регіонів світу. 

Тому у  дослідженнях та спецкурсах на даному етапі варто приділяти більше увагу 

Близькому Сходу, Південній і Центральній Азії, Росії і Східній Європі, Китаєві і 

Східній Азії. Важливо також, щоб у процесі навчання були передбачені закордонні 

стажування. На жаль, варто констатувати, що незважаючи на наявність у навчальних 

планах освітніх установ дуже важливих економічних дисциплін, необхідних для 

підготовки висококваліфікованих фахівців, кожна з них вирішує своє 

вузькоспеціалізоване завдання, лише побічно звертаючи "до кінцевого продукту", а 

тому не дає необхідного ефекту. Суть тих змін, які необхідно почати для підготовки 

фахівця XXІ століття, ціль удосконалення освіти, поряд з його орієнтацією на практику, 

бачиться в міждисциплінарних зв'язках, у міждисциплінарній взаємодії.  
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На сучасному етапі істотно зростає роль гуманітарної освіти. Тим самим 

доводиться своєчасність висловлення відомого американського економіста-педагога 

Алана Грачі, який наголошував, що економіка «як функціональна наука повинна мати 

соціальну вартість, навчаючи людство більш ефективно вирішувати економічні 

проблеми». В унісон цим словам звучить і висловлення іншого дослідника Лео 

Роджина, який наголошує, що  викладачі економічних дисциплін повинні навчати  

тому, що «економічні теорії та концепції породжені світом людської дії, а не навпаки 

— нібито дії суб'єктів економічного прогресу мають підлаштовуватися до вимог та 

аксіом економічної теорії» [2;36]. Вищий навчальний заклад зобов'язаний давати не 

тільки спеціальні знання, пов'язані з професією випускника, але і передати йому 

систему стійких життєвих цінностей, що мала б гуманний характер і стала основою 

його світогляду. Гуманітарні дисципліни при цьому повинні мати дві важливі складові: 

національну і загальносвітову. Визначальними факторами (при всій очевидності 

глобалізації) залишаться національні традиції, особливості країн і їхньої культури; так 

чи інакше ці фактори будуть відбивати не єдність, а відмінність при одночасно 

загальних кваліфікаційних вимогах. Економіст повинен вміти оцінити соціальні 

наслідки економічних і управлінських рішень, використовуючи соціально-

гуманітарний підхід. 

У методах навчання за останнім часом зіштовхувалися два підходи: перехід від 

монологу до діалогу з використанням ситуаційних завдань, з одного боку, і навчання в 

режимі "он-лайн" [3;76]. Прихильники першого підходу стверджують, що він стимулює 

розвиток мислення студента, поліпшує навички викладу ідей, розвиває здатність 

слухати інших людей. Послідовники інтерактивного методу у свою чергу вказують на 

те, що він зводить віч-на-віч   студента і викладача, дозволяє застосовувати  активне 

обговорення в навчальній аудиторії, додає велику жвавість дискусіям і аналізу.  

Навчання в режимі "он-лайн" здатно надати можливість (особливо для студентів, що не 

мають можливості учитися іншим способом) одержати освіту там і тоді, де і коли це їм 

бажано, шляхом використання комп'ютерів з підключенням до Інтернету і за 

допомогою скорочення часу перебування в студентських групах.. Перевага одного 

методу над іншим буде залежати від багатьох факторів, наприклад, від зацікавленості 

студента, рівня курсів і наявного устаткування. У даному випадку обмеження 

економічного характеру, мабуть, вплинуть на вибір методу навчання, оскільки 

навчальний  заклад змушений  приймати непрості рішення і робити важкий вибір. Не 

відкидаючи традиційних методів навчання, з’являються  прихильники  нових, 
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інтерактивних. Фахівці відмічають, що продуктивним є  навчання в режимі "он-лайн" 

на основі інститутських мережевих систем. Використання нових технологій у процесі 

викладання, істотно підвищуючи інтерес студента до вивчення економічних дисциплін, 

поглиблюючи знання за допомогою моделювання змін економічної ситуації, дозволяє 

покращити уявлення про справу у реальному виді, причинах  подій, що відбуваються.  

Ще один аспект, який видається нам важливим, - встановлення партнерських 

зв’язків. Під партнерством розуміється пошук сфер співробітництва, можливість 

служити загальним інтересам, рівність сторін і їхніх зобов'язань. Цьому б слугувало 

активне проведення міжнародних конференцій, семінарів, обмін студентами  на рівні 

вузів України та Європи. Та викликає стурбованість тим, що багато студентів через 

фінансові проблеми не можуть брати участі у міжнародних освітніх програмах, 

конференціях, обміні досвідом. Знання і досвід не залежать від регіону, вони скрізь 

важливі, привносять багато корисного особливо тоді, коли мова йде про гармонізацію в 

сфері ділових навичок,  ділового спілкування. 

Не можна оминути фактор, який, на нашу думку, відіграє чималу роль у 

формуванні фахівця-економіста. Це – якість процесу викладання, що багато в чому 

зумовлюється  особистісними характеристиками самого викладача.    Як зазначає 

Фіцула М.М., викладач вищої школи повинен «досконало володіти матеріалом, 

педагогічною технікою, методикою викладання, він має бути педагогічно виваженою 

людиною, якій притаманні  високі моральні якості» [6;54]. Тому професійне 

удосконалення викладача вищої школи теж є тим компонентом, що безпосередньо 

впливає на процес глобалізації та інтеграції  вищої економічної  освіти. 

В цілому, інтеграція  освіти України, і економічної в тому числі, «у міжнародний 

освітянський простір базується на принципах пріоритету національних інтересів, 

збереження і розвитку інтелектуального потенціалу нації, миротворчої, людино- і 

культуротворчої спрямованості  міжнародної співпраці, орієнтації на національні, 

європейські та загальнолюдські фундаментальні цінності, розвивального  системного  і 

взаємовигідного характеру співпраці та толерантності в оцінюванні й сприйнятті 

зарубіжних систем освіти»  [1;74]. 

Висновки 

 Постійне удосконалення змісту навчання, врахування національних традицій та 

можливостей, гуманітаризація, широке застосування інформаційних технологій як 

засобу  та предмету навчання, урізноманітнення методів  та форм  організації навчання, 

постійне підвищення фахового рівня викладачів, врахування європейського та 
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світового досвіду будуть важливими   в інтегруванні у систему європейської  вищої 

освіти, що надасть змогу формувати мислення і дії економіста XXІ століття як  

всебічно освіченого фахівця, що зуміє розібратися в задачах, що перед ним ставлять, і 

вирішувати їх, використовуючи свій освітній  та  інтелектуальний потенціал. 
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Дана стаття присвячена питанням методологічних особливостей комп’ютерних технологій 

ведення обліку. Досліджується роль і місце обліку в господарському управлінні на сучасному етапі, а 
також еволюція форм і технологій ведення обліку. В статті обґрунтовуються підходи до побудови 
комп’ютерних технологій та визначаються характерні риси форм обліку з використанням баз даних. 

 

Облік як інформаційна система має здійснювати безперервний збір, обробку, 

узагальнення, зберігання та передачу управлінської інформації. При цьому як облікова 

система, так і технології, які вона застосовує, мають безперервно розвиватися і 

удосконалюватися відповідно до змін в об’єктах управління і органах управління цими 

об’єктами.  

Об’єкти та методи дослідження 

Теоретичні, методологічні і методичні аспекти удосконалення обліку ґрунтовно 

розвиваються вітчизняними і зарубіжними вченими: Ф.Ф. Бутинцем, А.М. 

Герасимовичем, С.Ф. Головом, М.Я. Дем’яненко, В.М. Жуком, Г.Г. Кірейцевим, М.Ф. 

Кропивко, В.Г. Лінником, І.В. Малишевим, В.Б. Моссаковським, П.П. Німчиновим, 
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М.Ф. Огійчуком, В.Ф. Палієм, П.Т. Саблуком, В.В. Сопко, Л.К. Сук, Дж. Фостером, 

Ч.Т. Хорнгреном, А.Д. Шереметом та іншими. 

Постановка задачі 

Цільова спрямованість зумовила постановку і вирішення таких питань: 

визначити роль і місце обліку в господарському управлінні на сучасному етапі; 

дослідити еволюцію форм і технологій ведення обліку; виявити тенденції в розвитку 

комп’ютерних технологій ведення обліку; узагальнити методи і способи підвищення 

оперативності й аналітичності обліку в умовах застосування комп’ютерної техніки; 

обґрунтувати підходи до побудови комп’ютерних технологій та визначити характерні 

риси форми обліку з використанням баз даних. 

Результати та їх обговорення 

З розвитком науково-технічного прогресу в обліку почала застосовуватись 

комп’ютерна техніка – ефективний інструмент підвищення продуктивності праці в 

роботі з інформацією. Проте наукових публікацій з проблем теорії, методології і 

практики автоматизації обліку, особливо в останні роки, недостатньо.  

Якісного удосконалення в технологіях ведення обліку на практиці також не 

спостерігається. Відбулося механічне перенесення способів ведення обліку за ручними 

(паперовими) формами на комп’ютерну основу, що не дає змоги повною мірою 

використовувати потенційні можливості комп’ютерної техніки. Крім того, в облікових 

працівників збільшився обсяг специфічної, не притаманної їм роботи, пов’язаної з 

експлуатацією комп’ютерної техніки. Проблемою є і вибір для практичного 

використання в обліковій роботі різних (часто несумісних) програмних продуктів, за 

допомогою яких можна автоматизувати не тільки окремі ділянки або види обліку, а й 

обробку економічної інформації, елементи управління виробництвом і підприємством у 

цілому. У зв’язку з різною термінологією і ідеологією їх розробки, в значній частині 

інтуїтивним підходом важко порівняти і оцінити їх експлуатаційні можливості. Форми 

обліку при цьому не конкретизовані і мають узагальнену назву “комп’ютерні”. Отже, 

виникла потреба в стандартизації й науковому обґрунтуванні, але вже комп’ютерних 

технологій і форм ведення обліку. 

Для визначення закономірностей в розвитку форм обліку доцільно дослідити їх в 

історичному аспекті [1]. Адже, як зазначає Ф.Ф. Бутинець, значення історії обліку 

важливе для розуміння його сучасного стану і оцінки можливих напрямків розвитку. 

Історична еволюція бухгалтерського обліку розглядається не заради неї самої, а для 

полегшення розуміння теперішнього і передбачення майбутнього [2, с. 7]. 
 

Науковий вісник Мукачівського технологічного інституту 



Гуманітарні і суспільні науки 116 

Господарський облік, в своїх перших проявах, виник приблизно 6 тис. років 

тому у відповідь на потреби господарів (користувачів) мати дані про наявне майно, про 

боржників та скільки винен сам. 

В Месопотамії використовувались первинні документи у вигляді глиняних 

пластинок. Папіруси древнього Єгипту свідчать, що основним обліковим прийомом і 

елементом була інвентаризація, на підставі даних якої вівся матеріальний облік 

наявності майна. У Вавилоні облікові надписи здійснювались тоненькими паличками 

на пластинках різної величини з м’якої та вологої глини. В Індії первинними 

документами виступали камінці, а регістрами служили кружки, в які ці камінці 

вкидалися. В древній Греції облік вівся на вибілених гіпсом дощечках та глиняних 

черепках; рідше використовували папірус, який був досить дорогий на той час. 

Рим використовував різні технічні прийоми: облік вівся на ликові, на покритих 

воском дерев’яних дощечках, мідних дошках, шкірі, полотні, пергаменті та папірусі. На 

них велись облікові книги: так звані пам’ятна або меморіал та кодекси. 

Таким чином, період зародження обліку характерний тим, що облікові записи 

передбачали впорядкованість їх ведення за допомогою підручних засобів. Вже тоді 

зароджувались певні прийоми і методи його ведення: пам’ятна книга, кодекси, 

інвентаризація тощо. 

Але лише з появою паперу та винаходом подвійного запису почався стрімкий 

розвиток форм обліку. Першою з них була венеціанська або староіталійська форма 

бухгалтерського обліку. Її описав в XV ст. італійський математик Лука Пачолі (1445-

1515). В цій формі документації як такої не було, замість первинних документів в ній 

використовували пам’ятну книгу для чорнових записів – меморіал. Потім дані у 

хронологічному порядку переносились в іншу книгу – журнал, із зазначенням 

кореспондуючих рахунків. Після цього робилась відповідна звірка даних для 

перенесення в головну книгу, яка була систематичним обліковим реєстром. На підставі 

записів Головної книги, в міру потреби, складався баланс. 

З подальшим збільшенням обсягів виробництва зростали i вимоги до 

бухгалтерського обліку. На початку ХХ століття на заміну книжок прийшли нові 

форми бухгалтерських регістрів – картки та вільні листки, які внесли якісні зміни в 

облікову роботу, полегшивши працю облікових працівників. Вони надали змогу 

використовувати розкладку (сортування) та копіювання, що в свою чергу усунуло 

необхідність в переписуванні. Крім того, були створенні передумови для використання 

машинної техніки. 
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На сьогоднішній день найпоширенішою є Журнально-ордерна форма 

бухгалтерського обліку. Вона базується на використанні системи накопичувальних 

регістрів: журнали-ордери, групувальні відомості, Головна книга. Всі журнали-ордери 

побудовані за кредитовим принципом, тобто господарські операції записуються 

одноразово за кредитом відповідного рахунку із зазначенням в окремих графах 

кореспондуючих рахунків, що дебетуються. Записи до журналів-ордерів здійснюються 

на підставі первинних чи зведених документів та допоміжних відомостей. Підсумки 

журналів-ордерів за місяць переносяться до Головної книги, на основі якої складається 

баланс. 

В останні роки наукова дискусія навколо форм обліку та облікових регістрів 

стала млявою, невиразною. 

На нашу думку, це тому, що ми знаходимося на початку нового витка в розвитку 

обліку, спричиненого появою комп’ютерної техніки та її революційного впливу на 

технологію його ведення. 

Тому потребують нового осмислення поняття “форма” та “регістр”, які тривалий 

час визначали техніку (технологію) ведення обліку [1]. 

Що стосується облікових регістрів, то до них, традиційно, відносять бланки, які 

використовуються на другій стадії облікового процесу. Макаров В.Г. дає таке 

визначення: “Облікові регістри представляють собою листки паперу, пристосовані для 

реєстрації та групування в них даних про наявність засобів і операцій з ними, 

зафіксованих первинними носіями інформації” [3, с. 211]. На думку Галкіна А.Ф., 

облікові регістри представляють собою листки паперу, прилаштовані для реєстрації і 

групування в них даних про рух засобів і джерел їх утворення, зафіксованих в 

первинних документах . 

За зовнішнім виглядом облікові регістри поділяються на книги, картки, вільні 

листки. Такого поділу дотримуються Макаров В.Г. [3], Галкін А.Ф. та ін. У Малишева 

І.В. та Моїсеєнка Г.І. даний поділ, крім перелічених видів, доповнюється 

табуляграмами. На думку Пільмштейна Д.І., дана класифікація носить назву “За 

характером носіїв інформації” і має наступний вигляд: картки, книги, вільні листки, 

перфострічки, магнітні барабани, магнітні стрічки, перфокарти і ін. 

За характером записів чи за призначенням більшість авторів поділяють облікові 

регістри на: систематичні, хронологічні та комбіновані. 

За ступенем узагальнення або за характером змісту інформації чи просто за 

змістом Галкін А.Ф., Пільмштейн Д.І. регістри поділяють на аналітичні та синтетичні. 
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Палій В.Ф., Соколов Я.В., Моїсеєнко Г.І., Кузьмінський Ю.А. в дану класифікацію 

вводять ще одну групу регістрів – комбіновані. 

Така різноманітність вказує на те, що в теорії бухгалтерського обліку немає 

чітко розробленої системи класифікації бухгалтерських регістрів. Існуючі способи 

класифікації побудовані, виходячи із зовнішніх ознак та складу регістрів, який 

змінювався в процесі розвитку господарського обліку. 

Петров В.П. так говорить з приводу цієї проблеми: “Теорія бухгалтерського 

обліку повинна виробити наукові принципи побудови облікових регістрів, виходячи із 

змісту об’єктів обліку, методики і форм обліку тих чи інших об’єктів з урахуванням 

рівня розвитку його техніки.” 

З огляду визначень і підходів до класифікації регістрів випливає, що регістр – це 

матеріальний носій облікової інформації, але не всієї. Первинні документи, як і звітні 

форми, не відносяться до регістрів. Регістри відображають рахунки бухгалтерського 

обліку, які є способом групування бухгалтерських записів. 

Основою для ведення згрупованих облікових записів в тій чи іншій системі 

ведення обліку є первинні документи. Лише Пільмштейн Д.І. із приведених вище 

літературних джерел звертає увагу на спосіб використання регістрів: проміжні 

(допоміжні) і результативні. При цьому результативні регістри відображають 

результати обліку: синтетичні і аналітичні рахунки. Допоміжні або проміжні регістри – 

це відомості, які раціоналізують процес перетворення вхідної (первинної) облікової 

інформації в вихідну (рахунки). Побудові раціональної техніки записів в процесі 

перетворення вхідної інформації в вихідну та полегшенню її використання в управлінні 

і підпорядковані всі інші класифікаційні ознаки регістрів: по зовнішньому вигляду 

(книги, картки, вільні листки, табуляграми, машинограми), по характеру запису 

(хронологічні, систематичні, комбіновані), по способу розміщення інформації 

(односторонні – двосторонні, машинні – ручні, контокорентні – багатографні) тощо. 

Таким чином, регістри виступають як деякі стандарти, які приймаються в тій чи 

іншій системі обліку, для представлення інформації з метою раціоналізації техніки 

записів при здійсненні обліку. 

Послідовність заповнення регістрів, чіткі інформаційні взаємозв’язки між ними 

давали можливість не тільки раціоналізувати ведення облікових записів, а і полегшити 

звірку облікових даних в регістрах для виявлення і виправлення помилок. Тобто 

послідовність записів в регістри, для узагальнення облікової інформації, визначала 

технологію ведення обліку. 
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Кожна система є складовою системи вищого рівня і має свою мету, межі, 

підсистеми, елементи і зв’язки між ними, відповідну технологію з її засобами, 

прийомами та організацією, яка перетворює входи у виходи. 

Щодо бухгалтерського обліку, то він є складовою господарського обліку, який, в 

свою чергу, є складовою управління підприємством, а те – складовою підприємства як 

системи вищого порядку і т.д. Як система, бухгалтерський облік також має ознаки: 

• мету: надання користувачам для прийняття рішень повної, правдивої та 

неупередженої інформації про фінансове становище, результати діяльності та рух 

коштів господарства; 

• межі: господарські засоби, джерела отримання цих засобів та їх рух в процесі 

виробництва, розподілу та обігу в межах господарства та його господарської 

діяльності; 

• підсистеми: облік землі, облік майна, облік розрахунків, облік фінансових 

результатів тощо; 

• елементи: документація і інвентаризація, рахунки і подвійний запис, оцінка і 

калькуляція, баланс і звітність. 

Щодо технологій перетворення входів у виходи, то згідно класичної схеми 

основних характеристик системи, запропонуємо модель бухгалтерського обліку (рис. 

1). 

 
Рис. 1. Модель бухгалтерського обліку як системи 
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Як видно з рис. 1, місця регістрам обліку в цій моделі не знайшлося. Неявно 

регістри при ручних формах обліку служили засобом відображення результатів 

систематизації бухгалтерських записів з допомогою подвійного запису і узагальнення 

їх в системі рахунків, зберігання та пошуку в них для звітності, але ці операції з 

успіхом можна виконувати за допомогою бази даних, застосування якої вносить 

революційні зміни в технологію і організацію обліку. Але з успіхом такі ж зміни 

можуть бути і при зборі, і при обробці. Тому визначальним в появі нових форм є 

суттєві зміни в технології і організації обробки інформації або в нових прийомах 

реалізації елементів методу бухгалтерського обліку. 

Таким чином, можна дати наступне визначення форми обліку як: “відповідним 

чином організовану систему елементів методу бухгалтерського обліку і технологію 

облікової роботи для досягнення поставлених перед обліком завдань”. 

Що ж стосується автоматизації господарського обліку, а також управління, то 

тут термін “система” в науковій літературі вживається повсюдно, що ще раз 

підтверджує ідентичність понять “форма обліку” і “система обліку”. 

Що ж стосується стандартів в обліковій роботі, то законом України “Про 

бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” встановлено, що одним із 

принципів бухгалтерського обліку та фінансової звітності є “превалювання сутності 

над формою”, тобто господарські операції обліковуються відповідно до їх сутності, а не 

лише виходячи з юридичної форми, що і знайшло втілення в затверджених 

Міністерством фінансів України Національних положеннях (стандартах) 

бухгалтерського обліку. Тенденція в орієнтації господарського обліку на отримання 

різнобічної інформації для потреб оперативного управління підприємством знайшла 

своє законодавче підґрунтя і в статті 8.5 Закону, де сказано, що підприємство 

самостійно:  визначає облікову політику підприємства; обирає форму бухгалтерського 

обліку, порядку і способу реєстрації та узагальнення інформації в них з додержанням 

єдиних засад, встановлених цим Законом, та з урахуванням особливостей своєї 

діяльності і технологій обробки облікових даних; розробляє систему і форми 

внутрігосподарського (управлінського) обліку, звітності і контролю господарських 

операцій, визначає права працівників на підписання бухгалтерських документів;  

затверджує правила документообороту і технологію обробки облікової інформації, 

додаткову систему рахунків і регістрів аналітичного обліку;  може виділяти на окремий 

баланс філії, представництва, відділення та інші відокремленні підрозділи, які 
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зобов’язані вести бухгалтерський облік, з наступним включенням їх показників до 

фінансової звітності підприємства. 

Висновки 

Таким чином, технології обліку сьогодні виходять за рамки облікової реєстрації, 

форми облікової роботи і охоплюють весь технологічний процес збору, реєстрації, 

передачі, систематизації, зберігання, обробки та використання економічної інформації 

при прийнятті управлінських рішень. Особливо це проявляється в комп’ютерних 

технологіях ведення господарського обліку, включаючи бухгалтерський, велика 

кількість яких пропонується сьогодні на ринках програмних продуктів. 

Тому правомірно сьогодні досліджувати технологію і систему ведення не тільки 

бухгалтерського, а господарського обліку в цілому. 
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В статті досліджено питання теоретичних та методологічних проблем та особливостей 
системи контролю  бюджетних установ,  а також розкрито його значення в процесі прийняття 
ефективних управлінських рішень. Значну увагу автори приділяють питанню впровадження 
зарубіжного досвіду щодо діяльності державних аудиторів та ревізорів, яка відноситься до категорії 
аудиту адміністративної діяльності.  

 

Об’єкти та методи дослідження 

 В системі державного контролю України за ефективним і раціональним 

використанням фінансових ресурсів та майна існує низка невирішених питань, 

пов’язаних з визначенням особливостей контролю за використанням державних 

ресурсів бюджетними установами, а також потребує подальших досліджень і розробок 

організаційних та методичних засад здійснення контрольних повноважень держави та її 

органів. 

Огляд літературних джерел показує, що питання методики та організації 

контролю в різних аспектах висвітлюють автори: І.А. Білобжецький, М.Т. Білуха, Ф.Ф. 

Бутинець, Б.І. Валуєв, П.Т. Ворончук, А.М. Герасимович, З.В. Гуцайлюк, Є.П. Дедков, 

Р.Т. Джога, В.П. Завгородній, Л.М. Кіндрацька, М.В. Кужельний, А.М. Кузьмінський, 

В.М. Онищук, Є.В.Мних, М.С. Пушкар, В.С. Рудницький, В.В. Сопко,  Б.Ф. Усач, В.О. 

Шевчук. Проте названі вчені розглядають проблеми контролю, ревізії та аудиту, які 

стосуються суб’єктів господарювання в цілому, а не конкретно бюджетних установ. 

Проблемами методики та організації контролю в бюджетних установах  займалося 

незначне коло науковців, а саме: М.М.Каленський, В.І.Крисюк, О.В.Юрченко та ін. 

Зазначене вище, а також необхідність дослідження питання визначення місця і 

розмежування функцій кожного органу державного економічного контролю, 

недостатня розробленість теоретичних і методичних підходів щодо формування 

контрольних функцій ДКРС, підвищення їх значення в удосконаленні механізму 

управління державною власністю і фінансовими ресурсами свідчать про актуальність 

даної проблематики, її важливе теоретичне і практичне значення. 
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Постановка задачі  

Мета і завдання дослідження полягають у розробці на основі зарубіжного 

досвіду рекомендацій та пропозицій щодо удосконалення системи контролю 

бюджетних установ з метою підвищення ефективності їх управління. 

Для досягнення поставленої мети були сформульовані наступні завдання:  

• дослідити методологію здійснення державного контролю у зарубіжній 

практиці; 

• дослідити значення таких категорій як “економічність”, “продуктивність” та 

“ефективність” у процесі здійснення контрольних заходів; 

• проаналізувати та виявити переваги і недоліки в організації проведення 

контрольно-ревізійних процедур в розвинутих країнах з метою удосконалення 

управління бюджетними установами;  

• розробити практичні рекомендації щодо можливості використання та 

впровадження передового зарубіжного досвіду в практику державної системи 

контролю України. 

Результати та їх обговорення  

Сучасна економічна та політична ситуація в Україні вимагає створення таких 

умов контрольного процесу, за яких нераціональне витрачання коштів та недбале 

ставлення до державної власності було б неможливим та ускладненим. Багато проблем 

провокуються також неефективністю управління на різних рівнях і нездатністю 

державного контролю боротися не стільки з наслідками цього явища (порушеннями та 

випадками шахрайства), скільки з його реальними причинами. 

На нашу думку, корисним для українських ревізорів може бути досвід 

зарубіжних країн, які вже давно здійснюють удосконалення системи державного 

контролю. Цей досвід потрібно вивчати, критично аналізувати і використовувати на 

практиці. 

Сьогодні більшість перевірок, які здійснюються державними аудиторами 

(ревізорами) у США, Великій Британії, Канаді, Австралії та багатьох інших країнах 

мають мультицільовий і мультикритеріальний характер. Дані перевірки, які можна 

віднести до категорії аудиту адміністративної діяльності (ААД) мають багато спільних 

рис з ревізіями, які проводяться державною контрольно-ревізійною службою України, 

але у той же час у багатьох аспектах відрізняються від них.  
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У більшості зарубіжних країн державний аудитор виконує не тільки роль 

контролера, але й консультанта – активного учасника процесу удосконалення 

управління бюджетними установами. 

Щоб виконати свою роль, державний аудитор не тільки досліджує фінансові 

звіти та документи і перевіряє законність витрачання коштів бюджетними установами 

(фінансовий аудит), але й здійснює перевірки, які називаються аудитом відповідності 

вартості витраченим коштам – ВВВК (англ. Value for Money Auditing – VFM Auditing). 

Цей вид діяльності державних аудиторів у багатьох країнах належить до сфери аудиту 

(ревізії) урядових структур, державних підприємств та неприбуткових організацій, але 

у ряді випадків поширюється і на приватні фірми та корпорації. В останньому випадку 

особи, що здійснюють перевірку, мають статус незалежних, а не державних аудиторів. 

Аудит ВВВК являє собою нове бачення контрольної функції, яку державний 

аудитор виконує разом з керівниками організацій, що підлягають перевірці. У цьому 

контексті державний аудитор виступає як партнер (учасник) процесу впровадження 

якісного управління в бюджетній сфері. Дійсно, саме аудит ВВВК демонструє 

важливість партнерства між державними аудиторами і керівниками бюджетних 

установ. Аудитор як порадник виконує об’єктивно важливу і конструктивну функцію 

переконання державних службовців, відповідальних за здійснення перебудови 

всередині організації, а також вкладає свій внесок в удосконалення управління [1, c.7]. 

У посібнику, опублікованому Управлінням генерального аудитора Канади, 

наводиться таке визначення аудиту ВВВК: “Аудит ВВВК – це систематична, 

цілеспрямована, організована та об’єктивна експертиза адміністративної діяльності. Він 

здійснює для Парламенту оцінку ефективності такої діяльності: забезпечує 

інформацією, спостереженнями і рекомендаціями, призначеними для підтримки 

відповідального, чесного та продуктивного управління і заохочення відповідальності та 

впровадження найкращої практики” [2, c.4]. 

Сфера аудиту ВВВК включає перевірку економічності, продуктивності, 

ефективності витрат та зовнішнього ефекту урядової діяльності; процедури 

вимірювання ефективності; розподіл відповідальності всередині установи; заходи щодо 

збереження державного майна; тощо. 

Об’єктом аудиту ВВВК може бути будь-яка урядова (державна) структура або 

діяльність (вид діяльності), діяльність місцевих структур або функціональна сфера 

загальнодержавного рівня [2, c.4]. 
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На нашу думку, аудит ВВВК становить значний інтерес для української системи 

державного контролю. Причиною цього є необхідність реформування системи 

управління бюджетними установами, яка на сьогоднішній день є неефективною і не 

відповідає як вимогам ринкової економіки, так і очікуванням суспільства. 

Усі види контролю мають свою ієрархію цілей і ключових критеріїв, згідно яких 

вони здійснюються. Традиційна ревізія у державному секторі економіки України 

ставить за мету перевірку дотримання чинного законодавства, зосереджуючись на 

фінансових аспектах. Разом з тим, мало уваги приділяється оцінці ефективності 

управління бюджетними установами та ефективності їхньої діяльності. 

Щодо аудиту ВВВК, його головними критеріями є економічність, 

продуктивність та ефективність, причому в перерахованих критеріях превалює саме 

останній. Поняття ефективності, так як його трактують зарубіжні вчені, полягає 

насамперед у визначенні раціональності витрачання організацією своїх ресурсів для 

виробництва товарів, надання послуг чи здійснення регулятивного впливу. 

Отже, використовуючи традиційний кібернетичний підхід, можна розглядати 

організацію (у тому числі бюджетну установу) як певну систему, на вході якої є певні 

ресурси (людські, матеріальні, фінансові, тощо), на виході – певні товари, послуги чи 

регулятивні впливи, а в якості перетворювача виступає сукупність внутрішніх процесів 

та функцій (постачання, виробництво продукції/надання послуг, отримання виручки, 

регулювання, планування, мотивація, тощо). Вихід, як правило, характеризується двома 

категоріями ознак – кількісними та якісними (рис.1). Оскільки система, тобто 

організація, взаємодіє із зовнішнім середовищем – свій кінцевий продукт передає 

клієнтам (споживачам, покупцям, іншим організаціям) –  вимірювання її корисності 

здійснюється за результатами діяльності. Якщо для комерційної структури головним 

результатом може вважатися фінансовий результат, то для бюджетної установи 

головний результат – це ефективність, яка повинна вимірюватися дещо в інших 

категоріях. 

Ефективність – це відносне поняття. У бюджетній сфері неможливо досягнути 

ефективності без належної економії ресурсів та високої продуктивності. Ефективність 

вимірюється шляхом порівняння досягнутої продуктивності з визначеними цілями, 

нормами, стандартами. Взаємозв’язок між економічністю, продуктивністю та 

ефективністю показано на рис.1. 
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Рис. 1. Взаємозв’язок між економічністю, продуктивністю та ефективністю  

 

Таким чином, державні аудитори у зарубіжних країнах орієнтуються на 

перевірку діяльності бюджетних установ відповідно до трьох ключових критеріїв, тісно 

взаємопов’язаних між собою, – економічності, продуктивності та ефективності.  

Концепції, покладені в основу методології аудиту ВВВК, протягом останніх 

років змінювалися неодноразово. Наприклад, сер Дж. Боурн, керівник департаменту 

аудиту при уряді Великої Британії, зазначає, що державні аудитори традиційно більше 

зосереджувалися на надійності процесів і процедур всередині урядових (бюджетних) 

установ. Але в кінцевому випадку перевищення вартості над витраченими коштами 

визначається не через процеси, а через результати, досягнуті за рахунок бюджетних 

коштів.  

На нашу думку, такий підхід має під собою раціональну основу. Дійсно, 

перевірки, орієнтовані на процеси, є більш трудомісткими, ніж перевірки, орієнтовані 

на результати, а отже й менш продуктивними – це перший аргумент на користь 

британської практики аудиту ВВВК. Другий аргумент – це те, що через результати 

набагато легше визначати особисту відповідальність урядовців та керівників 

бюджетних установ, а отже і стимулювати їх до найкращого виконання своїх функцій. 

Загалом багатий і корисний досвід аудиту ВВВК нагромаджено у ряді 

економічно розвинених країн світу, де цей вид аудиту успішно використовується вже 

багато років і дозволяє підтримувати конкурентоспроможність державного сектору 

економіки. Найбільш тривалі традиції аудиту ВВВК, який часто називають аудитом 
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ефективності чи управлінським аудитом, існують у таких країнах як США, Велика 

Британія, Швеція, Японія та Австралія. 

Зокрема, у США і Великій Британії потреба у проведенні аудиту ВВВК у 

державному секторі виникла внаслідок вимог платників податків та політиків більшої 

відповідальності від уряду і бюджетних організацій за використанням коштів. 

У Великій Британії у 1983 р. було створено Національне аудиторське (ревізійне) 

управління (NAO), на яке було покладено відповідальність за представлення 

Парламенту надійної інформації про витрачання коштів центральним урядом в Англії, 

Шотландії і Уельсі. Урядові департаменти, агенції та інші державні структури, які 

утримуються за рахунок платників податків, повинні звітуватися перед Парламентом 

про ефективність фінансового менеджменту і витрачених коштів. У даних звітах 

розкривалася інформація про економічність та ефективність витрат, здійснених на 

соціальні потреби. Здійснюючи аудит ВВВК, британські урядові аудитори звертають 

увагу не тільки на випадки надмірного чи нецільового витрачання коштів, але й на 

прогресивну практику.  

Метою аудиту ВВВК є поліпшення управління урядових (бюджетних) установ 

та агенцій і забезпечення підзвітності та відповідальності керівників у цих організаціях. 

Потрібно зауважити, що аудит ВВВК у Великій Британії проводиться не тільки на рівні 

центрального уряду, але й на місцевому рівні та у деяких галузях. Крім того, аудит 

ВВВК використовується у приватному секторі приблизно з 1984 року [3, c.141]. 

У США ще у 1982 р. Американський інститут дипломованих громадських 

бухгалтерів (AICPA) опублікував спеціальний звіт, присвячений аудиту ефективності у 

державному і приватному секторах економіки. Цей звіт був підготовлений спеціальним 

комітетом AICPA з операційного та управлінського аудиту. 

Аудит (ревізія) у державному секторі та в уряді США здійснюється у 

відповідності загальноприйнятим стандартам адміністративного аудиту (GAGAS), 

розробленим Головним обліковим управлінням США (US GAO). Останній раз 

переглянуті стандарти GAGAS були опубліковані у 1994 році - “Жовта книга” – у якій 

наведено дві категорії стандартів: перша з них стосується фінансового аудиту, а друга – 

аудиту ефективності. 

В цілому у США попит на проведення перевірок на зразок аудиту ВВВК 

збільшується, хоча цей вид аудиту не є обов’язковим. Про це свідчить зростання частки 

аудиту ВВВК та аудиту ефективності у загальній структурі доходів найбільших 

аудиторсько-консультаційних фірм [4, c.90]. 
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У Швеції аудит ВВВК також є одним з ключових видів аудиту у державному 

секторі. Шведське Національне управління аудиту (Riksrevisionsverket – RRV) почало 

здійснювати аудит ВВВК ще у 1970 році. З самого початку головним завданням RRV 

було визначення ефективності вирішення урядовими агенціями встановлених для них 

завдань. Зараз аудит ВВВК у Швеції – це перевірка роботи урядових агенцій та оцінка 

ефективності використання ресурсів [4, c.91].  

У структурі RRV існує Департамент аудиту ефективності, який виконує низку 

функцій, зокрема зосередження уваги центрального уряду та урядових агенцій на 

проблемах ефективності їхньої роботи та забезпечення центрального уряду та урядових 

агенцій кваліфікованими рекомендаціями, спрямованими на поліпшення роботи і 

підвищення її ефективності [4, c.91]. 

В Японії Комітет з аудиту, відповідальний за проведення ревізії рахунків 

центрального уряду, отримав повноваження (закріплені у законодавстві) на здійснення 

перевірок ефективності ще у 1889 році.  

Нормативи дослідження на об’єкті перевірки, датовані 1891 роком, розширили 

традиційний фінансовий аудит, вимагаючи від штатного (внутрішнього) аудитора 

виконання процедур перевірки доцільності здійснених витрат. 

В Австралії інтерес до аудиту ВВВК (аудиту ефективності) переважно 

проявляється у державному секторі, хоча за твердженням Л.Д. Паркера аудит ВВВК та 

аналогічні дії, що виконуються у межах аудиту ефективності чи управлінського аудиту, 

представлені однаково у державному і приватному секторах економіки [5, c.11].        

Л.Д. Паркер, фактично, є одним з небагатьох вчених, хто звернув увагу на необхідність 

уточнення термінології. 

На думку Л.Д. Паркера, управлінський аудит переслідує ті ж самі цілі, що й 

операційний аудит, але сам термін є більш вживаним у приватному секторі, де за 

допомогою управлінського аудиту керівники намагаються ідентифікувати проблеми, 

що існують в організації. Хоча управлінський аудит досить часто у науковій літературі 

має іншу назву – операційний аудит, аудит ефективності, інтегрований аудит, аудит 

ефективності і продуктивності, аудит адміністративної діяльності або аудит ВВВК – 

Л.Д. Паркер чітко визначає сферу і значення кожного терміна. Зокрема, зазначається, 

що термін “аудит ефективності” (performance audit) вживається переважно у США у 

державному секторі. Термін “операційний аудит” (operational auditing) також 

використовується у США однаково як у державному, так і у приватному секторах і 

стосується фінансових та нефінансових операцій. 
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Згідно визначення Л.Д. Паркера, власне управлінський аудит може бути 

визначений як оцінка менеджменту і функціонування організації, а також виконання 

роботи в контексті економічності, продуктивності та ефективності діяльності [5, c.10]. 

Інший відомий вчений Г. Вінтен розглядає термін “управлінський аудит” як 

найширший і такий, у який почергово “вкладаються” такі поняття як операційний 

аудит і фінансовий аудит. Г. Вінтен вважає, що останній може вважатися частиною 

операційного або управлінського аудиту [6, c.76].   

Ще тридцять років тому управлінський аудит у більшості випадків набагато 

більше використовувався у фінансовій сфері, ніж зараз. Наприклад, традиційний аудит 

ВВВК значною мірою був зосереджений на визначенні надійності фінансової звітності 

та управління фінансами у бюджетних установах і державному секторі.  

Сучасний аудит ВВВК є комплексним процесом, який охоплює різні сфери і 

розпочинався з отримання необхідних знань про установу чи організацію, її діяльність, 

основні функції, здатність керівництва виконувати свою роботу тощо. 

Як бачимо, в зарубіжних країнах зміст програми аудиту ВВВК значною мірою 

визначається попередніми оцінками ризику. Високий рівень ризику обумовлюється, в 

першу чергу, тим, наскільки суттєвим є очікувані відхилення від цілей, норм, 

стандартів. Практичну оцінку можливих відхилень зарубіжні державні аудитори 

здійснюють з допомогою проведення процедур перевірки за певною системою ознак 

(сигналів), зокрема: 

• недосконале управління; 

• слабкий внутрішній контроль; 

• помилки і випадки шахрайства, виявлені раніше; 

• неетична поведінка керівництва; 

• необґрунтовані рішення і господарські операції; 

• порушення законодавства або прийнятих норм; 

• відсутність або несанкціоноване виправлення документів. 

Цей процес передбачає почергове здійснення ітеративних процедур перевірки 

згідно визначених критеріїв оцінки ефективності (х1, х2, х3, …). Державними 

аудиторами визначається здатність внутрішнього контролю (аудиту) установи 

вимірювати ефективність процесів та результатів і реально впливати на її зростання.  

Якщо функція внутрішнього контролю (аудиту) установи виконується належним 

чином, потрібно переконатися у правильності вимірювання, визначити ступінь 
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досягнення потрібної ефективності і сформулювати висновок. Під висновками у 

контексті мультикритеріального аудиту ВВВК розуміють дві категорії робочих 

документів – проміжні та основні (заключні) звіти за наслідками перевірки. Отже, 

висновки завжди ретельно документуються і служать основою для розробки 

пропозицій для поліпшення ефективності діяльності установи чи організації. Процес 

вимірювання ефективності на дослідній стадії аудиту ВВВК зображено на рис.2. 

 
Рис. 2. Алгоритм вимірювання ефективності в процесі аудиту  

відповідності вартості витраченим коштам 
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Висновки  

В сучасних умовах економіки аудит ВВВК виконує надзвичайно важливу 

функцію підтримання на належному рівні якості управління в уряді та державному 

секторі економіки. Враховуючи численні випадки недосконалого і нераціонального 

управління державною власністю в Україні,  перевірки на зразок аудиту ВВВК були би 

доцільними у практиці контрольно-ревізійної служби України. Міжнародний досвід 

свідчить про досягнення відчутного прогресу в справі удосконалення управління в 

урядових структурах та державному секторі за рахунок постійного проведення аудиту 

ВВВК державними аудиторами (ревізорами) багатьох країн. Потрібно поступово 

формувати інший підхід до здійснення державного контролю, при якому ревізор буде 

не лише виявляти факти порушень чинного законодавства, але й співпрацювати з 

керівництвом бюджетних установ, допомагати налагодити таку систему внутрішнього 

контролю, яка би ускладнювала будь-які зловживання і сприяла зростанню ефектив-

ності установ бюджетної сфери України. 
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НОРМУВАННЯ ОБОРОТНИХ КОШТІВ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОТРЕБИ В НИХ 

 
Д.Д. БРЕЩАЙКО 

Мукачівський технологічний інститут  
 

В даній статті розглядається проблема нормування оборотних коштів та визначення їхньої 
потреби. Дана проблема є актуальною у зв’язку з нарощенням виробничих потужностей та розвитком 
конкуренції. 

 
Господарсько-підприємницька діяльність неможлива без оборотних коштів. Ця 

потреба є одним з об'єктів фінансового планування і відображення в обліку та звітності. 

Розмір оборотного капіталу, який утворює кожну складову поточних активів, має 

відповідати потребам і можливостям підприємства зі створення й реалізації продукції. 

Крім того, виникає необхідність у плануванні фінансових ресурсів для 

допоміжних і підсобних, житлово-комунальних господарств, соціально-побутових та 

інших закладів непромислового характеру. 

Об’єкти та методи дослідження 

Об’єктами даного дослідження є оборотні кошти підприємства у ракурсі 

оптимізації їх кількості та структури. Методами дослідження виступають як 

загальнонаукові, так і специфічні облікові методи  — аналітичний метод, метод 

прямого рахунка, коефіцієнтний метод. 

Постановка задачі 

Наявність у підприємства достатніх оборотних коштів оптимальної структури - 

необхідна передумова для його нормального функціонування в умовах ринкової 

економіки. Тому на підприємстві повинно проводитися нормування оборотних коштів, 

завданням якого є створення умов, що забезпечують безперебійність виробничо-

господарської діяльності фірми. Важливо також уміти правильно керувати оборотними 

коштами, розробляти і впроваджувати заходи, що сприяють зниженню 

матеріалоємності продукції і прискоренню оборотності оборотних коштів. У результаті 

прискорення оборотності оборотних коштів відбувається їхнє вивільнення, що дає 

цілий ряд позитивних ефектів. Підприємство у випадку ефективного керування своїми і 

чужими оборотними коштами може досягти раціонального економічного становища, 

збалансованого по ліквідності і прибутковості.                                                                                              

Результати та їх обговорення 

Визначення потреби в оборотних коштах здійснюється через їх нормування. 

Нормування оборотних коштів передбачає врахування багатьох факторів, які 
 

Науковий вісник Мукачівського технологічного інституту 



Гуманітарні і суспільні науки 133

впливають на господарську діяльність підприємств. На підприємствах виробничої 

сфери до них належать: 

• умови постачання підприємств товарно-матеріальними цінностями: кількість 

постачальників, строки поставки, розмір транзитних партій, кількість найменувань 

матеріальних цінностей, форми розрахунків за матеріальні цінності;  

• організація процесу виробництва: тривалість виробничого циклу, характер 

розподілу витрат протягом виробничого циклу, номенклатура випущеної продукції; 

• умови реалізації продукції: кількість споживачів готової продукції, їх 

віддаленість, призначення продукції, умови її транспортування, форми розрахунків за 

відвантажену продукцію. 

За відповідності складу, структури й наявності оборотних коштів запланованому 

обсягу виробництва та реалізації підприємство може отримувати прибуток з 

мінімальними витратами. 

У разі заниження розміру оборотних коштів можливі перебої в постачанні й 

виробничому процесі, зменшення обсягу виробництва та прибутку, виникнення 

прострочених платежів і заборгованості, інші негативні явища в господарській 

діяльності. 

Надлишок оборотних коштів призводить до нагромадження надмірних запасів 

сировини, матеріалів; послаблення режиму економії; створення умов для використання 

оборотних коштів не за призначенням. 

Значення нормування оборотних коштів полягає в такому: 

• по-перше, правильне визначення нормативу оборотних коштів забезпечує 

безперервність і безперебійність процесу виробництва; 

• по-друге, нормування оборотних коштів дає змогу ефективно використовувати 

оборотні кошти на кожному підприємстві; 

• по-третє, від правильно встановленого нормативу оборотних коштів залежить 

виконання плану виробництва, реалізації продукції, прибутку та рівня рентабельності. 

• по-четверте, обґрунтовані нормативи оборотних коштів сприяють зміцненню 

режиму економії, мінімізації ризику підприємницької діяльності. 

Визначення планової потреби в оборотних коштах передбачає розробку норм 

відносно тривалої дії і нормативів на конкретний період — рік (як правило), півріччя, 

квартал. Це досягається за проведення таких робіт: 

1. Визначення норм запасів за статтями нормованих оборотних коштів. 
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Норма оборотних коштів — це відносний показник, який обчислюється в днях, 

відсотках чи гривнях. Норми в днях щодо виробничих запасів розраховуються за 

окремими видами матеріальних цінностей. У разі великої номенклатури розрахунок 

здійснюється в тій частині, яка становить (вартісне) не менше 70—80% загальних ви-

трат за статтею в цілому. 

2. Встановлення одноденного витрачання матеріальних цінностей, виходячи із 

кошторису витрат на виробництво. Одноденне витрачання на підприємствах 

несезонних галузей промисловості рекомендується розраховувати на підставі даних 

четвертого кварталу планового року, що, як правило, має найбільший обсяг вироб-

ництва. У сезонних галузях промисловості одноденне витрачання визначається на 

підставі кварталу з найменшим обсягом виробництва. Визначаючи одноденні витрати 

незавершеного виробництва, виходять із суми витрат на виробництво валової чи 

товарної продукції. Щодо готової продукції відповідно беруть для розрахунку виробни-

чу собівартість товарної продукції. 

3. Визначення нормативу оборотних коштів за кожною статтею в грошовому 

вираженні проводиться множенням одноденних витрат в грошовому вираженні на 

відповідну норму запасу в днях. 

4. Розрахунок сукупного нормативу, або загальної потреби в оборотних коштах, 

на підприємстві проводиться підсумовуванням нормативів за окремими статтями. 

5. Заключний етап нормування — визначення норм та нормативів за окремими 

статтями оборотних коштів для підрозділів підприємств, де використовуються 

матеріальні цінності та виготовляється продукція. [2;163-165] 

Найбільш трудомісткою і складною є розробка норм запасу. Норми запасу в 

днях застосовуються протягом кількох років, якщо суттєво не змінюються умови 

виробництва, постачання та збуту, розрахуків. Управління оборотними коштами 

заключається в забезпеченні безперервності процесу виробництва і реалізації продукції 

з найменшим розміром оборотних коштів. Це означає, що оборотні кошти підприємств 

повинні бути розподілені по всіх стадіях кругообігу у відповідній формі й у 

мінімальному, але достатньому обсязі.  

У сучасних умовах, коли підприємства знаходяться на повному 

самофінансуванні, правильне визначення потреби в оборотних коштах має особливе 

значення. 

Процес розробки економічно обґрунтованих величин оборотних коштів, 

необхідних для організації нормальної роботи підприємства, називається нормуванням 
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оборотних коштів. Таким чином, нормування оборотних коштів полягає у визначенні 

сум оборотних коштів, необхідних для утворення постійних мінімальних і в той же час 

достатніх запасів матеріальних цінностей, незнижуваних залишків незавершеного 

виробництва й інших оборотних коштів. Нормування оборотних коштів сприяє 

виявленню внутрішніх резервів, скороченню тривалості виробничого циклу, більш 

швидкої реалізації готової продукції. 

Нормують оборотні кошти, що перебувають у виробничих запасах, 

незавершеному виробництві, залишках готової продукції на складах підприємства. Це 

нормовані оборотні кошти. Інші елементи оборотних коштів називаються 

ненормованими. 

У процесі нормування оборотних коштів визначають норму і норматив оборотних 

коштів. 

Норми оборотних коштів характеризують мінімальні запаси товарно-

матеріальних цінностей на підприємстві розраховуються в днях запасу, нормах запасу 

деталей, гривнях на розрахункову одиницю і т.д. 

Норматив оборотних коштів – добуток норми оборотних коштів на той 

показник, норма якого визначена.  

Норматив оборотних коштів установлює їхню мінімальну розрахункову суму, 

постійно необхідну підприємству для роботи. Фактичні запаси сировини, коштів і т.д. 

можуть бути вище або нижче нормативу або відповідати йому. Це один з найбільш 

мінливих показників поточної фінансової діяльності. 

Незаповнення нормативу оборотних коштів може призвести до скорочення 

виробництва, невиконанню виробничої програми через перебої у виробництві і 

реалізації продукції. 

Наднормативні запаси відволікають з обігу грошові кошти, свідчать про 

недоліки матеріально-технічного забезпечення, неритмічності процесів виробництва і 

реалізації продукції. Усе це приводить до омертвіння ресурсів, їхньому неефективному 

використанню. [1;123] 

Застосовують наступні основні методи нормування оборотних коштів 

Метод прямого рахунка. Цей метод полягає в тому, що спочатку визначається 

розмір авансування оборотних коштів у кожний елемент, потім їхнім підсумовуванням 

визначається загальна сума нормативу. 

Аналітичний метод. Він застосовується в тому випадку, коли в планованому 

періоді не передбачено істотних змін в умовах роботи підприємства в порівнянні з 
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попереднім. У цьому випадку розрахунок нормативу оборотних коштів здійснюється 

укрупнено, з урахуванням співвідношення між темпами росту обсягу виробництва і 

розміру нормованих оборотних коштів у попередньому періоді. 

Коефіцієнтний метод. При цьому методі новий норматив визначається на базі 

старого шляхом внесення в нього змін з урахуванням умов виробництва, постачання, 

реалізації продукції (робіт, послуг), розрахунків. 

На практиці найбільш доцільне застосування методу прямого рахунка. 

Перевагою цього методу є вірогідність, що дозволяє зробити найбільш точні 

розрахунки частого і сукупного нормативів. До частого відносяться нормативи 

оборотних коштів у виробничих запасах: сировини, основних і допоміжних матеріалів, 

покупних напівфабрикатів, комплектуючих виробів, палива, тари, запасних частин; у 

незавершеному виробництві і напівфабрикатів власного виробництва; у витратах 

майбутніх періодів; готових виробах. 

Висновки 

Отже, можна зробити деякі висновки: 

1. Для нормального функціонування кожного підприємства необхідні оборотні 

кошти, що представляють собою грошові кошти, використовувані підприємством для 

придбання оборотних фондів і фондів обігу.  

2. Оборотні фонди, тобто матеріальні ресурси, на відміну від основних фондів 

використовуються в одному виробничому циклі, і їх вартість переноситься на продукт 

відразу і повністю. 

 3. Раціональне й ощадливе використання оборотних фондів - першочергова 

задача підприємств, тому що матеріальні витрати складають 3/4 собівартості 

промислової продукції. Зниження матеріалоємності виробу досягається різними 

шляхами, серед яких головними є впровадження нової техніки, технології, 

удосконалювання організації виробництва і праці. 

 4. Основна риса сучасного періоду - недостача у підприємств оборотних коштів. 

Прискорення оборотності оборотних коштів, що виміряється коефіцієнтом оборотності 

і тривалістю одного оберту в днях, досягається різними заходами на стадіях створення 

виробничих запасів, незавершеного виробництва і на стадії обігу. 
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МЕТОДИКА КЛАСИФІКАЦІЇ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВА 
 

В.М. ГОЛОВАЧКО,  М.В. ГЛОДЯН 
Мукачівський технологічний інститут 

 
  У статті розглянуто класифікацію витрат за найважливішими для виробництва ознаками. 

Розкрито та обґрунтовано значення і доцільність правильного розподілу   витрат з метою  їх 
достовірного визначення в обліку та успішного аналізу виробництва. 

 
В умовах ринку велике значення надається вдосконаленню бухгалтерського 

обліку та спостерігається тенденція у наближенні політики підприємства до 

зарубіжного досвіду, дедалі популярнішим стає управлінський облік. Це доводить, що 

підприємства здійснюють стратегію спрямовану не тільки на відносно стабільне 

отримання прибутку, а і прагнуть до вдосконалення і завоювання нових ринків.  А 

досягти таких  результатів можна з програмами  ефективного контролю витрат, що 

забезпечує  конкурентоспроможність господарюючого суб’єкта. Ефективне управління 

витратами дозволяє слідкувати за формуванням витрат продукції. Для цього на 

підприємстві використовуються різні методи класифікації витрат. Детальна 

класифікація дозволяє визначити причини перевитрат та знайти оптимальні шляхи 

зниження собівартості, що забезпечить конкурентоспроможність підприємства на 

ринку.  

Об'єкти та методи дослідження  

У даному дослідженні за допомогою методів порівняння і аналізу ми 

намагаємось визначити найбільш ефективний поділ витрат за класифікаційними 

ознаками для підприємства. Аналізуються різні види класифікації витрат за їх 

економічними характеристиками. Дану тему досліджували відомі вчені: Ф.Ф. Бутинець, 

Л.В.Нападовська, Л. Пантелійчук. 
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Постановка задачі 

Дуже важливо  правильно вибрати класифікацію витрат для ефективної 

організації обліку, аналізу і контролю, калькулювання собівартості продукції та 

ефективного управління витратами.  Витрати систематизуються за різними ознаками.  

Суть класифікації полягає в тому, що правильний розподіл витрат дозволяє ефективно 

здійснювати облік, аналіз з метою визначення та запобігання відхилень певних витрат,  

та, відповідно, визначати собівартість.  Правильне відображення витрат в обліку  

забезпечує успішне  функціонування підприємства. Класифікація витрат дозволяє з усіх 

витрат визначити, які  саме збільшилися і які можна зменшити, щоб не збільшувати 

собівартість продукції. Зменшення витрат забезпечує конкурентоздатність 

підприємства на ринку. Витрати мають прямий вплив на рентабельність підприємства.  

Для того, щоб ефективно управляти витратами, важливо розподілити їх  залежно від 

впливу  багатьох факторів. Метою даного дослідження є розкриття сутності, значення 

класифікації витрат у діяльності підприємства. 

Результати та їх обговорення 

Не існує єдиної регламентованої класифікації витрат. Підприємство вибирає 

систему класифікації залежно від специфіки виробництва і інформації, що потрібна 

управлінському апарату. Адже багато однакових витрат підпадають під різні 

економічні характеристики і залежно від інформаційної функції використовуються в 

обліку та аналізі витрат. 

За видами витрати класифікуються за економічними елементами та статтями 

калькуляції. 

Під економічними елементами витрат розуміють сукупність економічно 

однорідних витрат в грошовому виразі за їх видами (це групування дозволяє відповісти 

на запитання, що витрачено на даний об’єкт).  

Статті калькуляції формують ці витрати для визначення собівартості продукції – 

одні витрати показуються  за їх видами (елементами), інші – за комплексними статтями 

(включаються декілька елементів). При цьому один елемент  витрат може бути 

присутнім у кількох статтях калькуляції. 

З урахуванням вимог П(С)БО 16 промислові витрати підприємства, пов’язані з 

виробництвом продукції (робіт, послуг), можуть групувати за наступними статтями 

калькуляції: 

 сировина та матеріали; 
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 купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби, роботи і послуги 

виробничого характеру сторонніх підприємств та організацій; 

 паливо і енергія  на технологічні цілі; 

 зворотні відходи (вираховуються); 

 основна заробітна плата; 

 додаткова заробітна плата; 

 відрахування на соціальне страхування; 

 витрати на утримання та експлуатацію устаткування; 

 загальновиробничі витрати; 

 втрати від браку; 

 інші виробничі витрати; 

 попутна продукція  (вираховується). 

   До наведеної вище типової номенклатури статей калькуляції підприємства 

можуть вносити зміни з урахуванням особливостей техніки, технології та організації 

виробництва відповідної галузі [3, п.165]. 

 За способами перенесення вартості на продукцію витрати можуть поділятися на 

прямі та непрямі. Прямі – це витрати, які  можуть бути віднесені безпосередньо до 

певного об’єкта витрат  економічно можливим шляхом. До прямих витрат належать 

витрати, пов’язані з виробництвом  окремого виду продукції, які  можуть бути 

безпосередньо включені до її собівартості. Це сировина і матеріали. Купівельні 

напівфабрикати та комплектуючі вироби, інші матеріальні витрати; витрати на оплату 

праці; інші виробничі витрати. 

Непрямі витрати –  це витрати, що не можуть бути віднесені безпосередньо до 

певного об’єкта витрат економічно можливим шляхом.  

Необхідно  зазначити, що  чим менше використовуються прийоми непрямого 

розподілу витрат між окремими видами продукції (так як це неминуче веде до 

перекручувань в калькулюванні собівартості продукції), тим достовірніше і точніше є 

обчислення собівартості продукції. При неможливості уникнення непрямих способів 

розподілу важливо використовувати такі, які допускають мінімальний перерозподіл і 

забезпечують найбільшу точність в калькулюванні собівартості виробів [2, с.143].  

До непрямих витрат належать витрати, пов’язані з виробництвом кількох видів  

продукції (загальновиробничі), що включаються до виробничої собівартості за 

допомогою спеціальних методів. Непрямі витрати утворюють комплексні статті 
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калькуляції (тобто складаються з витрат, що включають кілька елементів), які 

відрізняються за їх функціональною роллю у виробничому процесі.  

За  ступенем впливу обсягу виробництва на рівень витрат витрати поділяються 

на змінні та постійні. Такий вид класифікації застосовується при вирішенні таких задач: 

• для оцінки завантаженості виробничих потужностей і визначення величини 

непродуктивних постійних витрат; 

• для визначення оптимальних обсягів виробництва і граничних величин витрат. 

До змінних витрат належать витрати на сировину та матеріали, купівельні 

напівфабрикати та комплектуючі вироби, технологічне паливо й енергію, на оплату 

праці працівникам, зайнятим у виробництві продукції (робіт і послуг), з відрахуванням 

на соціальні заходи, а також інші витрати.  

Постійні – це витрати, абсолютна величина яких із збільшенням  (зменшенням) 

обсягу випуску продукції істотно не змінюється.  

До постійних  належать витрати, пов’язані з обслуговуванням і управлінням 

виробничою діяльністю цехів, а також витрати на забезпечення господарських потреб 

виробництва. Загальна сума змінних витрат є лінійною щодо обсягу діяльності, а 

величина змінних витрат на одиницю продукції  –  постійною для всіх рівнів 

діяльності. 

В залежності від процентного співвідношення зміни затрат і змін обсягу 

виробництва змінні витрати, в свою чергу, поділяються на пропорційні і непропорційні. 

Пропорційні витрати збільшуються або зменшуються пропорційно збільшенню 

або зменшенню об'єму продукції. Прикладом пропорційних витрат є прямі витрати, 

тобто витрати на сировину, основні матеріали, покупні напівфабрикати, заробітна 

плата виробничих робітників при відрядній оплаті праці, паливо і енергія на 

технологічні цілі. 

Непропорційні витрати включають прогресивні і дегресивні витрати. 

Прогресивні витрати зростають в темпах значно більших, ніж обсяг 

виробництва. До таких витрат, наприклад, відносяться доплати за позаурочні години, за 

роботу в святкові дні, оплата простоїв. Вони, як правило, спричиняють порушення 

ритмічності виробництва і не типові для нормально функціонуючого підприємства. 

Дегресивні витрати зростають в темпах значно менших, ніж обсяг виробництва 

(витрати на поточний ремонт, електроенергію, допоміжні матеріали на господарські 

потреби, заробітну плату допоміжних робітників). 
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Загальна сума постійних витрат не змінюється при зміні обсягу діяльності, але 

сума постійних витрат на одиницю продукції відповідно зменшується у випадку 

збільшення обсягу діяльності і збільшується при його зменшенні. 

Класифікація витрат дає можливість: 

а) визначити ефективність виробничих дільниць, процесів; 

б) прогнозувати обсяг виробництва та величину витрат, виходячи з наявних 

виробничих потужностей; 

в) своєчасно   втручатися  у  виробничий   процес   в   разі   наявності  суттєвих 

відхилень фактичних даних від нормативних [1, с. 134-135]. 

Витрати на виробництво поділяються за календарними періодами на поточні, 

довгострокові та одноразові.  

Поточні,  або постійні, звичайні витрати або витрати, у яких періодичність 

менша ніж місяць.  

Довгострокові витрати – це витрати, пов’язані з виконанням довгострокового 

договору (контракту), тобто контракту, який не планується  завершити раніше, ніж 

через дев’ять місяців з моменту здійснення перших витрат або отримання авансу 

(передоплати).   

Одноразові, тобто однократні витрати, або витрати, які здійснюються  один раз  

(з періодичністю більше, ніж через місяць) і спрямовуються на забезпечення процесу 

виробництва протягом тривалого часу.  

За доцільністю витрачання витрати поділяються на продуктивні та 

непродуктивні.  

Продуктивні – передбачені технологією та організацією виробництва.  

Непродуктивні – не обов’язкові, що виникають у результаті певних недоліків 

організації виробництва, порушення, технології тощо.  

За визначенням відношення  до собівартості продукції розрізняють витрати на 

продукцію та витрати періоду.  

Витрати на продукцію – це витрати, пов’язані з виробництвом. У виробничій 

сфері до таких витрат належать усі витрати (матеріали, зарплата, амортизація верстатів 

тощо), пов’язані з функцією виробництва продукції. 

Витрати на виробництво продукції створюють виробничу собівартість продукції 

(робіт, послуг). Витрати періоду – це витрати, що не включаються до виробничої 

собівартості і розглядаються як витрати того періоду, в якому вони були здійснені. Це 

витрати на управління, збут продукції та інші операційні витрати.  
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За місцем відповідальності  (місцем виникнення витрат) витрати на виробництво 

групуються за виробництвами, цехами, дільницями, технологічними переділами, 

службами та  іншими адміністративно відокремленими структурними підрозділами 

підприємства. [1, с.429-431].  

Висновки 

Класифікація витрат має велике значення для підприємства і використовується 

при визначенні вартості продукції.  Не існує чіткої системи класифікації витрат 

виробництва в промисловості.  Класифікація залежить від інформації, яка потрібна на 

підприємстві для успішного функціонування. Слід зазначити, що необхідно вибирати 

таку класифікацію витрат, щоб забезпечувала виконання тих завдань, при виконанні 

яких давала можливість визначати собівартість і порівнювати її з плановою,  

прогнозувати майбутні витрати, створювати проекти управлінських рішень, щодо 

регулювання витрат і розвитку підприємства. 
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У даній статті досліджено  поняття фінансових інвестицій, види методів оцінки, обліку та 

доцільності їх застосування у різних випадках. 
 

Обов’язковим елементом розвинутої ринкової економіки будь-якої країни світу є 

функціонування фондового ринку. В Україні процес становлення пов’язаний 

насамперед з приватизацією державного сектора шляхом створення акціонерних 

товариств різного типу. Процес купівлі-продажу самих цінних паперів на території 

Закарпатської області є досить низьким, оскільки дійсно здійснюють продаж-купівлю 
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цінних паперів з офіційно зареєстрованих трьох підприємств тільки одне. В порівнянні 

з іншими областями України це найнижчий показник, саме тому варто проаналізувати, 

які методи оцінки вартості фінансових інвестицій, тобто цінних паперів, варто 

використовувати в тому чи іншому випадку. 

Об’єкти та методи дослідження 

Основним об’єктом дослідження виступає предмет купівлі-продажу на 

фондовому ринку — цінні папери. Дослідження проводилося шляхом порівняння, 

тобто як ефективніше можна використати різні методи оцінки фінансових інвестицій. 

Дослідженню питань визначення оцінки та відображення операцій з фінансовими 

інвестиціями в обліку в Україні, та й не тільки, приділяється значна увага. Це знайшло 

відображення в працях вчених-економістів та науковців Міддлтон Д., Велш Г., Крупка 

Я.Д., Сопко  В.В., Голубка Я.В. 

Постановка задачі 

Діяльність будь-якого комерційного підприємства спрямована на отримання 

прибутку. У відповідності до національних стандартів обліку підприємство здатне 

отримувати доходи від інвестиційної, операційної та фінансової діяльності [1]. Умовою 

проведення інвестиційної діяльності є визнання таких активів підприємства, як 

фінансові інвестиції. За сьогоднішніх економічних обставин в Україні фінансові 

інвестиції набувають більш вагомого значення в пріоритетних напрямках розвитку 

підприємства, визнаються як безпечним та стабільним джерелом отримання 

додаткового прибутку.  

Отже, основна мета даного дослідження – дослідити коли і за яких умов варто 

застосовувати той чи інший метод обліку фінансових інвестицій. 

Результати та їх обговорення 

Згідно чинного законодавства фінансові інвестиції — це господарські операції, 

які передбачають придбання корпоративних прав, цінних паперів, деривативів та інших 

фінансових елементів з метою отримання прибутку [4]. 

В загальному всі фінансові інвестиції за періодом їх використання можна 

поділити на дві великі групи:  

а) довгострокові; 

б) короткострокові. 

Методи обліку для цих двох груп фінансових інвестицій будуть різними. 

Методи обліку довгострокових фінансових інвестицій залежать від ступеня 

впливу інвестора на об’єкт інвестування. 
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В залежності від того, коли, як і чи  зможе інвестор впливати на діяльність 

об’єкта інвестування, то розрізняють різні методи обліку фінансових інвестицій. 

Якщо інвестор не має суттєвого впливу, тобто його частка складає не більше 

25% вартості капіталу об’єкта інвестування, то П(с)БО 12 рекомендує оцінку та облік 

вести за справедливою вартістю. 

Справедлива вартість — сума, за якою може бути здійснений обмін активу, або 

оплата зобов’язання в результаті операцій між обізнаними, зацікавленими та 

незалежними сторонами [2].  

За цим методом облік ведеться, якщо дотримується хоча б одна з наступних 

умов: 

• фінансові інвестиції придбані та утримуються виключно для продажу 

протягом 12 місяців з дати придбання; 

• асоційоване, дочірнє підприємство веде діяльність в умовах, які обмежують 

його здатність передавати кошти інвестору протягом періоду, що перевищує 12 місяців. 

Для справедливого відображення інформації про фінансові інвестиції у 

фінансовій звітності на дату балансу проводиться порівняння облікової вартості акції, 

інших цінних паперів з їх справедливою вартістю. У випадку, якщо відхилення є 

суттєвими, то варто провести переоцінку (дооцінку або уцінку) інвестицій: дооцінка — 

Кт 423 «Дооцінка активів»; уцінка — Дт 975 «Уцінка необоротних активів і 

фінансових інвестицій». 

Якщо частка інвестора складає понад 25%, тобто він виступає пов’язаною 

стороною, інвестор володіє блокувальним пакетом акцій. П(с)БО 12 рекомендує оцінку 

та облік вести або за справедливою вартістю, або за допомогою методу обліку участі у 

капіталі асоційованих підприємств [2]. 

Інвестор контролює діяльність інтегрованого підприємства в тому випадку, 

якщо він володіє контрольним пакетом — понад 50% . В цьому випадку П(с)БО 12 

рекомендує оцінку та облік вести за допомогою методу обліку участі у капіталі 

материнської компанії у дочірньому підприємстві. 

Щодо методу обліку участі у капіталі, то в даному випадку облік доцільно вести 

на субрахунку 141 «Інвестиції пов’язаним сторонам за методом обліку участі у 

капіталі», оскільки таким чином можна буде розподілити інвестиції на ті, які мають 

вагомий вплив та решту. 

Оскільки  часто купують інвестиції з метою їх подальшого перепродажу, то є 

можливість купляти їх за ціною, яка може бути вищою або нижчою їх номінальної 
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вартості. Якщо ціна купівлі є нижчою номінальної вартості цінних паперів, то різниця 

називається дисконтом. Якщо ціна купівлі є вища, ніж номінальна вартість цінних 

паперів, то різниця називається премією. В обох випадках цю різницю необхідно 

амортизувати, для того щоб балансову вартість цінного паперу привести до 

номінальної вартості. 

Ці операції необхідно вміти правильно відобразити на рахунках бухгалтерського 

обліку. В залежності від об’єкта фінансових інвестицій, наприклад, інвестиції 

непов’язаним сторонам, амортизувати премію можна наступним чином: Дт 952 

Кт143, тобто шляхом зменшення вартості фінансових інвестиції. 

У випадку, якщо підприємство придбало фінансові інвестиції, наприклад, 

облігації за вартістю, яка була нижче номінальної, а різницю також необхідно 

амортизувати, то тоді бухгалтерський запис матиме наступний вигляд: Дт523 Кт521, а 

визнання витратами амортизації дисконту запис: Дт952 Кт523. 

Такі операції повинні здійснюватися на фондовому ринку, який, на жаль, в 

Україні є слабо розвинутим, проте на даний момент часу набирає темп розвитку.  

Ці операції також необхідно певним чином відображати в обліку. Їх  можна 

вести за допомогою субрахунку 143 «Інвестиції непов’язаним  сторонам», якщо 

фінансові інвестиції утримуються на підприємстві протягом більше одного року, в 

противному випадку їх слід відображати на рахунку 35 «Поточні фінансові 

інвестиції». 

Короткострокові (поточні) фінансові інвестиції — це фінансові інвестиції 

терміном, що не перевищує одного року, тобто це всі ті інвестиції, які можуть бути 

реалізовані в будь-який момент часу. 

Для ведення обліку короткострокових фінансових інвестицій доцільно 

використовувати рахунок 35 «Поточні фінансові інвестицій». 

Проте при всьому різноманітті видів фінансових інвестицій 14 та 35 рахунки не 

можуть охопити весь спектр облікових операцій, зокрема при обліку результатів 

спільної діяльності. Відображення операцій, пов’язаних з спільною діяльністю на 

вищевказаних рахунках, заборонено стандартом. Тому в такому випадку їх варто 

показувати на рахунку 183 «Інша дебіторська заборгованість» або 377 «Розрахунки з 

іншими дебіторами». 

Висновки 

Відображення операцій з фінансовими інвестиціями в обліку залежить від мети 

придбання, терміну використання, виду фінансових інвестицій. Варто підкреслити, що 
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фінансові інвестицій в залежності від їх виду мають різні методи оцінки та відповідне 

відображення в бухгалтерських записах. Тому всі ці фактори необхідно враховувати 

при їх відображенні у обліку та відповідній фінансовій звітності. 
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ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ ОЦІНКИ ВАРТОСТІ 
ЗАПАСІВ 

 
В.І. РАПИНЕЦЬ  

Мукачівський технологічний інститут 
 
У даній статті досліджено особливості застосування  методів оцінки запасів при їх вибутті, 

надано коротку характеристику кожному із них. А також  проведено порівняльний аналіз доцільності 
їх застосування.  

 
Жодне підприємство — як у сфері матеріального виробництва, так і у 

виробничій сфері — не може обійтися без запасів. Вони займають значну питому вагу в 

активах балансу та у собівартості продукції. Тому значна увага приділяється питанню 

оцінки запасів, особливо вагоме місце займає питання оцінки запасів при їх списанні. 

Саме тут виникають проблемні аспекти при виборі найоптимальнішого методу, від 

якого залежить вартість продукції, що в свою чергу впливає на фінансовий стан 

підприємства, на основі якого здійснюються визначення основних показників, які 

характеризують результати господарської діяльності підприємства та приймаються ті 

чи інші управлінські рішення. 

Об’єкти і методи дослідження 

У даній статті об’єктом дослідження є визначення вартості показника запасів 

шляхом вибору найоптимальнішого методу їх списання.  
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Оскільки питання вартості запасів відіграє вагому роль в системі обліку, то 

даній проблемі присвячували свої роботи ряд економістів-вчених. Зокрема, теоретичні 

положення і практичні аспекти оцінки вартості запасів обґрунтовані в роботах Бутинця 

Ф.Ф., Голова С.Ф., Сопка В.В., Ткаченко Н.М., Л.В. Костюченко.  

Постановка задачі 

 Метою даної статті є надання коротких теоретичних відомостей про кожен із 

методів, для того щоб правильно, із знаннями підходити до їх вибору. 

Результати та їх обговорення 

 Для того, щоб дати оцінку запасам, насамперед необхідно з’ясувати що саме 

розуміється під поняттям запаси. Згідно П(с)БО 9, яким  з 1 січня 2000 р. регулюється 

облік запасів на підприємствах, в організаціях та в інших юридичних осіб всіх форм 

власності (крім бюджетних установ), під запасами розуміють активи, які зберігають для 

подальшого продажу за умов звичайної господарської діяльності; перебувають у 

процесі виробництва з метою подальшого продажу продукту виробництва; зберігають 

для споживання під час виробництва продукції, виконання робіт та надання послуг, а 

також управління підприємством. [1] 

Згідно П(с)БО 9 існує широкий спектр методів оцінки вартості вибуття запасів. 

Але оскільки відсутні методичні рекомендації щодо застосування, методів оцінки 

вартості вибуття запасів, може на практиці негативно вплинути на процес формування 

виробничої собівартості продукції, та на величину оподатковуваного доходу і 

балансового прибутку  підприємства. 

Існує 5 методів оцінки вибуття запасів: метод ідентифікованої вартості, метод 

середньозваженої собівартості, FIFO (перших закупок), нормативний метод і метод 

ціни продажу. 

Метод ідентифікованої вартості полягає в тому, що запаси списуються за 

встановленими ідентифікованими (номенклатурними) номерами. Хоча даний метод 

передбачає найбільшу точність визначення вартості списання запасів, але його не 

завжди доцільно використовувати, адже він вимагає значних затрат часу, незначного 

асортименту виробничих запасів або високого рівня механізації первинного облікового 

процесу. 

Метод середньозваженої собівартості використовується для окремої 

сукупності запасів з однаковими споживчими властивостями і однакового призначення. 

Середньозважена ціна визначається наступним чином: 
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Q
PQР )(Σ

= ; 

де Р – це ціна одиниці запасу; 

    Q – кількість списаних запасів в натуральних одиницях виміру . 

Даний метод потребує мінімальних трудових витрат і придатний для 

застосування на підприємствах з широким асортиментом запасів. 

Метод перших закупок (FIFO) полягає у тому, що придбані або виготовлені 

першими запаси витрачаються також першими. [4,132] 

Даний метод краще застосовувати в умовах стабільної економіки, при незначних 

коливаннях цін. Тому що при значних інфляційних процесах метод FIFO дає 

найбільший із можливих рівень чистого доходу. 

Метод нормативних витрат полягає у встановленні норм, розцінок запасів на 

виготовлення одиниці продукції. При визначенні вартісних норм за основу береться 

планова ціна або ціна, зазначена у договорі, яка при необхідності коригується до 

фактичних цін на ринку, щоб забезпечити справедливу вартість активу, що 

відображається в балансі.  

Метод ціни продажу  ґрунтується на оцінці вартості запасів, які передані у 

реалізацію за ціною продажу, тобто до вартості придбання додається торгова націнка, 

що приведе ціну запасу до ринкової. В свою чергу, торгова націнка по реалізованому 

товару визначається добутком вартості продажу товару і середнього відсотка торгової 

націнки, яка знаходиться діленням суми залишку торгової націнки на початок періоду і 

вартості торгової націнки по придбаним товарам на суму залишку товару на початок 

періоду по цінах продажу і вартості придбаних товарів по цінах продажу. 

Для вибору методу, який найдоцільніше застосувати при формуванні облікової 

політики для списання запасів, необхідно зробити розрахунок результатів списання 

одних і тих же запасів різними методами, передбаченими П(С)БО 9 „Запаси”. 

Розглянемо результати на конкретному прикладі: 
Залишок запасів на початок періоду – 10000 грн. (100*100) 

 Придбано Списано 

01.03. 10000 (500*20)  

05.03. 5000 (200*25) 15000 (350) 

10.03. 7000 (200*35)  

20. 03  9000 (300) 

Залишок запасів на кінець періоду – 8000 грн. 
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Розрахунок вартості списання запасів (при умові, що підприємство застосовує 

постійну систему обліку): 
Ідентифікованої вартості Середньозваженої вартості ФІФО 

05.03. списано 10000 
20.03. списано 9000 
 
Разом 19000 

Середньозважена ціна = 

4,22
900

22000
200200500
7000500010000

==
++
++

 

 
К-ть списання = 350+300=650 
 
В-ть списання = 650*22,4=15886 

05.03 – 350 од.: 
(100*100)+(250*20)=15000 
 
10.03 – 300 од.: 
(250*20)+(50*25)=5250 
 
Разом 21250 

 

Як бачимо, за однакових вихідних даних, застосувавши різні методи оцінки, 

отримуємо різні результати. Причому найбільшою буде вартість запасів при 

використанні методу ФІФО. 

Але на вибір методу списання запасів впливають ще й ряд факторів. По-перше, 

це зовнішні фактори, наприклад, інфляційні процеси. Щоб досягнути на кінець звітного 

періоду ринкову вартість, в умовах прогресуючої інфляції доцільно застосовувати 

метод FIFO, адже на кінець звітного періоду на балансі будуть обліковуватись ті 

запаси, які були придбані підприємством. Також даний метод доцільно 

використовувати при зниженні цін на продукцію, тому що за даного методу 

відноситимуться до собівартості продукції запаси із вищими цінами, що в свою чергу 

зменшує суму податків до сплати за цей звітній період. 

Крім зовнішніх факторів, на вартість списаних запасів впливають і внутрішні 

чинники, серед яких – це загально-організаційні та технологічні фактори. 

Тобто, якщо підприємство використовує виробничі запаси в особливому 

порядку для виконання спецпроектів і замовлень – це дає можливість прослідкувати, 

які одиниці запасів були використані для даного замовлення і якої вартості. В такій 

ситуації можливе застосування методу оцінки запасів за ідентифікованою собівартістю. 

Також дозволяє використовувати цей метод застосування підприємством пристроїв 

зчитування штрихових кодів.  

Метод середньозваженої собівартості застосовується у випадках використання 

підприємством періодичної системи обліку запасів, за якої даний метод є простим у 

застосуванні.  Можливим також є застосування методу середньозваженої собівартості, 

якщо підприємство використовує взаємозамінні запаси або якщо відсутня можливість 

ідентифікації одиниць запасів. Метод середньозваженої собівартості є недоцільним у 

застосуванні, якщо господарюючий суб’єкт використовує постійну систему обліку 

запасів або якщо особливості технологічного процесу вимагають щоденного 
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надходження і витрачання запасів. Це робить застосування даного методу 

неефективним і трудомістким.  

Метод ФІФО. Даний метод доцільно використовувати підприємствам, які в своїй 

господарській діяльності використовують запаси з обмеженим строком використання, 

що дасть змогу уникнути псуванню запасів, оскільки сировина і матеріали 

відпускаються у виробництво або реалізовуються  у послідовності їх надходження. 

Нормативний метод є основним на промислових підприємствах зі складною 

технологією виробництва, а також у сезонних галузях матеріального виробництва. В 

свою чергу, метод ціни продажу доцільно використовувати на торгових підприємствах 

або якщо неможливо застосувати інші методи. 

Висновки 

 Отже, виробничі запаси – це матеріальні активи, які є невід’ємним елементом 

діяльності підприємства і займають вагому частку в його активах. В свою чергу, таке 

значення запасів зумовлює важливість правильної їх вартісної оцінки. Так, наприклад , 

неправильно обраний той чи інший метод оцінки ТМЗ може завищити дохід 

підприємства, який підлягає оподаткуванню, внаслідок чого збільшується сума 

сплачуваних податків. 

На вибір методу оцінки запасів впливають ряд чинників, а саме: зовнішні 

економічні умови, особливості діяльності підприємства, структура виробництва. 
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УДК 657 
 
 
ТРАНСФОРМАЦІЯ ПОНЯТТЯ  “ГРОШОВІ ПОТОКИ”, ЇХ КЛАСИФІКАЦІЯ 

 
Т.Ю. ШЕЯН 

Мукачівський технологічний інститут 
 

У статті наведені визначення понять грошових коштів, грошових потоків, досліджується 
трансформація поняття “грошові потоки” у працях вчених, наведена  методика класифікації грошових 
потоків. 

 
Збалансоване економічне зростання підприємства базується на підтримці його 

фінансової рівноваги та забезпеченні максимізації основного цільового показника – 

вартості підприємства, основними чинниками якої є грошові потоки. Розгляд методики 

класифікації грошових потоків з позицій управління грошовими потоками мають 

важливе значення для прийняття ефективних оперативних та стратегічних фінансових 

рішень. 

Об’єкти та методи дослідження 

Об’єктами дослідження є грошові потоки, методика їх класифікації згідно різних 

класифікаційних ознак. Ці дослідження базуються на використанні методів порівняння, 

аналізу, синтезу. 

Питання грошових потоків не залишилося поза увагою вчених – економістів, а 

саме: Мідлтона Д., Велша Г., Суторміної В.М., Поуки М.А., Тейлора А.Х., Бланка І.А. 

Постановка задачі 

В ході даного дослідження аналізується поняття “грошовий потік”, 

розглядаються питання узагальненої класифікації грошових потоків. Метою 

дослідження є розгляд трансформації поняття “грошові потоки”, методики їх 

класифікації. 

Результати та їх обговорення 

Неперервний процес руху коштів у часі являє собою грошовий потік, який 

образно порівнюють із системою “фінансового кровообігу”, що забезпечує 

життєздатність організації. Від повноти і вчасності забезпечення процесу постачання, 

виробництва і збуту продукції грошовими ресурсами залежать результати основної 

(операційної) діяльності підприємства, ступінь його фінансової стабільності і 

платоспроможності, конкурентні переваги, необхідні для поточного і перспективного 

розвитку.  
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У відповідності до П(с)БО 4 “Звіт про рух грошових коштів” грошові кошти – 

готівка, кошти на рахунках у банках та депозити до запитання [1,с.17]. 

Згідно з М(с)БО 7 “ Звіт про рух грошових коштів ” грошові потоки – це 

надходження і вибуття грошей (коштів) та їх еквівалентів [3,с.104]. 

В умовах командно – адміністративної ринкової економіки аналіз господарської 

діяльності підприємств оперував лише поняттям коштів як найліквіднішої складової 

активу. До коштів включали гроші на розрахунковому рахунку і в касі підприємства.  

Водночас, в англо – американській економічній літературі кошти носять назву 

готівки. Саме визначення коштів є об’ємнішим – це готівка і грошові еквіваленти, 

тобто інші короткотермінові ліквідні активи, що можуть бути реалізовані в будь – який 

час без значних втрат. 

Термін “грошовий потік” доволі часто зустрічається в зарубіжній 

спеціалізованій економічній літературі, однак вітчизняні аналітики та економісти, 

почали активно використовувати його лише з початком  ринкових зрушень. 

У французьких економічних виданнях визначення коштів, починаючи з 70 – х 

років минулого століття, є інакшим: це різниця між чистим оборотним капіталом і 

потребою в оборотному капіталі. Це визначення відоме як рівняння функціональної 

фінансової рівноваги Мельє, Бароле і Бульме. Поряд з ним існує і поняття касової 

готівки, що визначається як сума коштів і банківських кредитів. Звідси кошти 

дорівнюють касовій готівці мінус банківські кредити. Тобто кошти співпадають з 

готівкою у випадку, коли підприємство не потребує кредитів для підтримки своєї 

фінансової рівноваги [4,с336]. 

За ринкових умов поява терміну “грошовий потік” розкриває динамізм 

підприємницької діяльності, де грошові надходження і вибуття мають постійний 

характер, йдуть безперервними потоками; лише в балансі підприємства його кошти 

показані на певну дату.  

Б. Л. Луців дає визначення грошового потоку: «Грошовий потік – це сукупність 

платежів, які обслуговують окремий етап (чи його частину) процесу розширеного 

відтворення» [2,с.70]. 

На  думку Щетиніна А.І., грошовий потік – це «рух грошей, який має певний 

напрямок, пов'язаний з обслуговуванням руху відповідного потоку товарів та послуг і 

характеризується певними особливостями» [6,с.72]. 

За В. М. Суторміною, фінансовий аналіз визначає грошові потоки як кошти, які 

одержує підприємство у результаті властиво підприємницької діяльності [5,с.68].  
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М. А. Поукою і А. Х. Тейлором, у свою чергу, розглядається термін “грошовий 

потік”, як “всі кошти, що надходять у розпорядження підприємства і доступні для 

використання протягом певного періоду часу”. Крім того, загальноприйнятим фактом 

економічного життя, підкреслюють автори, є те, що якщо підприємство має намір 

залишатися у бізнесі, воно повинно безперервно здійснювати продаж і покривати 

витрати. Тому повинен існувати неперервний потік товарів та інших матеріальних 

цінностей “у бізнес і з нього”. Це зустрічний рух – потік коштів є, в основному, 

повторюваним, а їх вибуття, здебільшого, є обов’язковим [5,с.70]. 

Для забезпечення ефективного управління грошовими потоками доцільно 

здійснювати їхню класифікацію за різними ознаками. 

1. За масштабом обслуговування господарського процесу розрізняють: 

• грошовий потік по підприємству в цілому – це потік, який акумулює всі види 

грошових потоків, що обслуговують господарський процес підприємства в цілому; 

• грошовий потік по окремих видах господарської діяльності підприємства. Цей 

вид грошового потоку підприємства в розрізі окремих видів його господарської 

діяльності; 

• грошовий потік по окремих структурних підрозділах підприємства. Така 

диференціація грошового потоку визначає його як самостійний об’єкт управління в 

системі організаційно-господарської побудови підприємства. 

2. За спрямованістю руху коштів виділяють такі види грошових потоків: 

• додатний грошовий потік (приплив коштів); 

• від’ємний грошовий потік (відплив коштів). 

3. За методом обчислення обсягу: 

• валовий грошовий потік – це всі надходження або вся сума витрати коштів в 

аналізованому періоді; 

• чистий грошовий потік, що становить різницю між додатним та від’ємним 

потоками коштів в аналізованому періоді. 

4. За видами діяльності: 

• грошовий потік від операційної діяльності – надходження коштів від покупців і 

виплати грошей постачальникам, заробітної плати персоналу, зайнятому в основному 

виробництві, податкових платежів, відрахувань органам соцстраху і т. ін.; 

• грошовий потік від інвестиційної діяльності – це надходження і витрати коштів, 

пов’язані з процесом реального і фінансового інвестування; 
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• грошовий потік від фінансової діяльності – це надходження і виплати коштів, 

пов’язані із залученням додаткового акціонерного і пайового капіталу, одержанням 

довгострокових і короткострокових кредитів та позик і т. ін. 

5.    За рівнем достатності обсягу розрізняють: 

• надлишковий грошовий потік – це грошовий потік, при якому надходження 

коштів значно перевищують реальну потребу підприємства у фінансових ресурсах; 

• дефіцитний грошовий потік – це такий грошовий потік, при якому надходження 

коштів значно нижче реальних потреб підприємства. 

6.    За неперервністю формування розрізняють: 

• регулярний грошовий потік, при якому в розглянутому періоді за окремими 

господарськими операціями здійснюється регулярний приплив або відплив коштів; 

• дискретний грошовий потік, пов’язаний зі здійсненням одиничних 

господарських операцій у розглянутому періоді. 

7.    За стабільністю часових інтервалів регулярні грошові потоки можуть бути: 

• з рівномірними часовими інтервалами, що називається ануїтетом; 

• з нерівномірними часовими інтервалами. 

8.    За періодом часу: 

• короткострокові   грошові потоки (до року); 

• довгострокові грошові потоки (понад рік). 

9.    Залежно від того, коли надходять кошти – на початку періоду (передоплата) 

чи наприкінці періоду – розрізняють грошові потоки: 

• пренумерандо; 

• постнумерандо. 

10. За видами використовуваних валют розрізняють: 

• грошові потоки в національній валюті; 

• грошові потоки в іноземній валюті. 

11. За законністю здійснення виділяють: 

• легальний грошовий потік, що відповідає чинним правовим нормам і 

податковому законодавству; 

• нелегальний грошовий потік, що здійснюється з порушенням прийнятих норм 

з метою відхилення від оподатковування й особистої вигоди. 

Висновки 

Господарська діяльність будь – якого підприємства нерозривно пов’язана з 
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рухом коштів. Кожна господарська операція супроводжується або надходженням, або 

витратою коштів. Кошти обслуговують практично всі аспекти операційної, 

інвестиційної і фінансової діяльності. Саме від оптимального співвідношення грошових 

потоків залежить платоспроможність та фінансовий стан підприємства. В свою чергу, 

управління грошовими потоками можливе лише після проведення їх узагальненої 

класифікації. 

В подальшому необхідними є дослідження вдосконалення системи обліку та 

підвищення точності прогнозування грошових потоків, визначення необхідного резерву 

грошових коштів, його оптимізація. 

 

   ЛІТЕРАТУРА 
1. П(с)БО 4 “Звіт про рух грошових коштів.”// Все про бухгалтерський облік. – 

2007.-18.-С. 14-17 .  
2. Гроші, банки та кредит:у схемах і коментарях:Навч.посібник/За ред. 

Б.Л.Луціва. – 2-ге вид., перероб.-Тернопіль: Карт – бланш,2000.-225с. 
3. С.Ф. Голов, В.М. Костюченко Бухгалтерський облік за міжнародними 

стандартами: приклади та коментарі. Практичний посібник.-К.:Лібра,2001,-840с. 
4. Фінансово – економічний аналіз: Підручник/ Буряк П.Ю., Римар М.В., Биць 

М.Т. та ін. Під загальною ред. П.Ю. Буряка, М.В. Римара – К.: ВД “Професіонал”, 2004. 
– 528 с. 

5. Фінансовий менеджмент: Навч. посібник/за ред.Кіреєвцева.- К.: ЦУЛ, 2002. – 
496с. 

6. Щетинін А.І. Гроші та кредит. Підручник:Вид. 2-ге, перероб. та доп. – К.: 
ЦУЛ, 2006.-432 с. 
 

 

 

 

УДК 657 

 
 

ПОРЯДОК  ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ РОЗРАХУНКІВ З ОПЛАТИ ПРАЦІ 
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Мукачівський технологічний інститут 

 
У даній статті висвітлені основні питання, пов’язані з організацією і методикою проведення 

аудиту розрахунків з оплати праці на підприємстві. Визначено нормативні документи, які регулюють 
сферу оплати праці та основні етапи здійснення перевірки. Показано вплив законодавства на 
формування інформації щодо розрахунків з працівниками. 

 

 В умовах ринкової економіки в Україні аудиторська діяльність набуває все 

більшого розвитку. Підприємства замовляють не тільки послуги з проведення 
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обов’язкового аудиту, а й перевірки окремих видів діяльності, типів операцій, стану 

розрахунків тощо.  

Завдання аудиту розрахунків з оплати праці можна вирішувати за допомогою 

таких видів аудиту, як зовнішній і внутрішній. Зовнішній аудит розрахунків з 

працівниками може виступати як обов’язковий у складі аудиту фінансової звітності, чи 

ініціативний аудит на відповідність, чи операційний.  

Аудит виплат працівникам поєднує у собі елементи фінансового аудиту та 

аудиту на відповідність. Це  пов’язано з прямим впливом трудового й податкового 

законодавства на формування фінансової інформації про зобов’язання з оплати праці.  

При цьому повинні враховуватися інтереси сторін – працівника, працедавця і держави. 

Об’єкти та методи дослідження 

Основними об’єктами дослідження виступають загальний фонд оплати праці на 

підприємстві та заробітна плата кожного працівника окремо і пов’язані з нею 

нарахування та утримання до фондів соціального забезпечення. Вирішенню наведених 

вище питань присвятили свої праці такі науковці та фахівці як: В.В. Сопко, Ф.Ф. 

Бутинець, Кулаковська Л.П., Піча Ю.В. та інші. 

Постановка задачі 

Розрахунки з оплати праці на підприємстві є важливою ділянкою як обліку, так і 

аудиту і набувають все більшої актуальності. Це пов’язано з прямим впливом 

трудового й податкового законодавства на формування фінансової інформації про 

зобов’язання з оплати праці та інших виплат працівникам. Тому необхідно визначити 

основні підходи до удосконалення організації і методики аудиту розрахунків з оплати 

праці відповідно до змін у законодавстві. При цьому враховувати інтереси сторін – 

працедавця, працівника і держави.  

Результати та їх обговорення 

Аудит розрахунків з оплати праці охоплює майже всі елементи трудових 

відносин, що пов’язано з необхідністю розширення функцій аудиторів, які вони мають 

виконувати при перевірці даного питання: збір та оцінка доказів для підтвердження 

повноти, достовірності й арифметичної точності звітної інформації; перевірка 

відповідності фінансової звітності загальноприйнятим принципам обліку; оцінка 

ефективності організації і дієвості системи внутрішнього контролю і політики 

адміністрації підприємства щодо вибраних методів та способів формування інформації 

у фінансових звітах. При перевірці розрахунків з оплати праці  аудитор повинен брати 

до уваги: зміни у національному законодавстві (трудовому, податковому, 
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бухгалтерському); специфіку діяльності окремих підприємств, різні підходи до 

організації і розвитку системи трудових відносин; загальнодержавні проблеми в галузі 

оплати праці   та підвищення її продуктивності, що має відбитися на меті та завданнях 

аудиторської перевірки. 

Дотримання трудового законодавства розрахунків з оплати праці є трудомістким 

і відповідальним. Адже тут повинні враховуватися інтереси працівників, роботодавців і 

держави. Так, для працівника заробітна плата виступає  трудовим доходом,  який він 

отримує в результаті реалізації здатності до праці і який має забезпечити відтворення 

робочої сили. Для роботодавця – це елемент витрат, що входить у собівартість 

продукції і впливає на фінансові результати господарської діяльності. Для держави 

заробітна плата є об’єктом державного регулювання і об’єктом оподаткування. 

Основними нормативними документами є: Кодекс законів про працю України від 

10.12.1971р. із подальшими змінами і доповненнями; Закон України „Про оплату 

праці” від 24.03.95р. №108/995-ВР, із змінами і доповненнями; Закон України „Про 

колективні договори та угоди” від 01.07.93р. №3356-XII; Закон України „Про 

відпустки” від 15.11.1996р. №504/96-ВР та інші.[ 2, 425] 

Важливим моментом при аудиті розрахунків з оплати праці є чітке окреслення 

предметної області, яка складається з фінансової та статистичної інформації про 

виплати працівникам і пов’язані з ними нарахування, утримання й розрахунки; даних 

про витрати на оплату праці, обліку особового складу, системи внутрішнього 

контролю; бухгалтерського обліку розрахунків з оплати праці; системи трудових 

відносин та оплати праці на підприємстві. Це передбачає, що аудитор вивчає внутрішні 

нормативні документи суб’єкта господарювання. До них включаються: положення про 

оплату праці робітників, колективний, трудовий договір, списків та середньо обліковий 

склад працівників, правила внутрішнього розпорядку, штатний розпис, посадові 

інструкції тощо. Також вивчається кадрова документація (накази про приймання, 

переведення, звільнення; накази про надання відпусток; особові картки; алфавітні 

картки; книга обліку бланків трудових книжок та інші.) та документація щодо 

нарахованої заробітної плати (табель обліку використання робочого часу, 

розрахунково-платіжні відомості, платіжні відомості та інші.). 

Для ефективної аудиторської перевірки потрібно розробити і документально 

оформити загальний план і програму аудиту, а також оцінити систему внутрішнього 

контролю. Така оцінка проводиться з метою визначення ступеня аудиторського ризику,  

і чим нижчою є ця оцінка, тим вищий ступінь ризику. А тому аудитор може 
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відмовитися від проведення перевірки або вжити заходів щодо зменшення ризику 

(досягається вибором оптимальної кількості аудиторських процедур). 

Перераховані вище заходи здійснюються на так званому підготовчому етапі 

аудиторської перевірки. [3, 50] 

Далі проводиться детальна перевірка, яка передбачає отримання інформації, що 

безпосередньо стосується  розрахунків за виплатами працівникам і пов’язаних з ними 

нарахувань і утримань, правильності віднесення витрат на оплату праці на собівартість, 

інші витрати та валові витрати. Як правило, така перевірка проводиться вибірковим 

способом, зважаючи на високу трудомісткість і великі масиви інформації, що 

перевіряється. При цьому аудитор відбирає необхідну кількість аналітичних рахунків 

по розрахунках з оплати праці і проводить перевірку всіх питань нарахування оплати 

праці і утримань з неї. Також він самостійно визначає період перевірки (місяць, рік, 

квартал). 

 Аудитором аналізується доцільність і прогресивність форм і систем оплати 

праці. Встановлюється правильність посадових окладів і ставок – за погодинної оплати 

праці, норм та розцінок – за відрядної, шляхом їх порівняння із штатним розписом, 

нормативами та групами підприємств та розмірами реалізації продукції.  

 Аудит розміру фонду оплати праці повинен здійснюватись на основі 

прогнозних обсягів робіт, нормативів затрат часу, затверджених підприємством, а 

також посадових окладів, ставок та положень з оплати праці.  

Для правильного визначення фонду оплати праці необхідно перевірити 

включення до нього різних доплат: за стаж роботи, клас кваліфікації, суміщення 

професій, персональних надбавок, якість виконаних робіт тощо. Також перевіряються 

джерела формування фонду, правильність та своєчасність відображення їх у обліку та 

фінансовій звітності. Потім порівнюють прогнозний фонд оплати праці з фактичним і 

визначають абсолютну економію чи перевитрату; розраховують вплив факторів на 

відхилення (зміна чисельності працівників чи середньорічного заробітку) і визначають 

причини таких відхилень. 

Одним з етапів аудиту  є перевірка правильності віднесення на собівартість 

продукції  витрат на заробітну плату виробничому персоналові підприємства. Зокрема, 

перевіряється: чи заробітна плата, віднесена на собівартість продукції, підтверджена 

відповідними документами про фактично відпрацьований час (табель робочого часу); 

чи виконаний обсяг робіт (наряд на виконану роботу) для того, щоб підтвердити 

обґрунтованість нарахування оплати праці і достовірність показника собівартості 
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продукції; чи витрати на заробітну плату в обліку і звітності відображені в тому періоді 

в якому вони виникли; чи правильно визначений середній заробіток при нарахуванні 

відпускних чи лікарняних та ін. 

Одночасно з перевіркою правильності нарахування заробітної плати аудитор має 

перевірити й порядок нарахування роботодавцями внесків у державні цільові фонди, 

базою для визначення яких є фактичні витрати на оплату праці найманих працівників. 

Під час здійснення перевірки необхідно проконтролювати: правильність нарахування 

внесків та визначення страхових тарифів; законність застосування різних пільг; 

своєчасність перерахування внесків до цільових фондів. [2, 445] 

Одним з важливих етапів аудиторської перевірки є аудит виплати заробітної 

плати працівникам підприємства, тобто  обороти по дебету 66 рахунку.  

Особлива увага приділяється перевірці нарахування основної заробітної плати 

працівникам. Якщо це погодинники, то аудитору необхідно мати відомості про 

посадові оклади, присвоєні розряди, а також дані табельного обліку відпрацьованого 

ними часу за відповідний період. Якщо це працівники-відрядники, то крім табеля 

необхідно мати відомості про виробіток і розцінки за виконані роботи.  При цьому 

аудитор має перевірити відповідність розрахованих в розрахунково-платіжних 

відомостях. Під час аудиторської перевірки аудитор повинен зосередити увагу на  

обґрунтованості основних форм додаткової оплати – доплати за стаж, надбавки до 

тарифних ставок, за ненормований робочий день, підвищених розцінках тощо.  

Також перевіряється правильність виплат допомоги у зв’язку з тимчасовою 

непрацездатністю. Тут необхідно звернути увагу на загальний трудовий стаж і 

лікарняний листок, який є основою для нарахування такої виплати і повинен бути 

оформлений підписами і печаткою лікарні. Контролю підлягають і джерела 

нарахування даної допомоги. Так, за перші 5 днів непрацездатності вона нараховується 

за рахунок власних коштів, решта днів – за рахунок Фонду соціального страхування з 

тимчасової втрати працездатності. При цьому аудитору слід перевірити порядок 

обчислення середньої заробітної плати.  

Аудитор також вивчає своєчасність та повноту утримань з нарахованої 

заробітної плати. Існують такі види утримань: у Пенсійний фонд, у Фонд соціального 

страхування на випадок безробіття, у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, 

податок з доходів фізичних осіб; аліменти (за виконавчими листами), профспілкові 

внески (на підставі заяв працівників) , за наданий кредит та інші. Особлива увага 

приділяється податку з доходів фізичних осіб. Підтверджується законність 
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застосування пільг, які передбачені чинним законодавством. Перевіряючи утримання і 

нарахування, аудитор має пам’ятати, що нормативно-правова база з цих питань 

постійно змінюється.  

Результати перевірки оформляються підсумковою документацією, форма якої 

залежатиме від типу виконаних процедур та обумовленої в договорі на проведення 

аудиту. За результатами перевірки розрахунків з  працівниками у межах загального 

аудиту складають проміжний аудиторський висновок та звіт для інформування 

керівництва.  Цей висновок враховують при складанні загального аудиторського 

висновку, який відображає думку про достовірність всієї фінансової звітності.[3, 54] 

Висновки 

При здійсненні перевірки аудитор має встановити об’єктивну істину  про 

інформацію, відображену у фінансовій звітності, бухгалтерському обліку та первинних 

документах щодо повноти, достовірності та законності з питань дотримання 

законодавства і розрахунків з оплати праці і довести цю істину через аудиторський 

висновок до широкого кола користувачів. Методика аудиту розрахунків з оплати праці 

має бути об’єктом постійної уваги аудиторів, що пов’язано з високою трудомісткістю 

перевірок, змінами у законодавстві, широкою варіативністю організації системи оплати 

праці на окремих підприємствах. Вона має постійно переглядатися та оновлюватися 

для визначення більш ефективного підходу до перевірки й забезпечення можливості 

провадження політики регулювання та управління оплатою і продуктивністю праці. 
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АНАЛІЗ  ПОДАТКОВОГО  НАВАНТАЖЕННЯ  ТА  ЙОГО  ВПЛИВ  НА 
ДИНАМІКУ  ДІЛОВОЇ  АКТИВНОСТІ 
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Мукачівський технологічний інститут 
 

У статті виявлено фактори податкового навантаження та основні напрями впливу податків 
на економічну активність. Проведено аналіз оцінки податкового навантаження на фізичних та 
юридичних осіб. З метою поглиблення відповідних досліджень запропоновано шляхи удосконалення 
оподаткування в Україні і, як наслідок, зменшення податкового тягара. 

 
Сьогодні в Україні cпостерігається ситуація, коли високе податкове  

навантаження  є  однією  з  головних  проблем  податкової  системи. Це, у свою чергу, 

послаблює конкурентоспроможність підприємницьких структур та негативно впливає 

на ефективність їх господарської діяльності. Але слід зазначити, що проблеми, які 

притаманні системі оподаткування в Україні, полягають не стільки у високих 

податкових ставках, скільки у нерівномірності податкового навантаження. 

Надвисоке податкове навантаження в Україні пояснюється тим, що при аналізі 

використовують невірну базу співставлення, порівнюючи податок на прибуток, 

сплачений прибутковими підприємствами, із фінансовими результатами суб’єктів 

господарювання по всіх галузях економічної діяльності ( як відомо, збитковий 

результат діяльності декларують понад 50% підприємств ). Крім того, в Україні досить 

вузька податкова база оподаткування доходів фізичних осіб. Навіть якщо врахувати 

непрямі податки, які сплачують фізичні особи, сукупне податкове навантаження на 

населення залишається істотно нижчим, ніж на доходи підприємств. Нерівномірність 

податкового навантаження є наслідком неадекватної структури прямих і непрямих 

податків в Україні. 

Питання  про  надмірне  податкове  навантаження  є  поширеним  серед  

науковців, політиків  та  аналітиків. Дана  проблема  досить  актуальна  для  економіки  

України   в  цілому, особливо  на  сучасному  етапі  реформування  податкової  системи. 

Хоча основною проблемою системи оподаткування в Україні є нерівномірність 

податкового навантаження, загальний рівень оподаткування є досить важливим 

показником з точки зору впливу податкової системи на діяльність суб’єктів 

господарювання та на соціально-економічне зростання в країні. Мова йде про питому 

вагу податків у доходах суб’єктів господарювання. Тому, на наш погляд, доцільним 
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буде знайти питому вагу податків у реальних прибутках підприємств та доходах 

населення, тобто оцінити реальний рівень податкового тиску. 

Об’єкти та методи дослідження 

Питання податкового навантаження та проведення реформи податкової системи 

досліджувались багатьма науковцями [3-9;14]. Питання концепції реформування 

податкової системи України розглядалося ще в 2000 році Б. Губським [7],вплив 

податкової системи на національну економіку вивчався Л. Шаблистою [14], оцінка 

рівня податкового навантаження на вплив економіки були здійснені такими 

науковцями як М. Азаров, О. Василик, О. Данилов, А. Єлисєєв, І. Горобінська, М. 

Ігнатишин, В. Папп, А. Крисоватий, І. Луніна, В. Лащак, П. Мельник, А.Соколовська 

[3-8]. 

Водночас існують значні проблеми щодо зниження питомої ваги податків у 

доходах фізичних та юридичних осіб, вирівнювання податкового навантаження, 

удосконалення системи стягнення податкових платежів. 

Постановка задачі 

Основним напрямом дослідження є  аналіз  показників  питомої  ваги  податків  

у  структурі доходів суб’єктів господарювання та фізичних осіб, оцінка рівня  

податкового  навантаження  на  мікрорівні  і  дослідження  його  впливу  на  динаміку  

ділової активності, розвиток виробництва та економіки України в цілому,  

обгрунтування шляхів вирішення даної проблеми та напрямків подальшого 

реформування податкової системи. 

Результати та їх обговорення 

Оцінку показників податкового навантаження варто досліджувати у двох 

аспектах : аналіз податкового тиску на юридичних та фізичних осіб. 

Оподаткування доходів фізичних осіб в Україні здійснюється за пропорційною 

ставкою в розмірі 13% [2] ,що порушує виконання принципу соціальної справедливості. 

Найбільшу питому вагу в структурі податкового навантаження  посідають 

нарахування до фонду оплати праці ( понад 40% ). З огляду на значну обмеженість 

внутрішнього попиту, рівень податкового навантаження на фонд оплати праці 

залишається  надто  високим і закономірно підвищується в галузях з вищим рівнем 

заробітної плати. За  таких  обставин роботодавцям  не  вигідно  збільшувати заробітну 

плату працюючим. Це спонукає їх шукати різні способи несплати, зрозуміло, що такі 

умови природно породжували бажання керівників підприємств уникати прямої сплати 

податків. Високе податкове навантаження залишається щодо прибутку підприємств, 
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оскільки ефективна ставка податку значно перевищує ставку, яка закріплена на 

законодавчому рівні. Як наслідок – тінізація економіки. 

Чинна система оподаткування підприємств, особливо це стосується прямих 

податків, стримує процеси нагромадження та інвестування, спрямовує ресурси на 

непродуктивне споживання, вона закладає ризики для розвитку економіки у 

довгостроковій перспективі [ 5]. 

Розглянемо вплив податку з доходів фізичних осіб на рівень фактичного тиску 

доходів населення. Питома вага податку з доходів фізичних осіб у структурі доходів 

населення України та у фонді оплати праці відображено в таблиці 1 [10]. 
Таблиця 1.  

Питома  вага  податку з доходів фізичних осіб  в  структурі  доходів населення  та  ВВП 

Податок з доходів фізичних осіб
 

Рік 
ВВП 

млн.грн. 

Грошові 
доходи 

громадян,
млн.грн. 

Оплата 
праці 

млн.грн. млн.грн. % до 
(2) 

% до 
( 3 ) 

% до
( 4 ) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
2002 220932 185073 81478 10824 4,9 5,9 13,3 

2003 267344 215672 97852 13521 5,0 6,3 13,8 

2004 344825 269778 102546 13213 3,8 4,9 13,0 

2005 441376 337223 106647 13740 3,1 4,1 12,9 

2006 529651 421528 110913 14400 2,7 3,4 13,0 

 

За даними таблиці 1 частка  податку з доходів фізичних осіб,  яка у  загальному 

обсязі грошових доходів не перевищує 4-5 % , з 2004 року почала знижуватись і в 2006 

році становила 2,7 %.  Така низька сукупна  величина  є наслідком  відносно  вузької   

податкової бази. Адже  фактично прибутковий  податок  стягувався із заробітної плати 

працівників та доходів, отриманих не  за  основним місцем роботи. Податкове 

навантаження  цього  виду  доходу склало 13,0 %. Проте заробітна  плата  складає  

лише  близько  половини усіх грошових  доходів населення ( 38,2 %  у  2004),  а  в  2006  

році  вона  знизилася  до  26,3 %,  відповідно  податкове  навантаження   склало  13,0 %. 

Рівень податкового навантаження податку із доходів фізичних осіб на ВВП 

країни, грошові доходи населення та фонд оплати праці за досліджуваний період 

відображено на рис.1. 
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Рис. 1. Динаміка рівня податкового навантаження податку з доходів фізичних осіб  за 2002 

– 2006 роки 
 

Умовні позначення  на рисунку означають: 1 – рівень податкового навантаження 

податку з доходів фізичних осіб; 2 – питома вага податку з доходів фізичних осіб у 

грошових доходах населення; 3 – питома вага податку з доходів у структурі фонду 

оплати праці. 

Частка податку з доходів фізичних осіб у фонді оплати праці має чітку 

тенденцію до зменшення, що свідчить про послаблення податкового навантаження на 

сукупний оподатковуваний дохід. Так, у 2004 році ефективна ставка оподаткування 

доходів фізичних осіб становила 13 %, що дорівнює ставці податку закріпленій 

відповідно до Закону „ Про податок на доходи фізичних осіб ” [ 2 ].  Проте заробітна 

плата навіть не досягає половини усіх грошових доходів населення. За даними ДПАУ, 

відсоток заробітної плати у структурі доходів офіційно зареєстрованих в Україні 160 

мільйонерів не перевищує 3 %, решту становлять доходи, отримані від приросту 

ринкової вартості капіталу ( доходи, отримані від продажу нерухомості, акцій, страхові 

премії, банківські відсотки), які до законодавства, яке діяло до 1 січня 2004 року, не 

включалися до податкової бази. 

Але  з  1  січня  2005 р.  увійшла  в  дію  стаття  13  Закону  № 889, згідно  з  якою  

грошові  кошти  або  майно, майнові  чи  немайнові  права, одержувані  спадкоємцями  

фізичної  особи, у  разі  оформлення  права  на  спадщину  обкладатимуться  податком  

з  доходів  фізичних  осіб. При  оподаткуванні  доходів, отриманих  у  вигляді  

спадщини, застосовуються  різні  ставки  податку  залежно  від  виду  успадкованого  

майна  та  ступеня  споріднення  спадкодавця  та  спадкоємця. Починаючи  з  1  січня  

2004  року  та  до  1  січня  2007  року  ставка  оподаткування  встановлюється  на  рівні  
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13 %  від  об’єкту  оподаткування. З  1  січня  2007  року  ставка  становитиме  15 %  до 

об’єкту  оподаткування. 

Крім  того, Законом  передбачено  ставку  податку  в  розмірі  5 %  до об’єкту  

оподаткування, нарахованого  податковим  агентом  як : 

• процент на  банківський  депозит ( вклад); 

• процентний  або  дисконтний  дохід  за  ощадним  ( депозитним )  сертифікатом; 

• в  інших  випадках, прямо  визначеними  відповідними  нормами  цього  Закону. 

Законом  № 2273  внесено  зміни  до  підпункту  22.1.4 Закону  № 889. Згідно  з  

його  новою  редакцією, у 2005 році, а також у  наступних  роках, до  01.01.2010 року, 

не обкладатиметься податком з доходів фізичних осіб : дохід у  вигляді  процентів на 

поточний або депозитний ( вкладний ) банківський рахунок ( у  тому  числі  картковий  

рахунок ); дохід  у  вигляді  процентів  на  вклад  до  небанківських  фінансових установ 

згідно, із законом; дохід у вигляді  процентів ( дисконтних  доходів ) на  депозитний      

(ощадний )  сертифікат [14]. 

Також  з 1  січня  2005  року  набули  чинності  зміни, внесені  до  підпунктів  

9.3.3  та  9.3.4  Закону  № 889, згідно з  якими  з  2005  року  оподаткуванню  підлягають  

нараховані  дивіденди. 

Все це безумовно є позитивним моментом розвитку податкової системи України 

та     наближення її до європейського рівня. 

Детальніше оцінку податкового навантаження на доходи фізичних осіб без 

урахування непрямих податків проаналізуємо на прикладі Закарпатської області. 

Питому вагу  податку з доходів фізичних осіб у структурі грошових доходів та фонду 

оплати праці населення Закарпатської області представлено в таблиці 2[9]. 
Таблиця 2.  

Питома  вага  податку з доходів фізичних осіб  в  структурі  доходів населення  Закарпаття 

Податок з доходів фізичних осіб 
 

Рік 

Грошові доходи 
громадян, 
млн.грн. 

Оплата 
праці 

млн.грн. млн.грн. % до 
( 2 ) 

% до 
( 3 ) 

1 2 3 4 5 6 
2002 3037 1251 185,2 6,1 14,8 
2003 4069 1584 235,6 5,8 14,9 
2004 5451 1981 257,5 4,7 13,0 
2005 7422 2632 325,2 4,4 12,4 
2006 9648 3422 434,4 4,5 12,7 
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За даними таблиці 2 можна стверджувати, що рівень податкового навантаження 

на фонд оплати праці фізичних осіб у 2006 році становив 12,7 %, що більш ніж на 2 

відсоткових пункти менше, ніж у 2003 році. Частка податку з доходів фізичних осіб у 

загальному обсязі грошових доходів населення Закарпатської області не перевищує 6,1 

%, у 2006 році вона знизилась до 4,5 %. Питома вага податку з доходів фізичних осіб 

Закарпатської області є значно нижчою, ніж середній рівень даного навантаження по 

Україні. 

Між тим, навіть за таких обставин сукупне податкове навантаження на  

населення  залишається  істотно нижчим, ніж на  доходи підприємств, що  пояснюється  

структурою собівартості продукції українських підприємств, у якій витрати на  

виробництво  продукції  складають  понад 90 %, а  витрати на  оплату  праці становлять  

значно  меншу  частку, ніж  в розвинених  країнах  світу. Частка  оплати  праці  у ВВП  

становить 60,6 %  у  США, 56,4 %  в  Японії, 54,5 %   у Німеччині ,  а в Україні  в   2002 

р. – 36,1 %, а в  2004 році  - 37.7 %. 

Однією з фундаментальних проблем української економіки залишається  

високий рівень її витратності, основна причина чого полягає у надмірному  

податковому навантаженні. Питома вага матеріальних витрат (проміжного  

споживання)  у  валовому  випуску  зросла  з  51,6 %  у 1990 р. до 60,7 %  у 1993 р.,  

потім  дещо  знизилась і в  наступні  роки  стабілізувалась  на  рівні  56 – 58 %. 

Витрати  на  одиницю  продукції  наблизилися  до  критичної  межі,  сягнувши  у  

2004 р. 98,2 коп. на  1 грн. продукції. Рентабельність,  відповідно, знизилась  із  30 %   у  

1997 – році   до  2,7 %  у  2005 році. 

Маємо  ситуацію,  коли  легальна  господарська  діяльність  спрямована  не  на  

отримання  максимального  прибутку,  а  на  „ роздування”  собівартості. Це  спонукає  

суб’єктів  господарювання  до збільшення  витрат  виробництва, а  прибутки  

приховують в  тіні. За  різними  оцінками  в  Україні  тіньовий  капітал  вже  набрав 

критичну масу  в  розмірі 50 – 60 % ВВП. Основним  шляхом  подолання  даної  

проблеми  є  істотне  зниження  податкового  навантаження. 

Останніми  роками  спостерігається  поступове  зменшення  податкового  

навантаження  на  суб’єктів  економіки,  про  що  свідчать  дані   таблиці 3,  в  якій  

рівні  податкового  навантаження  для  юридичних  осіб  розраховуються  щодо  

доданої  вартості,  для  фізичних -  щодо  фонду  оплати  праці.  Саме  така  модель в  

розрахунку  дає  змогу  визначити  справжній  обсяг  податкового  навантаження,  адже  

валова  додана  вартість  створюється  саме  в  галузях  матеріального  виробництва .  З  
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наведених даних видно, що обсяг усіх податків, які сплачують суб’єкти  

господарювання не мають надто істотних  змін. А отже,  зниження  податкового  

навантаження  відбулося  за  рахунок   зростання  валової  доданої  вартості  та  фонду  

оплати  праці. 
Таблиця 3. 

Розрахунок  рівня  податкового  навантаження  на  юридичних  та фізичних  осіб 
ПОКАЗНИКИ 2002 2003 2004 2005 2006 

ЮРИДИЧНІ   ОСОБИ      
Валова  додана  вартість за  галузями  
економіки,млн.грн. 201194 203751 213307 223972 235170 

Обсяг   усіх  податків та внесків до  
загальнодержавних фондів, які сплачують  
юридичні  особи, млн грн. 

 
46378 

 
47861 

 
59726 

 
74060 

 
88872 

Податкове  навантаження 
(обсяг всіх податків та внесків до фондів  
щодо валової доданої вартості),  % 

 
23.05 

 
23.5 

 
28.0 

 
33.1 

 
37.7 

ФІЗИЧНІ   ОСОБИ      
Оплата  праці  млн.грн. 81478 97521 110203 124529 140717 
Обсяг всіх  податків  та  внесків  до  
загальнодержавних  фондів,  які  
сплачують фізичні  особи,  млн.грн. 

 
29381 

 
35165 

 
40807 

 
47336 

 
54436 

Податкове  навантаження  (обсяг  усіх  
податків та  внесків  до загальнодержавних  
фондів щодо  фонду  оплати  праці.) 
млн.грн. 

 
36.4 

 
36.1 

 
37.0 

 
38.0 

 
38.7 

 

Починаючи з 2002 року спостерігається підвищення податкового навантаження,  

яке  в  2006  році  склало 37,7 %  по  юридичних  особах  та   38,7 % – по  фізичних  

особах ( табл. 3 ). Зростання податкового  навантаження  за  останні  роки   спричинено  

за  рахунок  розширення  бази  оподаткування  як  по  фізичних, так  і  по  юридичних  

особах. 

Середня  нарахована  ставка  податку  на  прибуток  по  економіці  зменшилася  з  

32,3 %  у  2002 році  до  24,8 %  у  2004 р.  З 2004 року по 2006 не відбувається різких 

коливань, і в 2006 році ставка податку у прибутку підприємств становила 

24,9%.(табл.4). 

Аналізуючи  дані   таблиці  4,  слід  звернути  увагу  на  значну  розбіжність  між  

прибутком прибуткових підприємств та фінансовими результатами  (сальдо )  в  цілому  

по  економіці.  Зокрема,  у  2002  році  фінансовий  результат ( сальдо ) становив  14641  

млн. грн.,  прибутки  прибуткових  підприємств  складали 29126  млн. грн.,  збитки  

збиткових  -  14485 млн. грн.  В  2006 році фінансовий  результат  зріс  до  71212  млн. 

грн., а прибутки прибуткових  підприємств склали 88426 млн. грн.,  збільшились збитки  

збиткових  підприємств  і  склали 17214 млн. грн. Починаючи  з  2002  року  зростає  і  

сума податку  на  прибуток,  в  2006 році в порівнянні  з 2005 роком  зріс  на  2368 млн. 
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грн. і  склав 22106 млн. грн.  Така  зміна  бази  співставлення  дає  розбіжність  в  оцінці  

величини податкового тиску вдвічі. Співставлення ж усього обсягу податків і  

відрахувань, сплачуваних в національній економіці, з величиною прибутку  

рентабельних  підприємств   дає  надзвичайно  велику  величину  податкового  пресу  -  

150 % .  В тім  не викликає  заперечення  той  факт,  що  податки  і  відрахування   

збільшують  сумарний  обсяг  витрат  у  економіці  на  15 – 20 %,  що  суттєво  знижує  

рівень  рентабельності  підприємств . 

Можна зробити висновок, що в 2006 році рівень податкового навантаження на 

фінансовий результат діяльності підприємств становив 31,0 %, що вдвічі менше 

показника 2003 року. Податкове навантаження на прибуток рентабельних підприємств 

протягом 2003 – 2006 років поступово знижується із 37,5 % до 24,9 % . Рівень 

податкового навантаження податку на прибуток підприємств на діяльність підприємств 

та ВВП країни  зображено на рисунку 2. 
Таблиця 4.  

Питома  вага  податку  на  прибуток  підприємств   в структурі  фінансових  результатів  та  ВВП 
країни  

Податок  на прибуток  підприємств 
 

Рік 

 
ВВП, 

млн.грн. 

Фінансові резуль-
тати підприємств 

( сальдо ) по галузях 
екноміки, млн.грн. 

Прибуток 
прибуткових 
підприємств, 
млн.грн. 

млн. 
грн. 

% 
до 
(2) 

% 
до 
(3) 

% 
до 
(4) 

2002 225810 14641 29125 9398 4,2 64,2 32,3 
2003 267344 19685 35265 13237 5,0 67,2 37,5 
2004 344825 50345 65250 16162 4,7 32,1 24,8 
2005 431112 61924 78952 19738 4,6 31,9 25,0 
2006 495778 71212 88426 22106 4,5 31,0 24,9 

 

Умовні позначення  на рисунку означають: 1 – рівень податкового навантаження 

податку на прибуток підприємств; 2 – питома вага податку на прибуток у фінансових 

результатах підприємств; 3 – питома вага податку на прибуток у прибутку підприємств. 

4,2 4,7 4,6 4,5
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Рис. 2. Оцінка податкового навантаження на юридичних осіб за 2002 – 2006 роки 
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Безумовно,  різке  зниження  податкового  тиску   сприятиме  збільшенню  

вільних коштів у розпорядження підприємств, але з іншого боку, у  короткостроковому  

плані  скоротить  доходи   бюджету.  Однак  у  перспективі  це  скорочення  може  

компенсуватися  платниками  податків  за  рахунок  збільшення  кількості  прибуткових  

підприємств  і  розширення  бази  оподаткування.  Саме  по  собі  зниження  рівня  

податкових  ставок  не  вестиме  до  збільшення  бази  оподаткування,  достатньо  

значного,  щоб  компенсувати   це  зниження  для  бюджету.   Підтвердженням   цього  є  

те,  що  зростання  в  Україні  ВВП  обсягів  виробництва,  товарної  маси,  реальних  

доходів  та  зменшення  податкового  навантаження  не дозволило  б  забезпечити  

бажаних  результатів. На  сьогодні  залишаються  невирішеними  завдання  зниження  

високої  витратності  виробництва,  збільшення  платіжності  підприємств,  зміцнення  

їх  фінансових  результатів [5]. 

Підтвердимо виявлені тенденції щодо податкового навантаження на доходи 

юридичних осіб на прикладі фінансових результатів діяльності підприємств 

Закарпатської області. Вихідні та отримані на основі розрахунків показники згруповані 

у таблиці 5 [9].  
Таблиця 5.  

Питома вага податку на прибуток підприємств у структурі фінансових результатів підприємств 
Закарпатської області 

Податок  на прибуток  
підприємств 

 
Рік 

Фінансові резуль-тати 
підприємств 

( сальдо ) по галузях 
екноміки, млн.грн. 

Прибуток 
прибуткових 
підприємств, 
млн.грн. 

млн. 
грн. 

% 
до 
(2) 

% 
до 
(3) 

2002 2,7 145,4 43,6 - 29,9 
2003 66,9 212,8 53,2 79,4 24,9 
2004 139,1 303,5 73,8 53,1 24,3 
2005 153,6 331,1 82,5 53,7 24,9 
2006 173,5 360,9 92,4 53,3 25,6 

Як видно з представлених у таблиці даних, фінансовий результат по галузях 

економічної діяльності Закарпатської області в 2006 році становив 173,5 млн. грн., що 

на 106,6 млн. грн або на 159,3 % перевищує показник 2003 року. 

У 2003 році рівень податкового навантаження щодо кінцевого фінансового 

результату становив 79,4 %. Це свідчить про те, що на 1 гривню чистого прибутку 

підприємство сплачувало 0,79 грн. податку на прибуток. У 2006 році рівень 

податкового навантаження дещо знизився, і підприємства Закарпатської області 

сплачували 0,53 грн. податку на прибуток на 1 гривню фінансового результату. Щодо 

рівня податкового навантаження рентабельних підприємств, то суттєвих коливань за 
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досліджуваний період не спостерігалося. Так, у 2003 році рівень податкового 

навантаження становив 24,9 %, а в 2006 році – 25,6 %. 

Аналізуючи  тенденції  розвитку  економіки  України, можна  дійти  висновку,  

що  недоліки  та  не доопрацювання  в  сфері  податкової  системи  стримують  процеси  

нагромадження  та  зростання  інвестицій  у  основний  капітал  і  обумовлюють  

спрямування  ресурсів  на  непродуктивне  споживання. Це  перешкоджає  адекватній  

реакції  вітчизняних  виробників  на  зростання  споживчого  попиту   внаслідок  

зростання  доходів  населення,  призводить  до  унеможливлення  інноваційного  

оновлення  основних  фондів  та  розширеного  відтворення   високотехнологічного  

виробництва.  Таким  чином, податкова  політика  закладає   ризики  для  розвитку   

економіки  у  довгостроковому  періоді. 

Вплив  уряду  на  стимулювання  ділової  активності  є  недостатнім,  а  ефект  

від  зменшення  податкового  навантаження     за  рахунок  локальних  пом’якшень  

бюджетних  обмежень  -   короткостроковим.  Реалізація  урядових  пропозицій  щодо  

податкової  реформи   поки  що  не призвела  до  суттєвих  позитивних  результатів,  

оскільки  запропоноване  зниження  ставок  податків  є  недостатнім   для  відчутного  

стимулюючого  впливу   на  екномічну   активність. 

Висновки 

Отже, проведений аналіз оцінки податкового навантаження на фізичних та 

юридичних осіб дозволяє зробити висновок, що чинна система прямого оподаткування 

прибутків підприємств є значно вищою, ніж доходів фізичних осіб. 

Крім того, можна зробити висновок, що обтяжливість системи прямого 

оподаткування в Україні визначається насамперед не системою податкових ставок, а 

складністю системи адміністрування, деформації грошової сфери та фінансів 

підприємств. Відтак зниження ставок оподаткування вестиме насамперед до 

переорієнтації вивільнених коштів підприємств на фінансування витрат та відновлення 

прийнятного рівня рентабельності бізнесу. 

Проблема податкового навантаження на фізичних та юридичних осіб 

залишається й досі не вирішеною, і потребує подальшого дослідження. Тому 

орієнтирами реформування податкової політики  в Україні  повинні стати : 

• стимулювання  динамічного  розвитку  економіки ; 

• заохочення  інвестиційної  діяльності ; 

• забезпечення  конкурентоспроможності  виробництва  та  орієнтація на  його  

інноваційний  розвиток; 
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• стимулювання  розвитку  зайнятості  та  самозайнятості; 

• підвищення  добробуту  населення  та  розвитку  людського  капіталу. 

Враховуючи  викладений  вище  матеріал  пропонується    наступне: 

• по–перше,  зниження  ставок  оподаткування  має  відбутися  поступово   та 

поетапно  і  обов’язково  бути   компенсовано  розширенням  податкової  бази;   

надмірне  зниження  ставок  може  втягти  українську  економіку  до  зниження  

ефективності  бюджетної  політики; 

• по – друге, при реформуванні податкової системи слід мінімізувати  

оподаткування  результатів  діяльності  капіталу;  також  необхідно  звільнити  від  

оподаткування  прибуток,  який  інвестується  в  межах  України; 

• по – третє,  в індивідуальних  доходах  населення  має  оподатковуватися  лише  

той  обсяг,  який  перевищує  вартість простого  відтворення  робочої  сили  (виражений  

в  офіційному  прожитковому  мінімуму),  збільшення,  в свою  чергу,  

неоподатковуваного  мінімуму  для  прибуткового  податку   дасть  змогу  збільшити  

обсяги  споживання; 

• по – четверте,   необхідно  посилити  податковий  контроль  за  рівнем  витрат  

виробництва,  водночас  істотно  підвищити  оподаткування  непродуктивних  видів  

діяльності. 

Однією  з  важливих  складових  оптимізації  податкової  системи  України  є  

радикальне посилення  її  позитивного  впливу  на  формування  повноцінних  суб’єктів  

ринку  і  всієї  ринкової  інфраструктури,  формування  сприятливого  інвестиційного  

клімату  в  офіційній  економіці,  забезпечення  ефективного  та  безпечного  вкладення  

капіталу,  створення  механізмів  захисту  від  знецінення  коштів,  створення  

конкурентного  середовища  як  механізму  реалізації  найбільш  ефективних  

господарських  рішень.  Вносячи  зміни  до  податкової  політики,  слід  пам’ятати,  що 

податкова  система  має  бути  повернута  до  виробництва,  стимулюючи  його  

зростання  та  не створюючи  антистимулів  у  підприємств  до  його розвитку, а у 

населення  -  до  продуктивності  праці. 
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МОДЕЛЬ ВЗАЄМОДІЇ ІНВЕСТОРІВ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ 

 
В.Й. ПЛИСА,1  Н.В. БЛАГА2 

1 кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів  
Львівського національного університету імені Івана Франка. 

2 кандидат економічних наук, доцент  кафедри маркетингу  
Львівської національної академії ветеринарної медицини імені С.З.Гжицького 

 
Розроблено авторську модель взаємодії інвесторів на фондовому ринку та проведено дослідження 
впливу державного регулятора на фондовий ринок з метою збільшення припливу інвестицій. Досліджено 
розвиток фондового ринку як динамічного багатоваріантного процесу, ключові показники якого розвива-
ються в часі за спіралеподібною формою, стійкість якої забезпечується лише за умов ефективного 
регулювання з боку держави. 

 
Актуальність теми. Забезпечити становлення фондового ринку, уникнувши 

хаосу та стихійних руйнівних процесів, що відкидають економіку країни далеко назад, 

може тільки держава. Саме вона, володіючи чіткою стратегією і програмою 

реформування та використовуючи весь арсенал засобів, що існують в її розпорядженні, 

здатна у найкоротші терміни і з найменшими втратами створити умови для 

становлення цивілізованого фондового ринку. Розумне поєднання ринкових і 

державних регуляторів дає можливість реалізувати цілі розвитку фондового ринку 

України, недостатній розвиток якого гальмує інвестиційні процеси, стримує структурну 

перебудову вітчизняної економіки, що унеможливлює підвищення її 
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конкурентоспроможності. 

 Об’єктом дослідження: є розвиток фондового ринку на Україні. 

 Предметом дослідження: є діяльність учасників фондового ринку. 

Потребу в регулюванні фондового ринку обґрунтували класики економічної 

науки: Дж. С. Мілль, Дж. Кейнс, А. Маршал, Дж. Гікс. Серед вітчизняних дослідників 

цієї проблеми можна назвати В. Клименко, О. Мозгового, О. Ромашка, О. Сохацьку та 

інших. 

Мета дослідження: побудувати модель діяльності учасників фондового ринку. 

З метою побудови моделі діяльності учасників фондового ринку введемо у 

розгляд показники, що характеризуватимуть базові процеси та описуватимуть реалії 

ринку. Обєктивно можна виділити дві групи показників. До першої групи можна 

віднести величини, що описують загальну ситуацію на ринку і є однаковими для усіх 

інвесторів – сукупність цінних паперів та правове поле. Другу групу складають 

інвестори, кожен з яких має власні преференції, запаси інвестиційних ресурсів, мету та 

схильність до ризику. Зауважимо, що жоден інвестор не в змозі вкласти грошей більше, 

ніж у нього є, і не може купити акцій більше, ніж є в наявності зараз у продажі.  

Результати  та їх обговорення 

Механізм діяльності на ринку здійснюється у реальному часі, хоча дії окремих 

учасників мають дискретне спрямування. Отож величини, що стосуються поведінки 

інвесторів, будуть переривистими, можливо разовими, тоді як до опису ринку загалом 

можна застосувати деяку визначену у довільний момент часу функцію. Вплив 

поведінки учасників на ринкову ситуацію описуватимемо кусково сталою векторною 

функцією часу t .  

Нехай у момент часу t  на ринку перебувають N  цінних паперів. Кількість 

одиниць (акцій, облігацій тощо) -х цінних паперів позначимо , їхню ціну , 

дохідність по зазначених цінних паперах , їхній ризик 

i iX iP

iR iσ . Зауважимо, що якщо 

величини  та  мають визначене числове значення, то дохідність у фіксований 

момент часу часто розкладають на окремі компоненти , де  – 

складова дохідності, що визначається курсовою різницею цінних паперів. Ця 

компонента може бути обчислена тільки у процесі зміни ціни цінного паперу з часом та 

може приймати від’ємні і додатні значення. Інша компонента охоплюватиме дохідність 

за рахунок дивідендних виплат і, зазвичай, може бути лише невід’ємною. Ризик цінних 

iX iP

f
i

v
ii RRR += v

iR
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паперів визначається сукупністю чинників і не завжди може бути обчислений з 

достатньою мірою точності та об’єктивності. Таким чином, загальний об’єм цінних 

паперів у грошовому виразі, що перебувають на ринку, виразимо формулою: 

 ∑= ii PXC ,  (1) 

Величину С  можна також назвати сумарною (валовою) вартістю ринку. 

Зазначимо, що величина C  є однією із важливих характеристик ринку, проте 

вона є пасивною характеристикою, тому що не відображає ні активності ринку, ні 

інвестиційного клімату на ринку. Наприклад, значну кількість цих цінних паперів вже 

придбано певними інвесторами, таким чином, нові інвестиції у ринок 

гальмуватимуться. Щоб перейти до ефективних характеристик, введемо коефіцієнт iα  

( 10 ≤≤α ), який позначатиме частину цінних паперів -го виду, котрі у 

розглядуваний момент часу перебувають у продажі. Зауважимо, що при 

i
0=iα  

інвесторам не вдасться придбати на ринку у даний момент часу жодної одиниці 

певного виду цінних паперів. Це може означати, що такі цінні папери є дуже 

популярними і очікується, що прибутки з них зростатимуть у часі. Якщо коефіцієнт iα  

значно змінюється, то це означає зміну попиту на цей вид цінного паперу. Незначні 

коливання коефіцієнта пов’язані із поточними угодами щодо зазначених цінних 

паперів. 

Виокремимо у сумарній вартості ринку дві компоненти: 

                                                   pe CCC += ,                                                         (2) 

де  , ∑= iii
e PXC α ∑ −= iii

p PXC )1( α .  

Величину  називатимемо ефективною, а  – пасивною сумарною вартістю 

ринку. Перша з них описує сумарний обсяг інвестицій, який можна залучити на ринок, 

друга – сумарний об’єм коштів, залучених на фондовий ринок.  характеризує 

результат роботи ринку,  – інвестиційну пропозицію ринку, відношення 

eC pC

pC
eC CC p /  – 

ступінь насичення ринку коштами. Якщо інвестиційна пропозиція ринку є низькою, то 

відбувається гальмування інвестиційної діяльності, якщо ж  є низьким, то це може 

означати, що ринок є “дутим”, тобто випущено значну кількість цінних паперів, які не 

користуються попитом, або ж що ринок є ізольованим від інвесторів. Для розвиненого 

pC
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ринку жодна з величин ,  не повинна бути близькою до нуля, а значення eC pC C  

повинно бути великим. 

Розглянемо механізм взаємодії окремих емітентів на фондовому ринку, що 

характеризується величинами , , , iX iP iR iσ , iα , pe CCC += . Виокремимо 

декілька категорій інвесторів. Перші – ті, що не мають у своїй власності жодних цінних 

паперів і готові їх придбати – так звані потенційні інвестори. Другі продають частину 

своїх цінних паперів з метою придбати інші, кращі з їхнього погляду, – так звані 

спекулятивні інвестори. Треті продають свої папери з метою припинити свою 

діяльність на ринку – їх взагалі не варто вважати інвесторами, оскільки вони 

припиняють свою інвестиційну діяльність. Зазначимо, що кожного інвестора другої 

категорії з погляду моделі можна ототожнити із двома інвесторами третьої та першої 

категорій, адже він спершу продає, а згодом купує. Проте саме критерій, на основі 

якого учасник ринку вирішує перерозподілити свої вкладення між новими цінними 

паперами, значно впливатиме на поведінку пересічного учасника ринку.  

На жаль, не існує жодного способу виокремити та чисельно виміряти усі 

чинники, що визначають прийняття інвестором рішення про подальші свої вкладення. 

Проте з впевненістю можна сказати, що інвестор матиме тим більшу нагоду здійснити 

інвестиції, чим більший у нього вибір. Тобто, одним з чинників, що сприяють 

вкладенню коштів, є величина . Припускаючи лінійну залежність із певним 

коефіцієнтом пропорційності 

eC
γ~ , у загальному випадку матимемо 

 eCK γ= ~ ,         0~ ≥γ . (3) 

де К – сумарні вкладення інвестора на ринку. 

В зазначеній формулі (3) умова невід’ємності коефіцієнта γ~  відображає той 

факт, що інвестор позитивно реагує на розширення вибору цінних паперів. 

Розглядаючи на фондовому ринку діяльність M  інвесторів, для кожного з них 

можна записати відповідну рівність 

 ,   e
jj CK γ= Mj ..1= , (4) 

де jγ  – коефіцієнт γ~  для j -го інвестора. 

З іншого боку, саме сукупність вкладених за період інвестицій і забезпечує 

приріст ефективної вартості ринку, тобто: 
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 dt
dC

K
eM

j
j =γ ∑

=1
0 , (5) 

де  – коефіцієнт, що узгоджує розмірності лівої і правої частин рівності і 

залежить від ефективного проміжку часу. Підставляючи вираз (4) у залежність (5), 

отримуємо диференціальне рівняння виду: 

0γ

 e
e

C
dt

dC γ= , (6) 

де . Звідси, як наслідок, отримуємо закон мультиплікативності 

інвестицій. Справді, розв’язком (6) є експоненціальна функція: 

∑= jγγγ 0

 , (7) )exp()( tctCe γ=

де  – довільна константа.  c
Запишемо цю рівність для двох моментів часу  та  і поділимо почленно ці 

співвідношення. Отримаємо: 

1t 2t

 , (8) )()](exp[)( 1122 tCtttC ee −= γ

тобто об’єм інвестицій у деякий момент часу  є пропорційним до об’єму 

попередньо вкладених інвестицій та показниковим чином залежить від часу. 

2t

Очевидно, що така простота отриманих співвідношень є наслідком досить 

„грубих” наближень: по-перше, залежність K  від  приймалась лінійною; по-друге, 

поза розглядом залишали інші чинники; по-третє, нехтували взаємодією між 

інвесторами; по-четверте, розглядали процес у шкалі відліку певного ідеалізованого 

часу 

eC

t . Спробуємо розглянути можливі уточнення та узагальнення цієї моделі.  

Перші два наближення є подібними з погляду способів їхнього уточнення та 

вирішення. Якщо виокремити інші чинники, що впливають на надходження капіталу, 

то вони також модифікують і співвідношення (4). Зазначимо, що, розглядаючи не 

окремого інвестора, а сукупність із M  інвесторів, варто говорити про сумарні 

інвестиції, та позначимо їх: 

 . (9) ∑
=

=
M

j
jKK

1

До чинників, що не мають конкретного числового виміру, можна зачислити 

якість і кількість законів, що регулюють діяльність фондового ринку, структуру та 
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тактику дій державних органів, що беруть участь в управлінні ринком, інформаційну 

політику держави, кілька аспектів психологічного плану тощо. Здебільшого, отримання 

кількісних виразів для оцінювання ситуації та вироблення рекомендацій видається 

сумнівним, отож отримані результати матимуть переважно якісний, описовий характер.  

Розглянемо один чинник, що неявно був присутнім і раніше. Сумарний об’єм 

коштів, залучених на фондовий ринок, або , є величиною, що залежить від притоку 

інвестицій і впливає на нього, хоча останній вплив не є явним. Він пов’язаний із 

формуванням певних психологічних стереотипів: учасники почуватимуться значно 

впевненіше та цікавитимуться фондовим ринком тим сильніше, чим більше він 

розвинений, чим більше інвесторів вклало кошти, – оскільки на новому ринку учасники 

не схочуть ризикувати. Отож, 

pC

K  буде пропорційним також і до : pC

 pe CCK γ+γ= . (10) 

В отриманому вище співвідношенні (5) розглянуто миттєві значення величин K  

і . Тепер розглянемо їх протягом певного часу. Нехай протягом деякого періоду 

часу об’єм чистих інвестицій становить 

eC
K . Це означає, що такий об’єм було 

переведено з категорії  у категорію , тобто прирости цих величин eC pC

 KCe −=Δ ,   KC p =Δ . (11) 

Враховуючи такі залежності у (10), отримаємо: 

 KCCK pe )( γ+γ−=Δγ+Δγ=Δ . (12) 

Подальший розвиток ситуації на ринку залежатиме від знака виразу )( γ+γ− . 

Якщо цей коефіцієнт додатній, тобто γ>γ , то вкладені інвестиції заохочуватимуть 

інших інвесторів, якщо ж γ<γ , то ресурси пропозиції на ринку вичерпуватимуться і 

приріст ринку матиме тенденцію до зменшення.  

Досі розгляд здійснювали з погляду на фондовий ринок як певну замкнену 

систему. Завданням органів державного управління є забезпечення приросту цінних 

паперів за рахунок нових емісій. Сучасне законодавство не передбачає важелів прямого 

впливу, які стимулюватимуть утворення нових акціонерних товариств чи нові випуски 

існуючих, хоча непрямий вплив, зазвичай, можна здійснювати; виняток становлять 

державні цінні папери. За притоку u~  нових цінних паерів отримуємо: 

 uKCe ~+−=Δ ,  
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що модифікує (12) до вигляду: 

 uKCCK pe ~)( γγγγγ ++−=Δ+Δ=Δ ,  

Тобто, саме забезпечення появи нових цінних паперів є одним зі шляхів 

стимуляції фондового ринку. Очевидним є те, що при підтриманні  на сталому рівні 

темпи зростання залишатимуться сталими.  

eC

Таке втручання модифікує (6) до вигляду: 

 uC
dt

dC e
e

+= γ , (13) 

де параметр  є пропорційним до u u~ . Фактично із автономної системи ми 

отримуємо певну систему із зовнішнім керуванням. Розглядаючи, незалежно від , 

також залежність  від поведінки інвесторів, для цієї величини отримуємо 

аналогічне співвідношення: 

eC
pC

 ( ) Δ+Δ+= uC
dt

dC p
p

γ , (14) 

де наявність параметра  вказує, що коефіцієнт залежності для , загалом, є 

відмінним від коефіцієнта для . 

Δ pC
eC

Падіння , спричинене інвестиціями і буде одним із факторів, що обмежують 

розвиток фондового ринку. Ці тенденції не обов’язково є негативними. Стримуючі 

тенденції необхідні, щоб ринок не піднявся занадто високо по експоненціальній кривій 

(8) у критичну область, де модель, взагалі кажучи, не є застосовною. Отож, розглянута 

система набуде певних рис самоорганізаційної: за дещо інтенсивнішого розвитку, ніж 

до цього готові емітенти, інвестори та посередники, відбуватиметься гальмування 

зростання. У цьому випадку роль держави – не “розхитувати” ситуацію своїми діями, а 

тверезо оцінити стан ринку і втручатись лише за необхідності. 

eC

Така якість системи відображатиметься у гармонійних коливаннях її показників 

з часом. Розглянемо спершу ці ефекти в автономному випадку. Врахуємо, що на основі 

(11) приріст K  спричинить до зменшення  та зростання . Отож, вилучимо із 

попередніх співвідношень 

eC pC
K , запишемо: 

 ( )pp
e

CC
dt

dC
0−−= λ , (15) 
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 ( )ee
p

CC
dt

dC
0−= μ , (16) 

де  – константи. Виділивши сталу частину ep CC 00 , ( )pe CC 00 ,  на збурення 

(позначимо їх аналогічно до самих показників), отримаємо систему 

 

⎪
⎪
⎩

⎪⎪
⎨

⎧

=

−=

.

,

e
p

p
e

C
dt

dC

C
dt

dC

μ

λ
 (17) 

Виразимо з першого рівняння  та підставимо його у друге рівняння 
pC

 

⎪
⎪

⎩

⎪
⎪

⎨

⎧

=⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
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⎝

⎛
−

−=

,1

,1

e
e

e
p

C
dt

dC
dt
d

dt
dCC

μ
λ

λ
 (18) 

звідки 

 

⎪
⎪
⎩

⎪
⎪
⎨

⎧

=+

−=

,0

,1

2
2

2
e

e

e
p

C
dt

Cd
dt

dCC

ν

λ
 (19) 

де λμν = . 

Розв’язком другого рівняння є тригонометричні функції: 

 
( ) ( )

( ) ( )[ ]⎪⎩

⎪
⎨

⎧

+−=

+=

,sincos1
,sincos)(

21

21

tCtC
dt
dC

tCtCtC

p

e

νν
λ

νν
 (20) 

а, отже: 

 
( ) ( )

( ) ( )[ ]⎪⎩

⎪
⎨
⎧

−=

+=

.cossin/)(

,sincos)(

21

21

tCtCtC

tCtCtC
p

e

ννλμ

νν
 (21) 
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Довільні сталі  визначаються із даних на певний (початковий) момент 

часу, сталі  описуватимуть середні значення досліджуваних величин. 

Поведінку системи на фазовій площині  описуватиме еліпс (крива 1, рис. 1а).  

21,CC

pe CC 00 ,

pe CC ,

Якщо у системі присутнє керування, то відбувається відхилення від даної 

кривої. Це відхилення може призводити як до зростання коливань (крива 2, рис. 1а), так 

і до їхнього зменшення (крива 3, рис. 1а). 

 

 
        а                                                                б 

Примітки:  

1.  – ефективна сумарна вартість ринку,  

2.  – пасивна сумарна вартість ринку 

eC
pC

Рис.1. Поведінка показників ринку на фазовій площині  при заданій 

функції керування 

pe CC ,

Розв’язок системи із керуванням (14), (15) при 1−=γ , 2=Δ+γ , 

2/
3
1

3
)( tpe +eCCttu += , 0)( =Δ tu  зображено на рисунку 1б. 

Зауважимо, що не лише кількість цінних паперів, але й їхня якість впливатимуть 

на зміну притоку інвестицій, причому останній чинник нерідко є найвагомішим. 

Ефективна вартість ринку  може збільшуватись за рахунок появи цінних паперів із 

низькою дохідністю та високим ризиком, що негативно відіб’ється на ринку загалом.  

eC
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Висновки 

У результаті проведеного дослідження нами побудовано модель взаємодії 

учасників фондового ринку із врахуванням залежності стратегії поведінки окремого 

інвестора від глобальних показників ринку. Модель, досліджуючи вплив державного 

регулятора на фондовий ринок, враховує входження на ринок інвестора з різними 

потенційними можливостями та описує поведінку фондового ринку, зважаючи на 

ефективність діяльності державних інститутів. Як наслідок, розвиток фондового ринку 

визначено як динамічний багатоваріантний циклічний процес, який має спіралеподібну 

форму і виявляється через кількісні та якісні зрушення у структурі системи при 

збереженні її цілісності. Його стійкість забезпечується лише за умов державного 

регулювання. 
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УДК 336.14 
 
 
ПРОБЛЕМИ РЕФОРМУВАННЯ МІСЦЕВОГО ОПОДАТКУВАННЯ В УКРАЇНІ 

 
М.М. ТУРЯНИЦЯ 

Мукачівський технологічний інститут 
 

Обґрунтовано напрямки реформування місцевого оподаткування. Показана роль місцевих 
податків та зборів у забезпеченні економічного розвитку, фінансової стабільності в державі, піднесенні 
добробуту населення, зміцненні інституту місцевого самоврядування.  

 

Сьогодні питання децентралізації бюджетної системи України виходять на 

перший план, адже фінансова децентралізація є однією з фундаментальних умов 

незалежності та життєздатності органів місцевої влади. Тому саме місцевим бюджетам, 

як основній фінансовій базі органів місцевого самоврядування, належать особливе 

місце в бюджетній системі нашої держави. Важлива роль відводиться місцевим 

бюджетам і у соціально-економічному розвитку території, адже саме з місцевих 

бюджетів здійснюється фінансування закладів освіти, культури, охорони здоров’я 

населення, засобів масової інформації; також фінансуються різноманітні молодіжні 

програми, видатки по упорядкуванню населених пунктів. Саме з місцевих бюджетів 

здійснюються видатки на соціальний захист та соціальне населення. 

Розширення функцій і повноважень органів місцевого самоврядування, яке 

відбулося протягом останніх років, не супроводжувалося адекватним збільшенням 

обсягів фінансових ресурсів, що надходять у їх розпорядження. Незначними 

залишаються власні доходи і, зокрема, місцеві податки і збори, а також надходження 

від підприємств і організацій, що належать до місцевого господарства. У зв’язку з цим 

виняткової актуальності набувають теоретичні і практичні проблеми функціонування 

місцевих бюджетів, організації міжбюджетних відносин, здійснення місцевого 

оподаткування. 

Об’єкти та методи дослідження  

Проблематика місцевого оподаткування займає важливе місце в дослідженнях 

зарубіжних вчених. Теоретичні витоки сучасних уявлень про сутність, роль і завдання 

місцевого оподаткування, фінансового вирівнювання, бюджетних трансфертів 

знаходимо у працях : А.Вагнера, Ш.Бланкарта, Ю.Немеца, А.Шаха та інших. В даний 

час питання місцевого оподаткування знаходиться в центрі уваги багатьох фахівців, 

зокрема, вони порушуються у працях вітчизняних вчених В.Кравченка, В.Лагутіна, 

І.Луніної, В.Опаріна, В.Федосова, К.Павлюка , Ц.Огонь, С.Юрія. Але варто відзначити, 
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що більшість робіт вітчизняних вчених стосуються визначеного кола питань або лише 

окремих аспектів практики місцевого оподаткування. В той же час динаміка зрушень в 

економічній системі нашої держави вимагає проведення подальших теоретичних 

досліджень усієї сукупності проблем, пов’язаних із функціонуванням місцевих 

податків та зборів, вивчення власного історичного досвіду, практики ринкових країн з 

метою її застосування в Україні, глибокого аналізу статистичного матеріалу щодо 

місцевого оподаткування в Україні.   

Мета дослідження полягає у виявленні сутності, закономірностей становлення 

і розвитку місцевого оподаткування , його ролі в економічній системі держави в умовах 

трансформації ринкової економіки. Поставлена мета зумовила вирішення таких 

основних завдань: 

• визначити економічну сутність місцевого оподаткування, виявити 

закономірності його функціонування в умовах трансформації вітчизняної економіки; 

• обгрунтувати основні теоретичні положення щодо ролі місцевого 

оподаткування у забезпеченні економічного розвитку, фінансової стабільності та 

підвищення добробуту  

 проаналізувати й оцінити чинну практику місцевого оподаткування, 

обгрунтувати напрями її вдосконалення. 

Результати та їх обговорення 

Зміцнення інституту місцевого самоврядування в Україні значною мірою 

залежить від того, чи будуть створені умови для фінансової незалежності органів 

місцевого самоврядування, основу якої складають місцеві бюджети. Діюча бюджетна 

практика передбачає формування доходної частини місцевих бюджетів, головним 

чином, за рахунок загальнодержавних податків та бюджетних трансфертів. Місцеві 

податки і збори як власне джерело бюджетів місцевого самоврядування складають 

лише 3-4% доходів місцевих бюджетів. 

В Україні у 2006 році надходження місцевих податків та зборів  становили 642,3 

млн.грн., що на 44,1 млн.грн. (7,4%) більше, ніж за аналогічний період 2005 року. 

Збільшення відбулося в основному за рахунок таких надходжень: 

• ринкового збору – на 28,1 млн.грн. або на 8,1%; 

• податку з реклами – на 11 млн.грн. або на 37,4%; 

• комунального податку – на 3,6 млн.грн. або на 2,3%; 

• збору за право використання місцевої символіки – на 3,1млн.грн.або на 21,9%. 
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Водночас, у порівнянні з аналогічним періодом 2005 року відбулося зменшення 

надходжень місцевих податків та зборів за такими джерелами: 

• збору за видачу дозволу на розміщення об’єктів торгівлі та сфери послуг – на 

1,5 млн.грн.або на 4,4%; 

• збору на розвиток рекреаційного комплексу в АРК – на 0,6 млн.грн.або на 

11%. 

Надходження місцевих податків та зборів займають незначну частку у доходах 

загального фонду місцевих бюджетів. У звітному періоді їх питома вага становила 

лише 2,1%. У порівнянні з аналогічним періодом 2005 року частка цих надходжень 

зменшилася на 0,4 в.п. за рахунок збільшення інших надходжень місцевих бюджетів 

(див. рис. 1). 
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Рис. 1.  Частка місцевих податків та зборів у загальному фонді місцевих бюджетів у 2002-

2006 роках 
У порівнянні з 2005 роком структура місцевих податків та зборів у 2006 році 

зазнала незначних змін. 

Так, питома вага податку з реклами збільшилася на 1,4 в.п. і становила 6,3%. 

Номінальні надходження цього податку становили 40,3 млн.гривень. 

Частка ринкового збору, який традиційно є найбільшим за обсягом джерелом у 

структурі місцевих податків та зборів, у 2006 році збільшилася на 0,4 в.п. і становила 

58,2%. Номінальні надходження цього податку становили 374 млн. гривень. 

На 0,3 в.п. збільшилася частка збору за право використання місцевої символіки. 

Надходження цього податку у 2006 році становили 17млн.гривень. 

Водночас, у структурі місцевих податків та зборів відбулося зменшення часток 

деяких видів місцевих податків та зборів. Так, питома вага комунального податку 
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зменшилася на 1,2 в.п.; на 0,6 в.п. зменшилася частка збору за видачу дозволу на 

розміщення об’єктів торгівлі та сфери послуг. 

Детальне викладення структури податку див. на рисунку 2. 
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Рис. 2. Структура місцевих податків та зборів у 2005-2006 роках 

Інші місцеві податки та збори відіграють досить незначну роль у формуванні 

місцевих бюджетів. На жаль, й досі існує багато місцевих податків і зборів, витрати на 

адміністрування яких для держави є набагато більшими, аніж обсяг їх надходжень. До 

таких податків відносяться: збір за видачу ордера на квартиру, збір з власників собак, 

збір за виграш у бігах на іподромі, збір з осіб, які беруть участь у бігах на іподромі, збір 

за право проведення кіно- і телезйомок тощо. Обсяг їх надходжень у 2006 році 

становить 1,9млн.грн. або 0,3% від загального обсягу надходжень місцевих податків та 

зборів [10]. 

Як бачимо із зазначених вище даних існуюча в Україні база місцевих податків та 

зборів є застарілою та потребує докорінного реформування відповідно до вимог та 

потреб сучасності.  

На наш погляд, в ході реформи місцевого оподаткування необхідно змінити 

ставлення до місцевих податків та зборів і не розглядати їх як другорядні податки в 

складі системи оподаткування, суттєво підняти їх значення і роль у формуванні 

фінансових ресурсів місцевого самоврядування. А це можливо зробити лише шляхом 

перегляду складу місцевих податків та зборів. До місцевих повинні бути віднесені деякі 

загальнодержавні податки з тих, що традиційно надходять у місцеві бюджети, це: 

податок на доходи з фізичних осіб, податок на прибуток підприємств комунальної 
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форми власності, плата за землю, податок з власників транспортних засобів та інших 

самохідних машин і механізмів, податок на промисел, платежі за ресурси місцевого 

значення, плата за торговий патент на деякі види підприємницької діяльності, 

надходження від збору за забруднення навколишнього природного середовища. 

У переліку місцевих податків і зборів акцент повинен бути зроблений на таких 

податках, які, виходячи із світового досвіду, найбільш придатні для місцевого 

оподаткування, це: податок на доходи фізичних осіб, податок на прибуток суб’єктів 

господарювання і податок на нерухомість. Надходження від даних податків дадуть 

змогу встановити залежність між обсягами місцевих бюджетів і результатами 

господарювання підприємств, кількістю створених робочих місць, рівнем оплати праці 

працівників, ступенем розвитку ринку нерухомості тощо. Таке становище змусить 

органи місцевого самоврядування більш активно розв’язувати проблеми зайнятості, 

створювати сприятливі умови для розвитку підприємництва, зокрема, середнього і 

малого бізнесу, адже успішне вирішення даних питань безпосередньо впливатиме на 

розміри доходів місцевих бюджетів. 

Одним з напрямків реформування місцевого оподаткування, на наш погляд, 

повинно бути розширення переліку тих місцевих податків, які постають перед 

платниками як плата за певні місцеві послуги і відображають політику органів 

самоврядування. Безпідставними є побоювання щодо недоцільності надзвичайного 

збільшення кількості податків, яке ще не означає збільшення загального рівня 

податкового тягаря. В окремих зарубіжних країнах кількість місцевих податків сягає 

50-100 видів (Франція − понад 50, Італія − понад 70, Бельгія − понад 100) [7]. 

Множинність невеликих за розмірами податків, які всі одночасно не сплачує ні один із 

платників, створює у них уявлення про невеликий податковий тягар. Розширення 

переліку місцевих податків та зборів повинно проходити за рахунок запровадження 

податків із цільовим використанням одержаних коштів: наприклад, збори на 

прибирання і освітлення вулиць, за збирання сміття, впорядкування парків, зон 

відпочинку, кладовищ тощо.  

В умовах загрозливої екологічної ситуації в Україні корисними стануть місцеві 

екологічні податки, які доцільно стягувати у вигляді штрафів за забруднення повітря, 

водоймищ, лісів та інших природних ресурсів, захоронення і утилізацію шкідливих 

відходів. Такі податки повинні стати дієвим інструментом у справі збереження і 

охорони оточуючого природного середовища і покращення екологічної ситуації в 

країні. 
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Особливого значення в умовах становлення інституту місцевого самоврядування 

набуває питання про права місцевої влади у галузі місцевого оподаткування. В 

Європейській хартії місцевого самоврядування (стаття 9) вказано, що місцеві влади 

мають повноваження визначати розміри місцевих податків та зборів згідно діючих 

законів [3]. 

У вітчизняній економічній літературі неодноразово висловлювалися пропозиції 

щодо необхідності надання органам місцевого самоврядування права запроваджувати 

на своїй території власні податки і збори [1, 2, 6, 8] і аргументом висувається наступне: 

на місцях завжди є свої особливі об’єкти оподаткування, які можуть відчутно 

поповнити доходи місцевих бюджетів, отже дадуть змогу спрямувати додаткові кошти 

на вирішення економічних та соціальних проблем регіонів. 

Підтримуючи в цілому дану точку зору, ми вважаємо, що в умовах  досить 

високого податкового тягаря і, на цій основі, гострої дефіцитності фінансових ресурсів 

надання місцевій владі повної самостійності у сфері місцевого оподаткування може 

мати непередбачувані наслідки. Тому на сучасному етапі становлення місцевого 

самоврядування в Україні, коли можливості місцевої влади у залученні альтернативних 

до податкових джерел доходів обмежені і немає ще необхідного досвіду, держава 

повинна залишити за собою загальний контроль і визначати граничні межі місцевого 

оподаткування. 

Місцеві органи влади у багатьох країнах (США, Франції, Італії) наділені правом 

самостійного встановлення місцевих податків та зборів. Така самостійність може 

проявлятися у різних формах, які виявилися найбільш прийнятними для конкретних 

умов кожної країни, відповідають їх державному устрою (федеральна чи унітарна 

держава) і розподілу повноважень між центральним урядом та місцевим 

самоврядуванням. Самостійність місцевої влади обмежується з боку держави шляхом: 

1. Встановлення обов’язкових місцевих податків та зборів. Так, найважливіший 

місцевий податок на нерухоме майно обов’язковий до запровадження місцевими 

органами самоврядування таких країн, як Франція, Фінляндія, Італія, Іспанія, 

Туреччина, Австрія, Данія. Обов’язковими є місцеві податки на доходи фізичних осіб у 

Данії, Фінляндії, Норвегії, Швеції; на домогосподарства − у Франції, Португалії; на 

торгівлю − в Австрії, Албанії, Італії, Іспанії, Люксембургу; на компанії − в Австрії, 

Фінляндії, Італії, Іспанії. 
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2. Визначення ставок місцевих податків та зборів. Так, ставки місцевого податку 

на нерухомість визначаються центральними органами влади у Туреччині, Словаччині, 

Болгарії, Албанії; на доходи фізичних осіб − у Болгарії і Латвії; на торгівлю − в Албанії; 

на компанії − у Фінляндії.  

3. Встановлення граничних ставок місцевих податків і зборів або надбавок до 

загальнодержавних податків, в межах яких місцеві органи влади самостійно 

визначають ставку оподаткування. Така практика застосовується щодо місцевих 

податків на нерухомість в Австрії, Данії, Фінляндії, Франції, Іспанії та інших країнах; 

податку на доходи фізичних осіб − в Норвегії, Естонії; податку на торгівлю − в Австрії, 

Іспанії, Естонії, Угорщині; податку на домогосподарства − у Франції, Угорщині, 

Португалії; на компанії − в Австрії, Франції, Іспанії, Угорщині [6]. 

Слід враховувати, що обмеження фіскальної самостійності місцевої влади в 

зарубіжних країнах стосуються не всіх місцевих податків, а лише тих, що спричинюють 

макроекономічні ефекти і визначають ефективність і справедливість системи 

оподаткування в цілому. 

Висновки 

Загальновизнано, що забезпечення матеріально-фінансової незалежності органів 

місцевого самоврядування є однією з найбільш важливих умов його повноцінного 

функціонування і зміцнення. Фінансові ресурси, якими володіє і самостійно 

розпоряджається місцева влада, повинні відповідати функціям і завданням, що на неї 

покладаються. Такі фінансові ресурси необхідні місцевій владі для реалізації намічених 

цілей і програм економічного і соціального розвитку території. Фінансову незалежність 

слід розуміти як незалежність від загальнодержавних органів влади у прийнятті певних 

рішень щодо місцевих проблем і, головне, забезпечення їх реалізації відповідними 

коштами.  

З огляду на сказане, ми вважаємо, що вітчизняна система місцевого 

оподаткування потребує не косметичного доопрацювання і вдосконалення, а 

докорінного реформування. Найбільш суттєвими вадами місцевого оподаткування в 

Україні, на наш погляд, є: 

• незначна фіскальна роль місцевих податків та зборів і, як наслідок, низька 

питома вага їх в доходах місцевих бюджетів, у валовому внутрішньому продукті; 

• вузький перелік місцевих податків та зборів у порівнянні з іншими країнами; 
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• відсутність самостійних прав у органів місцевого самоврядування щодо 

запровадження на своїй території власних податків та зборів; 

• відсутність взаємозалежності між рівнем суспільних послуг, які надаються 

на певній території з податковими зусиллями населення; 

• зволікання із запровадженням суто місцевого податку на нерухоме майно; 

• нерозвинутість податків, які відображають політику місцевої влади 

(екологічні податки, плата за певні послуги місцевих органів влади). 

У процесі реформування місцевого оподаткування в Україні слід звернутися до 

вітчизняного та зарубіжного досвіду; враховувати розроблені фінансовою наукою 

класичні засади оптимального оподаткування і принципи побудови податкових систем, 

а також обґрунтовані західною науковою думкою вимоги, яким повинно відповідати 

ефективно організоване місцеве оподаткування. За нашим переконанням, кошти, 

одержані від справляння місцевих податків і зборів, повинні бути достатньо 

відчутними в загальному обсязі фінансових ресурсів, які надходять у розпорядження 

місцевої влади.  
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УДК 332.021 (477) 
 
 

КОНТУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ТУРИСТИЧНОГО РИНКУ РЕГІОНУ 
 

В.П.ФЕЄР 
Мукачівський  технологічний інститут 

 

Розглянуто значення конкурентоспроможності регіонального розвитку туризму. Особлива 
увага звертається на оцінюванні економіко-математичного моделювання конкурентоспроможності. 
Розкрито фактори,  що визначають аспекти формування конкурентоспроможності. Наголошується на 
необхідності врахування інноваційної складової конкурентоспроможності.  

 

В умовах ринкової економіки конкуренція  перетворилася на головний 

регулятор суспільного виробництва. Конкурентоспроможність регіону забезпечується 

тільки комплексним використанням усіх можливостей регіону, виробленням 

відповідних стратегій конкурентної поведінки та їхньою реалізацією. Головним 

показником здатності регіону ефективно використовувати свої конкуренції переваги є 

обсяг виробленої в регіоні валової доданої вартості. 

Стратегічна мета розвитку туризму в Україні полягає в створенні 

конкурентоспроможного на внутрішньому та світовому ринку національного 

туристичного продукту, здатного максимально задовольнити найвибагливіші смаки як 

вітчизняних, так і іноземних туристів. 

Для того, щоб зробити вітчизняну туристичну галузь більш 

конкурентоспроможною, потрібно здійснити ряд таких заходів:  

• запровадити безвізовий режим громадянам з країн, що генерують основні 

грошові надходження та туристичні потоки в туризм; 

• реалізувати комплекс заходів для розвитку масового внутрішнього туризму; 

• задіяти та ефективно використовувати пам'ятки культурної спадщини для 

розвитку туризму; 

• усунення бар'єрів для добросовісної конкуренції на ринку туристичних 

послуг; 

• активізація рекламно - інформаційної діяльності та розробка маркетингової 

стратегії українського туризму; 

• залучення міжнародних коштів для здійснення аналітичних та 

інформаційних проектів у сфері туризму; 

• відпрацювати механізми створення сприятливих умов для залучення 

інвестицій, спрямованих в туристичну сферу.  

 

Науковий вісник Мукачівського технологічного інституту 



Гуманітарні і суспільні науки 191

Об’єкти та методи дослідження 

Важливе місце в системі державного регулювання розвитку регіонів належить 

конкурентоспроможності, яка не стримує ініціативу приватного бізнесу, допомагає 

визначити напрямки розвитку господарського комплексу, інформує зацікавлені 

сторони про потенційний попит, стан справ у суміжних галузях, стан ринку робочої 

сили тощо. 

Ефективна реалізація проекту конкурентоспроможності регіону можлива лише 

при узгодженому цілеспрямованому розвитку діяльності всіх учасників (організацій і 

колективів) у цьому процесі. Реалізація будь-якого проекту потребує матеріальних і 

фінансових затрат. Вона завжди пов'язана з ризиком, адже завчасно не можна сказати, 

якою мірою проект вийде на комерціалізацію і чи знайдуться споживачі нової 

продукції або послуг.  

Конкурентоспроможність туристичного ринку регіону розглядається у працях 

М.І.Долішнього, О.О.Любіцевої, В.Ф.Кифяка, М.П.Мальської, А.С.Ковальчука, 

А.Ф.Мельник, М.М.Мартиненко, В.В.Чернега, С.І.Савчук, І.М.Лифіц та інших. Проте 

потребують подальшого дослідження проблеми впливу інноваційної складової на 

показники конкурентоспроможності.  

Постановка задачі 
Стратегічне планування конкурентних переваг регіону являє собою досить 

складний процес. Здійснити експертизу конкурентоспроможності проекту та ступінь 

його реалізованості - це означає оцінити соціально-економічну ефективність  проекту 

на  стадії, коли мало достовірної інформації, тому і оцінки мають бути  інтервальними : 

від оптимального -  до песимістичного прогнозу. 

Практична реалізація конкурентоспроможності проекту залежить від того, 

наскільки значні ресурси в нього вкладено, чи дають  вони можливість досягти 

поставлених перед проектом цілей, як вони використовуються. У загальному випадку 

управління ресурсами є аспект проблеми управління проектом і пов'язано з предметним 

підходом до управлінської діяльності. При розгляді або вивченні діяльності з 

управління реалізацією проектів можна виділити низку аспектів. Найпоширеніші з них: 

функціональний, динамічний, предметний. 

Метою даного дослідження є вивчення найбільш характерних особливостей 

відомих методів оцінки конкурентоздатності об’єктів і обґрунтованості використання 

різних показників при визначенні їх рівня конкурентоспроможності.   
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Результати дослідження.                                                                      
Важливою властивістю оцінок рівня конкурентоспроможності туристичного 

об’єкта є їхній прогностичний характер. Ця особливість оцінок безпосередньо випливає 

з визначення конкурентоздатності, що характеризує визначення властивості, потенції 

даного об’єкта як учасника економічного процесу. Оцінка конкурентоздатності 

оцінюваного об’єкта може вироблятися незалежно від того, бере участь даний об’єкт у 

цьому процесі чи ні. Однак, від того, має оцінюваний об’єкт економічну історію чи ні 

істотно залежить вибір первинних показників, на основі яких конструюються 

інтегральні показники конкурентоспроможності, а також методики побудови таких 

показників. 

Аналіз наукової літератури виявляє велике розмаїття думок і підходів до вибору  

факторів, що характеризують показники і методичні прийоми використання оцінок 

рівня конкурентоспроможності. Не усі з них є бездоганними з методологічної точки 

зору. Найбільш характерними є наступні методологічні погрішності. По-перше, це 

некоректне використання терміна „показник конкурентоспроможності”. Багато авторів, 

використовуючи цей термін, змішують показник конкурентоспроможності з 

показниками, що характеризують стан окремих факторів  чи конкурентоспроможності 

окремих груп таких факторів. По-друге, це ототожнення конкурентоспроможності з 

фактичними проявами конкурентоспроможності, тобто з результатами конкурентної 

боротьби. По-третє, рівень конкурентоспроможності оцінюється на основі досягнутих у 

конкурентній боротьбі результатів.   

Використання того самого терміна для позначення показників, що 

характеризують різні властивості об’єкта, неприпустимо. Однак така практика часто 

зустрічається в наукових публікаціях, присвячених проблемі конкурентоспроможності 
[1;c.48].  

Розглянемо приклад розповсюдженого в теорії конкуренції диференціального 

підходу до оцінки рівня конкурентоспроможності продукції. В основі цього підходу 

лежить ідея зіставлення окремих однойменних властивостей об’єктів-аналогів між 

собою, або з еталоном.  
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де  – одиничний показник конкурентоспроможності по ознаці (властивості) ; 

 – значення ознаки i  оцінюваного об’єкта;  – значення цієї ж ознаки в еталонного 

об’єкта. 

iq i

ip 0
ip

Інтегральний показник конкурентоспроможності Q розраховується у вигляді 

однієї з середніх величин, наприклад, середньоарифметичної: 

i

n

i
i aqQ ×= ∑

=1

                                              (2) 

або як похідна від подібних величин. Наприклад, для оцінок 

конкурентоспроможності товарів відповідні формули мають наступний вигляд: 
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В цих формулах ,  – зведені показники конкурентоспроможності по 

споживчих і вартісних властивостях товару; aПі – вагові коефіцієнти для і-го 

споживчого й j-го економічних показників; n, m – кількість врахованих споживчих і 

вартісних показників. 

ПQ EQ

Із зазначених формул виходить, що значення показника qi на “фізичному” рівні 

характеризує співвідношення станів і-го фактора конкурентоспроможності (значень і-ої 

ознаки) у товарів-конкурентів, а на „економічному” рівні – наявність чи відсутність в 

одного з них конкурентної переваги по даному фактору. Це співвідношення не може 

характеризувати рівень конкурентоспроможності як синтетичну властивість даного 

об’єкта. При всіх інших рівних умовах об’єкт, що володіє кращою оцінкою qi по 

фактору і, буде володіти і більш високим рівнем конкурентоспроможності. Але факт 

такого збігу ніяк не може служити підставою для ототожнення якісно різних 

властивостей порівнюваних об’єктів  [2, c.24].  

Аналогічна ситуація має місце у випадку розгляду окремих факторів 

конкурентоспроможності туристичного підприємства. Зокрема, більш висока 

продуктивність праці, кваліфікація персоналу не можуть розцінюватися як більш 

високий ступінь його конкурентоспроможності по цих факторах у порівнянні з 

конкурентами. Це лише передумови до більш успішного функціонуванню 

підприємства. З цих же причин методологічно невірно ототожнювати з показниками 

конкурентоспроможності й зведені по групах факторів, середньозважені 

співвідношення одиничних індексів. В економіці якості показники QП і Q багатьма 

економістами розглядаються як інтегральні показники якості продукції. Цей факт 
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демонструє наявність проблеми коректного використання показників для опису 

розглянутих економічних явищ. Тим більше неправомірними є твердження, що „в 

якості показників конкурентоспроможності ... можуть розглядатися: обсяг реалізації 

продукції в натуральному вираженні, рівень рентабельності, показник можливого 

зниження ціни” та інші похідні від них показники, включаючи і частку ринку. В 

останньому випадку очевидний ще і факт використання показників, що характеризують 

результати суперництва на ринку продукції. І таких прикладів в економічній літературі 

зустрічається досить багато. 

Розглянемо логіку побудови показників конкурентоспроможності для об’єктів 

мікроекономічного рівня: товару, фірми або підприємства. Оцінка 

конкурентоспроможності –це прогноз результатів участі оцінюваного об’єкта в 

економічному суперництві з конкурентами, який можна одержати на основі зіставлення 

факторів конкурентоспроможності оцінюваних об’єктів. Такий підхід демонструє 

значне число диференціальних методів оцінки  конкурентоспроможності, що 

спираються на систему споживчих і вартісних властивостей продукції. 

Порівнюючи властивості товарів-конкурентів, такі методи дають результат 

конкурентоспроможності товару винятково на основі цих властивостей.  У таких 

випадках найпростіші методи побудови інтегрального показника, використовуючи 

математичну термінологію, являють собою деяке перетворення Ψ, що відображає n-

мірний простір Rn значень ознак оцінюваного товару, тобто факторів 

конкурентоспроможності, n - число ознак товару, що враховуються, в одномірний 

простір R1 значень показника рівня його конкурентноздатності, тобто Ψ:Rn⇒R1, а 

безліч значень зазначених ознак товару X, X ∈  Rn – у безліч значень показника його 

конкурентоспроможності Y, Y  R1, тобто Y = Ψ(Х). Порівнюючи значення Yi і Yj, для 

будь-яких двох товарів-аналогів i і j, за допомогою диференціальних методів можна 

прогнозувати більший успіх зразка з кращим значенням показника Y. 

∈

Коли метод оперує з наборами ознак усіх товарів-аналогів (припустимо, їхнє 

число дорівнює l), перетворення Ψ визначає відображення декартового добутку 

Rn×...×Rn просторів ознак товарів Rn у простір R1, тобто для кожного товару показник 

конкурентоспроможності Y визначається по структурній формулі Y = Ψ(X1, Х2, ..., Xl). 

Такі оцінки можуть враховувати дії екзогенних факторів і припускати побудову 

не єдиного інтегрального показника конкурентоспроможності, а деякої системи з m 

показників. Тоді простір показників, що характеризують рівень 

конкурентоспроможності, також буде багатомірним (m-мірним) – Rm, а в якості ще 
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одного аргументу відповідного перетворення буде виступати деяка кількість 

екзогенних факторів Θ. Тоді Y = Ψ(X1, Х2, ..., Xl, Θ) та Y ∈  Rm. 

Таким чином, інтегральний показник конкурентоспроможності служить 

порівняльною оцінкою визначеної системи властивостей товарів з погляду 

забезпечення успіху, і кількісно порівнює можливості (майбутнього) успіху на ринку 

конкуруючих товарів. 

Тепер розглянемо, якими показниками виміряється успіх в економічній теорії 

конкуренції. Успіх у конкурентній боротьбі визначається фактичним станом ринку 

продукції, позиціями на ньому конкурентів та їхнім економічним станом. Частка ринку, 

займана визначеним товаром чи підприємством, стабільність обсягу продажів, середня 

ціна і рентабельність продажів, рентабельність господарської діяльності підприємства 

відбивають переваги покупців і результативність зусиль підприємств у конкурентній 

боротьбі. Сукупність значень „результативних” показників є наслідком здійснення 

процесу суперництва і визначається всією сукупністю ознак конкуруючих об’єктів і 

екзогенних умов. Іншими словами, економічний процес реалізує деяке перетворення F 

простору значень зазначеної сукупності факторів конкурентоспроможності в простір 

значень показників V, що характеризують результати суперництва, тобто 

F:Rn×...×Rn×Θ  Rk, де k – число результативних показників, і V∈  Rk. Теоретично 

простору станів факторів конкурентоспроможності для обох перетворень Ψ и F 

ідентичні. 

⇒

Таким чином, диференціальні методи оцінки конкурентоспроможності дають 

прогнозну оцінку ступеня успішності участі в економічному суперництві конкуруючих 

об’єктів у виді значень системи інтегральних показників конкурентоспроможності Y, а 

результати реальної участі цих об’єктів в економічному процесі характеризуються 

значеннями системи результатних показників V. 

Розвиток економічних і вартісних методів оцінки конкурентоспроможності 

сприяє тому, що результативні показники все частіше застосовуються як показники 

конкурентоспроможності, тобто простору Rm та Rk, а також нескінченності Y та V при 

використанні таких методів перетинаються. 

Відмінна риса диференціальних методів оцінки конкурентоспроможності 

продукції в порівнянні з інтегральними полягає в тому, що інтегральні показники, які 

одержуються з їхньою допомогою, як правило акумулюють у собі з урахуванням 

вагомості окремі конкурентні переваги, тобто розходження в стані окремих факторів 

конкурентоспроможності. Звичайно, за своїм змістом такі інтегральні показники не є 
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показниками, що характеризують результати конкурентної боротьби. У цьому полягає 

основна специфіка побудови інтегральних показників диференціальних методів. 

З методологічної точки зору використовувати результатні показники в якості 

первинних у рамках диференціального підходу не цілком коректно. Справді, висновок 

про те, що деякий об’єкт у порівнянні з конкурентами буде (з огляду на прогнозний 

характер показників конкурентоспроможності) більш конкурентоздатним на тій 

підставі, що він уже є більш конкурентноздатним, наприклад, тому що йому вже 

належить велика частина ринку, не дуже змістовний, неінформативний. Це звичайна 

екстраполяція поточного результату на майбутній період. Така екстраполяція була б 

більш продуктивною за умови обліку прогнозних значень фонових умов, що, як 

правило, не передбачається диференціальними методами. 

Очевидно, потенційні можливості промислового підприємства, що характеризує 

конкурентоспроможність, не можуть стрибкоподібно і так істотно змінюватися в 

настільки короткі проміжки часу. Як видно, використання авторами в рамках 

диференціального методу показників фактичного стану підприємства, що залежать від 

найрізноманітніших, у тому числі, і короткочасних факторів, а не тільки від факторів 

конкурентоспроможності, сприяло переносу мінливості цих факторів на відносно 

інерційний у короткочасній перспективі інтегральний показник 

конкурентоспроможності підприємства [3, c.75].  

Інша справа – методи, що припускають моделювання, у тій чи іншій формі, 

результатних показників як функцій факторів конкурентоспроможності. У рамках цих 

методів такі результатні показники мають конкретний економічний зміст, 

розрахунковий (прогнозний) характер і інтегрують у собі дії усіх врахованих у моделі 

факторів конкурентоспроможності і будь-яких інших  факторів. У силу цього 

розрахункові результативні показники можуть використовуватися як  інтегральні 

показники конкурентоспроможності. Слід відзначити, що не будь-який результатний 

показник сам по собі може виступати в ролі показника конкурентоспроможності. Цю 

роль повинні виконувати порівняльні, відносні показники, наприклад, індекси 

результатних показників конкуруючих об’єктів. Однак такий показник, як частка 

ринку, яку займає те чи інше підприємство, є відносним сам по собі і тому може 

безпосередньо виступати як  інтегральний показник конкурентоспроможності. 

У цьому зв’язку важливо відзначити наступну особливість інтегральних 

підходів. Дозволяючи одержувати розрахункові значення результатних показників V', ці 

методи забезпечують можливість аналізу причин розбіжності. Зокрема, можливі 
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принаймні дві групи причин таких розбіжностей, що передбачають різні дії. Це 

неточність моделі (Y') і прорахунки в діяльності по збуту товару (у випадку, коли 

розрахункові показники вище фактичних), що не дозволили в процесі його реалізації 

виявити весь закладений у товарі потенціал.  

Висновки 

Здійснення конкурентоспроможної політики розвитку туристичної сфери 

регіону повинно відбуватися на принципах динамічності, гнучкості та адаптивності. 

Необхідним є створення та послідовна реалізація інноваційного  механізму із 

застосуванням економіко-математичних моделей. Вихідним моментом даного 

механізму є розробка селективної конкурентоспроможної стратегії, яка повинна знайти 

відображення в програмах інноваційно-інвестиційного розвитку регіону. 
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