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УДК 502.5 
 

ЧИ МОЖЛИВО ЗУПИНИТИ ПОВІНЬ НА ЗАКАРПАТТІ? 
 

Ю.В.  МИГАЛИНА,  ПОНІН І.Я. 
Мукачівський державний університет 

 
Стаття  присвячена  екологічним  проблемам Закарпаття. Результатом  дослідження стали 

наукові  спостереження за станом ґрунту на ділянках лісу, які базувалися на відборі  зразків лісової 
підстилки за допомогою залізного циліндру, а також відбору зразків каламутної води та  намулу р. 
Латориці. Отримані результати дослідження підтверджують, що лісова підстилка в умовах Карпат 
виконує водорегулюючу функцію і руйнування її під впливом людського фактору потребує  десятків років 
на відновлення. 

Ключові слова: лісові підстилки, паводок, водопроникність ґрунту, вирубка лісів. 
 

Вступ 

Одним із шляхів покращення екології Закарпаття є екологічне виховання, яке 

повинно охопити усі категорії населення. У цьому непростому процесі бере участь і 

Мукачівський державний університет, забезпечуючи виконання програми викладання 

курсу «Основи екологічних проблем». В цьому процесі ми звертаємо увагу не тільки на 

природничі особливості регіону, але і на перспективу, у якій передбачено розвиток 

Закарпаття як туристичного та рекреаційного регіону. Ми розуміємо, що головна роль 

розвитку економіки належить природничим комплексам, їх неповторної краси, не 

забрудненості, первозданному стану лісів, полонин, річок 

   На жаль, тепер вся увага суспільства направлена на протипаводкові заходи. 

Але це багатовитратний, тупиковий, на нашу думку, шлях. Ми підтримуємо ту точку 

зору, що людина повинна пристосовуватися до законів природи, а не примушувати 

природу робити те, що хочемо ми. Природа все рівно зробить по-своєму, руйнуючи 

нашу працю. 

Постановка задачі 

Спостерігаючи за водою р. Латориця протягом 2007 р. під час повеней, ми 

дослідили  склад намулу у воді. Нас цікавило питання, чому вода така каламутна? 

Можливо чи ні зменшити змив родючого ґрунту на крутосхилах? Щоб відповісти на ці 

питання, нами було відібрано зразки каламутної води, визначена швидкість течії.  

Результати та їх обговорення 

Зроблені виміри ширини та глибини водного потоку під транспортним мостом 

ми отримали наступні результати: вміст намулу коливався від 0,3 до 0,7 г/літр (у 

середньому 0,5 г/літр). Об'єм води, що проходив  рікою за 1 секунду достигав 40-80м (у 

середньому 60 м3/сек.).  

З урахуванням того, що інтенсивність повені триває не менше 2 доби, ми 

визначили, що р. Латориця за 2 доби повені несе понад 10 млн. кубічних метрів води. 
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Вміст намулу складає при цьому 3-7 тис. тон за період повені. Коли ми перевели цю 

масу намулу у площу, то отримали площу 1,2-1,7 га, шаром завтовшки 20см. 

Таким чином, тільки р. Латориця змиває з гір за 1 рік близько 3,6-5,0 га 

родючого шару. Коли підрахувати, що на Закарпатті 6 річок таких як Латориця, то 

отримаємо загальну зруйновану площу близько 30 га за 1 рік. Ці показники занижені, 

але і вони показують, що збитки дуже великі. Крім того вода вимиває багато 

мінеральних поживних речовин. За підрахунками ґрунтознавців за рахунок ерозії 

Україна кожен рік лишається поживних речовин у 2 рази більше, ніж вносить у ґрунт з 

усіма мінеральними добривами. Ці процеси дуже розповсюджені у Карпатах. 

Більшість людей стверджує, що в цьому винне вирубування лісу. Але це тільки 

частина проблеми (як кажуть - верхівка айсбергу). Дійсно, один-два роки поки не 

відросте поросль, вирубка знаходиться у стресовому стані, але швидко відновлює свої 

функції як екосистема (не як господарський об'єкт, який дає деревину). 

Основний негативний тягар при вирубуванні лісу припадає на прокладку 

тимчасових доріг, трелювання, вивіз деревини «хлистами» за допомогою важкої 

гусеничної техніки. У 2007-2008 pp. ми проводили спостереження за станом ґрунту на 

ділянках лісу між околицею села Пасіка Свалявського району, залізничним мостом 

через р.  Латориця біля сан. Карпати та селом Брестово Мукачівського району. На усіх 

вирубках була зруйнована лісова підстилка, оголений ґрунт. Ми знаходили непорушені 

ділянки, на яких відбирали зразки лісової підстилки за допомогою залізного циліндру 

діаметром  10 см (80 см2 ). Циліндр втискали у ґрунт (близько 3 см.)і відбирали лісову 

підстилку (об'єм біля 250см3). Теж саме робили з підлеглим ґрунтом, відбираючи 3-х 

сантиметровий шар. Зразки підсушували на протязі 2 днів, поміщали у скляні банки 

об'ємом 500 см3 та наливали у них по 200 мл. (см3) води. Через годину зливали ту воду, 

яка не всмокталась у підстилку та ґрунт (табл. 1).                                                                              
Таблиця 1 

Поглинання води лісовою підстилкою та підлеглим ґрунтом 
в динаміці за 2007-2008 pp. 

Лісова підстилка Підлеглий ґрунт 
Повторність 

Було 
налито 
води, мл. Злито води, 

мл. 
Всмокталось 
води, мл. 

Злито 
води, мл. 

Всмокталось
води, мл. 

1 
2 
3 
4 

200 

117 
120 
131 
134 

83 
80 
69 
66 

171 
172 
168 
178 

29 
28 
32 
22 

Середня   75  28 
Разом:   103 мл. 
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Коли отримані дані перерахувати на 1 м2, отримаємо, що лісова підстилка разом 

з підлеглим ґрунтом може всмоктати 13л. (2,6 мл. на 80см3). Коли лісова підстилка 

зруйнована, тоді підлеглий ґрунт може всмоктати тільки 3,5 л/м2. 

Волога, яка всмокталася у лісову підстилку, покращує мікроклімат лісу, 

підживлює водою криниці, поповнює запас підземних вод та значно зменшує 

поверхневий стік. Коли підстілка зруйнована, вода стікає по схилах, змиває ґрунт, 

поповнює рівень води у річках. Таким чином, лісова підстилка в умовах Карпат 

виконує водорегулюючу функцію, але на зруйнованих ділянках потрібно кілька 

десятків років, щоб відновити її. 

Другим об'єктом дослідження було пасовище, розташоване між залізничним 

мостом на р. Латориця біля сан. Карпати, селом Пасіка Свалявського району та лісом. 

Більше десяти років колишня нива використовується  як  пасовище.  Під  час  вегетації  

на  ньому  щоденно випасається худоба. Коли ідуть дощі, ґрунт дуже ущільнюється 

копитами тварин. 

Влітку 2008 року ми вивчали водопроникність ґрунту на пасовище та 

прилеглому сіножатті, де худоба не випасається. Водопроникність вивчали за 

допомогою залізного циліндру діаметром 10см. Циліндр втискали у ґрунт на глибину 3 

см і заливали в нього воду, очікували 5 хвилин, щоб вода заповнила порожнини вздовж 

стінок циліндра. Потім доливали воду до верху. Після цього чекали 10 хвилин й 

вимірювали рівень всмоктавшоїся води. Водопроникність ґрунту виміряли у 

міліметрах стовпа води, яка всмокталася у ґрунт за 1 хвилину (табл. 2). 
Таблиця 2 

Водопроникність ґрунту на пасовищі 
 с. Пасіка Свалявського району, 2008 р. 

Варіант досліду Термін, хвилини 
Стовп води, що 
всмоктався за 10 
хвилин, мм. 

Водопроникність 
мм/хв. 

Пасовище (середня з 
4 зразків) 10 16 1,6 

Сіножаття 10 46 4,6 

 

Досліди показали, що ущільнений ґрунт на пасовищі гірше всмоктує воду, ніж 

на сіножатті. Це явище дуже розповсюджено біля гірських сіл. На таких загальних 

пасовищах немає ніяких обмежень. Пасовища перетворились в суцільні стежки. Ґрунт 

на пасовищах руйнується, змивається, залишаючи каміння. 
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Те, що ґрунти у горах легко руйнуються, відомо давно. Більш 80 років тому у 

Нижніх Воротах Воловецького району була створена дослідна станція. Вона повинна 

була відповісти на болючі питання горян, як можна годувати худобу, не руйнуючи 

пасовище, які ділянки можна орати, щоб зберегти їх родючість. 

Висновки 

На основі проведених досліджень нами були отримані результати, які дають 

можливість стверджувати,  по – перше, що рушійні повені на Закарпатті виникають в 

першу чергу через погодні умови, коли ідуть інтенсивні дощі, по - друге – під впливом  

людського фактору який: 

 порушив стан лісу, зруйнувавши в ньому лісову підстилку; 

 для покращення пасовищ та сіножатей згрібав чагарники разом з 

верхнім родючим шаром у вали, що дало простір воді швидко стікати вниз, руйнуючи 

залишки ґрунту; 

 безсистемно випасом ущільнив ґрунт на пасовищах; 

 розорював ґрунт у горах вздовж схилу. 

Ці негативні явища набрали дуже великі обороти, тому потрібно дуже багато 

часу та коштів, щоб зупинити цей процес. 
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АННОТАЦИЯ 
 

ВОЗМОЖНО ЛИ ОСТАНОВИТЬ НАВОДНЕНИЕ НА ЗАКАРПАТЬЕ? 
Статья посвящена экологическим проблемам Закарпатья. Результатом исследования стали 

научные  наблюдения за состоянием почвы на участках леса, которые основывались на отборе образцов 
лесной подстилки при помощи железного цилиндра, а также отбора образцов мутной воды и ила реки 
Латорицы. Полученные результаты исследования подтверждают , что лесная подстилка в условиях 
Карпат выполняет водорегулирующую функцию и ее разрушение  под влиянием человеческого фактора 
требует десятилетий для восстановления. 

 
THE SUMMARY 

 
IS IT POSSIBLE TO STOP A FLOOD FOR ZAKARPATTYA? 

The article is devoted to the ecological problems of Transcarpathia. The result of investigation is the 
scientific research of the forest areas by soil condition, based on the selection of samples of forest spreading by 
means  of iron cylinder and samples selection of muddy water  and silt of river Latorytzya. The obtained results 
of investigation confirm that forest spreading  in the area of the Carpathians performs  the function of 
hydroregulation and its destroying under the human factor requires dozens of years for recreation.  
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УДК 685.34:004 

 

ОБГРУНТУВАННЯ ПРИНЦИПІВ МОДУЛЬНОЇ СИСТЕМИ 
МОДИФІКАЦІЙНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ КОНСТРУКЦІЙ ВЗУТТЯ

 

 
О.П. КОЗАРЬ,  Р.Т. ВІЛЛАШЕКЮ,  Т.Т. РЕЙС  

Мукачівський державний університет 
 
В роботі обґрунтовані основні принципи модульного проектування взуття, що дозволить  

розробити блочно-модульну систему модифікаційних перетворень конструкцій взуття за принципом 
взаємозамінювання та запропонувати механізм поетапної модифікації конструктивних модулів одного 
виду взуття в інший. 

 

В умовах сучасної ринкової економіки українські взуттєвики  відчувають 

жорстку конкуренцію зі сторони зарубіжних виробників, які поставляють свою 

продукцію на український ринок, що тільки формується. В таких складних умовах 

вітчизняні підприємства можуть успішно функціонувати тільки в тому випадку, якщо 

їх виробництво буде направлене на випуск високоякісної продукції, яка відповідає 

вимогам споживачів та тенденціям сучасної моди. 

Необхідність постійного реагування на ринковий попит вимагає постійного 

оновлення продукції. Ефективність такого виробництва не може бути здійснено без 

автоматизації робіт, пов’язаних з проектуванням  і розробкою нового 

конкурентоспроможного  асортименту. Ступінь автоматизації робіт по технічній 

підготовці виробництва  в  значній мірі  впливає на швидкість оновлення продукції на 

ринку за рахунок скорочення часу на проектування виробу і підготовку всієї необхідної 

документації. 

Постановка задачі  

На даний час мода пропонує надзвичайно широку різноманітність асортименту 

взуття, оскільки кожна людина хоче бути неповторною у своєму стилі. Проте, слід 

відзначити,   що різноманітність форм та конструкцій взуття має обмежене число 

типових та базових варіантів конструктивного рішення, які є основою проектних 

розробок для створення нових моделей. 

  Кожне взуттєве виробництво намагається збільшити свій асортимент товару, 

залишаючись конкурентоспроможнім на українських та іноземних ринках. Майже всі 

етапи виготовлення взуття значною мірою автоматизовані: розкрій, виготовлення 

заготовки, формування, складання взуття чи упаковка. Лише етап підготовки нових 

моделей, а особливо – конструкторська підготовка залишається найбільш часо- та 



Науковий вісник Мукачівського державного університету 
Природничі і технічні науки 

10

 

Журнал наукових праць №7(2)’2009 
 

трудомістким. З метою скорочення цього етапу найчастіше застосовують САПР, що є 

найбільш доцільним при умові застосування сучасних методів модульного 

проектування. Тому питання розробки методу модульного проектування  конструкції 

взуття на сьогоднішній день є актуальним.  

Основна мета дослідження полягає в обґрунтуванні основних принципів методу 

модульного проектування конструкцій взуття. Для досягнення поставленої мети 

потрібно проаналізувати функціональну типізацію конструкцій взуття з позицій 

забезпечення утилітарної функції та запропонувати механізм поетапної модифікації 

конструктивних модулів одного виду взуття в інший. 

Об’єкти та методи дослідження 

Об’єктом даного дослідження є  існуючі методи проектування взуття, а 

предметом дослідження  - розробка універсального методу модульного проектування 

певного виду взуття, а саме блочно-модульної системи модифікаційних перетворень 

конструкцій взуття за принципом взаємозамінювання. 

Результати та їх обговорення 

Тип конструкції для кожного виду взуття визначається членуваннями, оскільки 

в практиці конструювання взуття геометричним об'єктом найчастіше служить 

розгортка деталі. Аналіз існуючих видів членувань деталей взуття показав, що вони 

підпорядковані функціональній типізації конструкцій  у вигляді п’яти основних видів 

взуття: ремінцево-сандальне, туфлі, напівчеревики, черевики, чоботи [1]. Дані 

конструктивні ознаки класифікації взуття визначаються ступенем закриття ноги 

деталями верху і визначають функціональну типізацію конструкції (рис. 1).  

Ремінцево-
сандальне   
Туфлі 

  
Напівчеревики

  
Черевики 

    

Чоботи 

    
Рис.1.Основні види взуття 
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Типові і найбільш розповсюджені конструкції заготовок взуття обумовлені 

наявністю деталей в заготовці верху та способом їх з’єднання між собою. Так, для 

туфель найбільш характерними конструкціями заготовок є: туфлі-лодочка, туфлі з 

відкритою п’ятковою (або носковою, геленковою) частиною; з через підйомним (та 

іншим) ременем, тощо. Для напівчеревиків характерними  є конструкції  заготовок: з 

настрочними берцями, настроченою союзкою, з боковими резинками; „лаофер”. 

Аналогічні конструкції заготовок і у черевиків. Для чобіт характерні конструкції 

заготовок з цілими халявами і союзкою з язичком; на „ блискавці”; без „блискавки”; 

типу „родео”, тощо[1,2]. 

Подальшу типізацію конструкцій доцільно виконувати з урахуванням структури 

зовнішньої форми взуття, яка визначає характеристику силуетних, конструктивних, 

конструктивно-декоративних та декоративних ліній. 

У конструюванні найбільш стабільними та інформативними для певного 

проміжку часу є типова базова конструкція та вихідна модельна конструкція або базова 

основа, побудова яких представлена у методиках конструювання. Встановлено, що 

побудова розгортки складної поверхні, якою і є взуття, вимагає її розбиття на окремі 

зони, яке проводять у місцях розташування типових членувань взуття. Ці зони у 

методиках конструювання представлені відповідними графічними частинами, які 

фактично відповідають визначенню „ конструктивний модуль”.  

Враховуючи все вищесказане, доцільним буде  таке визначення : 

конструктивний модуль (КМ) – це частина типової конструкції, яка володіє певною 

функціональною та інформаційною незалежністю та уніфікована за принципом 

побудови [3].  

Слід відмітити, що, починаючи з другої половини ХХ ст., у багатьох галузях 

промисловості типове проектування реалізується за допомогою різноманітних методів, 

в основі  кожного з яких лежить модульний принцип створення кінцевих виробів із 

регламентованих складових частин, які забезпечують їхню параметричну, 

функціональну та розмірну сумісність. Таким чином, бачимо, що останні напрямки у 

проектуванні взуття співпадають з загальною тенденцією. 

Основними принципами модульного проектування, спільними для всіх галузей 

промисловості, є:  номенклатурність; відкритість системи; функціональна 

незалежність;  інформативна незалежність; уніфікація побудови; геометрична 

незалежність модифікованих модулів. 
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Залежно від асортименту можна виділити елементарні зони типових членувань. 

Тому при декомпозиції основи конструкції на конструктивні модулі слід  аналізувати 

графічну побудову конструкції.[4] 

Основними елементами графічної побудови є: базисна сітка, конструктивні 

відрізки,  знаходження конструктивних точок  способами засічок дуг, радіусографії, 

заданою величиною кута. Більшість методик конструювання дають нашаровану схему 

конструктивних модулів (КМ) - уніфікованих графічних елементів, які мають визначені 

розмірні  та параметричні  характеристики  і  забезпечують функціональну   і   

конструктивну   сумісність   графічних   примітивів конструкції деталей: 

D € КМ1 КМ2 …КМn. 

У площинному кресленні деталей виробів кількість конструктивних 

модулів визначається сукупністю формотворчих елементів, які забезпечують 

відтворення певної ділянки взуття. Отже, конструктивний модуль – це уніфікований 

графічний елемент, який має визначені розмірні та параметричні характеристики і 

забезпечує функціональну і конструктивну сумісність графічних примітивів у 

конструкції деталей[28]. 

Графічні сегменти конструктивних модулів будуть модулями параметричного 

конструювання (МПК), оскільки вони дозволяють визначити поелементні параметри 

проектованого виробу та сформувати каталоги уніфікованих і нормованих контурів 

деталей. 

Модульне проектування доцільне при проектуванні промислових колекцій 

раціональними асортиментними серіями (РАС).Модельні конструкції РАС формуються 

із модулів, які є загальними для серії або частини серії моделей взуття і модулів 

варіантних, тим самим виключається дублювання однотипних операцій, підвищується 

ефект процесу проектування. 

Математична модель типової базової конструкції складається з математичних 

моделей загальних і варіантних модулів. 

Таким чином, графічний опис об'єкта проектування через структурні 

компоненти створює передумови впровадження в практику проектування 

взуття  методу комбінаторного синтезу складних технічних об'єктів. 

У промисловості при проектуванні нових моделей взуття використовують базові 

основи конструкції (ОК) як певний прототип. Заслуговує на увагу застосування 

конструктивного прототипу в розробці  моделей на різних рівнях її проробки як основи 
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ряду. Цей ряд може бути сімейством моделей, колекцією моделей, раціональною 

асортиментною серією (РАС), конструктивно-уніфікованими рядами модельних 

конструкцій(КУРМК)[5]. 

В роботах [4-6] встановлено, що розробка нової конструкції - це ітераційний 

процес і основною метою автоматизованого проектування є скорочення числа і 

тривалості циклів ітерацій (повторень) та перетворення самого проектування у 

лінійний процес. Зокрема, реалізацію процесу циклічної проробки конструкції можна 

подати у вигляді ланцюжка: 

- ТК - БК - ТБК = ВМК - МКС 

Основа конструкції (ОК) - креслення, яке має однакову систему конструктивних 

відрізків для різних видів взуття і відтворює габаритні   розміри поверхні колодки. 

Типова конструкція (ТК) - це схематичне зображення найхарактернішої для 

певного   проміжку   часу   конструкції   за   результатами   аналізу конструктивних 

рішень   асортиментних   одиниць   взуття.   Отже,   вона спеціально не розробляється, а 

характеризує типові членування. 

Базова  конструкція (БК) - це креслення, яке має основні ознаки конкретного 

виду взуття (БК черевиків, БК напівчеревиків), розробляється спеціально. 

Типова  базова конструкція (ТБК) - креслення базової конструкції, 

розроблене на основі даних про типові конструкції, яка забезпечує виконання 

взуттям найсуттєвіших утилітарно-практичних функцій. 

Вихідна модельна конструкція (ВМК) - креслення базової основи, яке 

характеризує раціональну конструкцію основних деталей взуття (союзка, берці, язичок, 

халяви і.т.д) в методиці конструювання. 

Модельна конструкція серії (МКС) - конструкція, розроблена засобами 

моделювання або модифікування типових і   уніфікованих елементів на основі 

ТБК (ВМК). 

Використання ТБК або ВМК як основи для створення МКС забезпечує 

виконання взуттям найбільш суттєвих естетичних і утилітарних функцій. 

Висновки 

Різноманітність конкретних властивостей модельних конструкцій серії  взуття 

досягається за допомогою конструктивних модифікувань типових базових конструкцій  

та збагачень їх  конструктивно-декоративними елементами. 
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Отже, використання основних принципів модульного проектування взуття 

дозволяє  розробити блочно-модульну систему модифікаційних перетворень 

конструкцій взуття за принципом взаємозамінювання. Робота по створенню даної 

системи буде продовжена, вона буде значно розширена в напрямку розробки механізму 

поетапної модифікації конструктивних модулів одного виду взуття в інший. 
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АННОТАЦИЯ 
 

АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРИНЦИПОВ МОДУЛЬНОГО   
ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОБУВИ 

В работе обоснованы основные принципы модульного проектирования обуви, что позволит 
разработать блочно-модульную систему модификационных преобразований конструкций обуви по 
принципу взаимозамены  и предложить механизм поэтапной модификации конструктивных модулей 
одного вида обуви в другой. 

 
THE SUMMARY 

 
This study justifies the basic principles of modular footwear design that will allow development of 

module-based system of footwear retooling using principles of interchange and offers a scheme of gradual 
modification of structural modules of one type of footwear into another. 
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АНАЛІЗ ВПЛИВУ МОДИФІКАТОРА НА МІЦНІСТЬ СКРІПЛЕННЯ ДЕТАЛЕЙ 

НИЗУ ВЗУТТЯ В РІЗНИХ УМОВАХ ЕКСПЛУАТАЦІЇ 
 

 Г.І. КРИВИЧ, О.П. КОЗАРЬ, І.Г. КРИВИЧ  
Мукачівський державний університет 

 
 У статті розглядається зміни міцності скріплення матеріалів для деталей низу і верху взуття, 
в різних умовах експлуатації при застосуванні клею поліуретанового «Десмокол» з використанням 
модифікатора. 

 

На сьогоднішній день більша частина споживчих мас населення віддає перевагу, 

в першу чергу, якісному взуттю. Саме тому сучасне взуття повинно мати необхідний 

комплекс санітарно-гігієнічних властивостей, мати раціональну конструкцію, гарні 

естетичні показники, досконалі параметри з’єднань, виготовлятися з високоякісних, 

сучасних  матеріалів та ін [1]. 

 На сьогоднішній день найбільшого поширення  є взуття клеєвого методу 

кріплення. Асортимент клеїв, які можна застосувати в технології виробів зі шкіри, у 

даний час достатньо широкий. Однак постійно з'являються нові матеріали для виробів 

зі шкіри, що при багатьох позитивних якостях іноді все-таки погано склеюються 

(наприклад, термоэластопласти). Практика застосування клеїв у різних областях 

техніки й інших сфер людської діяльності переконує в тому, що матеріалів, яких 

узагалі не можна склеїти, не існує. Тому завжди потрібно пам'ятати, що при відсутності 

потрібного клею в існуючому асортименті, призначеному для даного типу матеріалів, 

його потрібно шукати в інших областях чи, якщо необхідно, розробляти синтезуючи 

нові адгезивно-активні полімери, модифікуючи наявні. 

При виготовленні взуття клеєвого методу кріплення, особливу увагу слід 

звертати на технологічний процес склеювання, а саме,  на вибір клейових композицій 

та  метод обробки з’єднуваних  поверхонь. Технологія склеювання для відповідальних 

клейових з'єднань низу взуття включає найбільшу кількість операцій процесу [2,3]. 

Постановка задачі 

 В літературі [2,3,5,6] розглядаються параметри з’єднань у взутті при 

нормальних умовах. Тому, актуальним є дослідження фізико-механічних 

характеристик клейових з’єднань та встановлення оптимальних параметрів, в умовах, 

відмінних від нормальних.  Міцність клейових з’єднань досліджувались для різних 
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умов експлуатації, а саме: при низьких і високих температурах, підвищеної вологості, 

дії агресивного середовища. 

Об’єкти та методи дослідження 

В даній роботі проведено аналіз впливу зовнішнього середовища на міцність 

кріплення деталей низу взуття 

Об’єктом даного дослідження є методи скріплення вузлів та деталей верху 

взуття. Предметом - міцність клейового шва в залежності від високих та низьких 

температур, вологи, нафтопродуктів при  наявності модифікатора клейової композиції. 

Матеріал верху – ялівка хромового методу дублення з підвищеним вмістом жируючих 

речовин. Матеріал низу - шкірволон, пориста і мікропориста гуми. Модифікатор - 

протруйник типу діхлоретан. Клей - «Десмокол». 

Результати та їх обговорення 

Поліуретанові клеї застосовують для основного кріплення верху з підошвами, 

виготовленими з поліуретанів, термоеластопластів, пластиків та деяких видів гум [4]. 

Клеї на основі різних поліуретанових смол мають гарні адгезивні властивості до 

більшості матеріалів і застосовуються для склеювання як при нормальній температурі, 

так і при нагріванні. Поліуретанові клеї мають чимало переваг порівняно з наіритовими 

клеями, їхня клейова плівка відзначається високою адгезією до багатьох субстратів, 

особливо полярних. Вона стійка до дії пластифікаторів, дає міцне кріплення 

полівінілхлоридного низу до шкіряного верху литтєвим і клейовим методами. 

Для виготовлення клеїв застосовують найчастіше не поліуретани, а продукти, 

що є вихідними компонентами для їхнього одержання [5]. Поліуретани утворюються в 

результаті реакції між ізоціанатами й гідроксилвмісними поліфункціональними 

з'єднаннями. Реакція протікає по механізму ступінчатої полімеризації з міграцією 

атома водню від гідроксилу до азоту ізоціанатної групи: 

 
Утворення полімерів відбувається в процесі склеювання. Адгезивні властивості 

поліуретанів обумовлюються наявністю в їхньому складі полярних NHCO-груп. 
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Клейову здатність визначають методом розшарування склеєних смужок через 1 

або 8 діб після склеювання при температурі 20 ±2оС при відносній вологості 

навколишнього середовища 60±5 %. Ці випробування проводять на розривній машині 

РТ-250. Приклеювання підошов здійснювали за стандартною методикою [2,3].   

В даній роботі проводиться встановлення оптимальних параметрів залежності 

міцності склеювання гуми пористої,  гуми мікропористої, шкірволону з шкірою під 

дією різних середовищ, а саме: 

- під дією низьких температур (охол.); 

- під дією високих температур (нагр.); 

- під дією вологи (в.с.); 

- під дією агресивного середовища – нафтопродуктів (а.с.).  

Експеримент тісно пов’язаний з необхідністю вивчення міцності шва, тому й 

вибір обладнання, на якому буде проводитися випробування, обумовлене самим 

технологічним методом, який ми досліджуємо. 

Для випробувань підготовлюються зразки згідно ГОСТ 938-70 “Кожа. Правила 

приемки. Методы отбора проб” розміром 120×20мм.  Зразки скріплюють клеєм 

Десмокол-400, нанесеного на поверхню,  оброблену механічним методом (для 

прототипу) та хімічним методом (для досліджуваних зразків), з використанням 

модифікатору дихлоретан. Дослід проводиться по ГОСТ 21463-87 “Обувь нормы 

прочности”. 

Результати досліджень наведені на рис.1-3 
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Рис. 1. Міцність клеєних швів при склеюванні шкірволону 
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Рис. 2. Міцність клеєних швів при склеюванні пористої гуми 
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Рис. 3. Міцність клеєних швів при склеюванні мікропористої гуми 

 

Висновки  

В результаті проведених досліджень  встановлено, що вплив модифікатора на 

міцність  клейових з’єднань в залежності від умов експлуатації є неоднаковою. 

Як видно з рис.1-3., на мікропористу гуму використання модифікатора в 

нормальних та агресивних умовах призводить до незначного погіршення міцності 

скріплення, але в інших випадках, а в особливості при низьких температурах, має 

позитивний вплив. 
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В нормальних умовах міцність з’єднання взірців шкірволону без модифікатора є 

дещо більшою (рис.1). 

Отже, на підставі проведених дослідів можна зробити наступні висновки: 

1. Використання модифікатора діхлоретану при склеюванні гумовмісних 

матеріалів призводить до підвищення міцності скріплення деталей.  

2. Для мікропористої гуми  міцність з’єднання в більшості випадків 

визначалась когезивною міцністю матеріалу і тому можливо є потреба в встановленні 

дозування витрат розчинника при обробці цього матеріалу. 

3. Найкращі дані отримані при скріплені шкірволону, в якого структура 

наближається до ТЕП. Тому є підстави говорити про те, що при прикріпленні підошв з 

термоеластопластів і еластопластів можливо слід провести додатково дослідження. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье рассматривается изменения прочности скрепления материалов для деталей низа и верха 

обуви, в различных условиях эксплуатации при применении клея полиуретанового «Десмокол» с 
использованием модификатора.  

 
THE SUMMARY 

 
This article describes changes in the strength bonding materials for the parts of a bottom and top of the 

shoe, in different operating conditions in the application of polyurethane adhesive "Desmokol" with a modifier. 
 



Науковий вісник Мукачівського державного університету 
Природничі і технічні науки 

20

 

Журнал наукових праць №7(2)’2009 
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ТЕРМІТНІ ЗНОСОСТІЙКІ ВИСОКОЛЕГОВАНІ ЧАВУНИ 

 
Ю.Ю. ЖИГУЦ 1, В.Ф. ЛАЗАР 2, 

1Ужгородський національний університет 
2Мукачівський державний університет 

 
В роботі розглянуто проблеми пов’язані із синтезом зносостійких високолегованих чавунів 

металотермією. На основі дослідної методики встановлюються зміни механічних властивостей та 
структури термітних чавунів. Досліджено вплив особливостей металотермічного плавлення на 
коефіцієнти засвоєння легуючих домішок у термітному залізовуглецевому сплаві. 

 
Вступ 

Важливою проблемою для сучасного виробництва є не тільки створення нових 

матеріалів та покращення властивостей традиційних, але і забезпечення і постачання 

запасними частинами та інструментом немасового використання, потреба 

самозабезпечення якими виникає на невеликих підприємствах та у майстернях де немає 

відповідної бази. 

Детальне вивчення питання дає можливість вважати, що перераховані вище 

проблеми можуть успішно вирішуватись за рахунок використання матеріалів, 

отриманих металотермією. Тому, дослідження впливу металотермічних способів 

отримування сплаву на мікроструктуру, хімічний склад, механічні властивості 

синтезованих матеріалів набули великого практичного значення. При відсутності 

енергетичної бази, спеціального ливарного обладнання, технологічні процеси 

створення матеріалів на базі металотермічних реакцій стають економічно доцільними, 

а використання їх у вже існуючих методах виготовлення виливків, наприклад у 

технології отримування чавунних виливків з термітними ливарними додатками, 

суттєво підвищують ефективність виробництва. 

Мета роботи − встановлення можливості отримувати якісні зносостійкі 

спеціальні термітні чавуни металотермічним способом, а також виявлення 

взаємозв’язків між структурою, хімічним складом і механічними властивостями 

синтезованих сплавів. 

Об’єкти та методи дослідження 

При компонуванні металотермічної шихти були використані наступні 

матеріали: хром металічний ГОСТ5905-79; ферохром ФХ65-7А ГОСТ 4757079; 

силікокальцій С40Л10 ГОСТ 4762-71; феросиліцій ФС65Ал3,5 ГОСТ 1415-78; порошок 

алюмінієвий ПА-3–ПА-6 ГОСТ 6058-73; феромарганець ФМн70 ГОСТ4761-80; 



Науковий вісник Мукачівського державного університету 
Природничі і технічні науки 

21

 

Журнал наукових праць №7(2)’2009 
 

феротитан ФТи30А ГОСТ4761-80; залізна окалина ковальського виробництва з 

середнім хімічним складом (% за мас.): 0,05 С; 0,10–0,35 Si; 0,10–0,35 Mn; 0,01–0,03 S; 

0,01–0,03 P; 40–50 Fe2O3; 50–60 FeO. 

При організації процесу синтезу чавунів використовуються класичні [1] термітні 

реакції засновані на окисленні алюмінію і відновленні заліза. Для встановлення складу 

шихти розроблено методику розрахунку на основі стехіометричного співвідношення 

компонентів реакції із введенням відповідних коефіцієнтів, що враховують їх 

засвоєння металом. Ця методика дозволяє як встановити склад металотермічних шихт, 

так і розрахувати адіабатичну температуру її горіння. Головною умовою процесу є 

необхідність мати реальну температуру горіння шихти вище температури плавлення 

шлаку [2–4] (для Al2O3 – 2400 K). 

Для визначення маси синтезованого металевого зливка і виходу сплаву з шихти 

були проведені мікроплавлення при масі шихти від 100 до 500 г у металотермічному 

реакторі [5] діаметром 80 мм з різним процентним співвідношенням компонентів у 

суміші. Ініціювання процесу горіння проводилося спеціальним титановим запалом. 

Порошкова шихта просушувалася при температурі 150–1800С, змішувалася і 

ущільнювалася. При проведенні досліджень використовувалися порошкові інгредієнти 

металотермічної шихти, частка з яких виготовлялася з відходів ливарного, 

ковальського та металорізального виробництв (залізна окалина, просіяне мливо 

графітових електродів, мливо алюмінієвої стружки та ін.). 

Вимірювання міцності виконувалося на пропорційних циліндричних коротких 

зразках діаметром 6 мм і довжиною 30 мм за ГОСТ 1497-73. Зразки вибиралися у 

кількості 20–30 штук, вирізаних після розпиловування. 

При синтезі зносостійких термітних чавунів отримування металотермічним 

способом необхідно враховувати, що у зв’язку з високим перегрівом сплаву в умовах 

мікроплавлень виникає швидке охолодження, і як наслідок, це приводить до 

мартенситної або голчастої структури. Саме ці структури виявляють найвищу 

зносостійкість [5]. Хімічний склад шихти термітних зносостійких чавунів з голчастою 

структурою і зливків, властивості деяких марок термітних чавунів показано у табл. 1 і 

2, а мікроструктури зносостійкого термітного чавуну, що затверднув при різних 

швидкостях охолодження, до та після 60% гарячого деформування показано на рис.1. 
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Таблиця 1  
Хімічний склад і властивості середньолегованих термітних чавунів 

Вміст елементів, % Механічні властивості Марка С Si Mn S P Cr Ni B Ti Cu σв, MПа σu, MПа Твердість

OИ-1 2,5–
3,0 

1,2–
1,8 >0,1 0,1 0,1 – – 0,1–

0,4 – – 230 550–
710 

47–52 
НRC 

OИ-3 2,5–
3,0 

1,0–
1,5 

0,5–
1,0 0,1 0,1 – – 0,1–

0,4 
0,7–
0,9 – 210–

250 
580–
700 

47–52 
НRC 

ИЧХ4Г7
Д 

3,0–
3,5 

1,5–
2,0 

6,0–
7,5 0,05 0,1 3,5–

4,5 >0,5 – – >0,7 175 370 500–
550HB 

ИЧХ3Т
Д 

2,5–
3,0 

1,0–
1,5 

0,5–
1,0 0,05 0,1 2,0–

3,0 – – 0,5–
0,9 

0,5–
0,9 250 510 500–

570HB 
 

          
а                                               б 

         
в                                               г 

Рис. 1.  Мікроструктура базового зносостійкого термітного чавуну (2,6% С; 0,6% Si; 1,0% Cr) 
без додаткового легування V i Nb; x100 (a i б) і х400 (б і г); а і б – литий стан; в і г – після гарячого 

деформування 
 

Таблиця 2  
 Механічні властивості термітних високолегованих чавунів 
Марка1 НRС σu, МПа 

ИЧХ12М1 65–67 670 
ИЧХ12Г51 64–66 680 

ИЧХ28Н2 53–57 620 
1Після відповідної термообробки. 

 
Особливістю синтезованих аустенітних чавунів з сферичною формою графіту 

була наявність карбідів, які займають ~50% об’єму матеріалу і дозволяють значно 

підвищувати жароміцність і жаростійкість чавуну. При встановлені у мікроструктурі 

глобулярних дрібнодисперсних карбідів виявлена жароміцність на 10–15% вища ніж 

при отриманні крупних карбідів гранчастої форми. Після проведення термообробки 

аустенітних термітних чавунів з кульковим графітом (гомогенізуючого відпалу при 
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1000°С на протязі 4 год.) у структурі чавуна вміст глобулярних дрібних карбідів 

збільшується, а твердість зменшується до 180–190 НВ. Аналіз показує, що у 

поверхневому шарі синтезованих термітних чавунів вміст цементиту складає не менше 

50%, що збільшує мікротвердість до 1000−1050 НV. Із збільшенням вмісту легуючих 

елементів проходять послідовні зміни у структурі, від перлітної до мартенситної, що, в 

свою чергу, приводить до підвищення як твердості, так і зносостійкості. 

Введення додатково у шихту навіть незначної кількості порошкового хрому або 

маловуглецевого ферохрому значно підвищує зносостійкість вказаного чавуну. 

Методами рентгеноструктурного аналізу в структурі цих чавунів виявлено крім 

карбідів Fe3C та (Fe,Сr)3С, карбіди (Fe,Сr)7С3, що забезпечує твердість ~15000 МПа. 

Мікротвердість карбідів (Fe,Сr)3С – НV 10000–10500 МПа, (Fe,Сr)7С3 і (Fe,Сr)23С6 

14500–17500 МПа. 

Необхідно відмітити, що механічні властивості термітного чавуна кращі ніж 

відповідні властивості хромованого чавуну у зв’язку із додатковим мікролегуванням 

алюмінієм, що обов’язково повинен входити у склад шихти. У чавунів із значним 

вмістом марганцю не зважаючи на високі температури синтезу виявлено погіршення 

рідкотекучості при усадці в межах 1,8–2,3%. 

Другий момент, на який слід звернути увагу – оброблюваність чавунів із 

високим вмістом хрому ускладнена, хоча і знаходиться на задовільному рівні [5]. Для 

покращення ливарних властивостей і якості виливків з термітного чавуна форму 

нагрівали до 150–200оС. Значний градієнт температур пов’язаний із технологією 

синтезу термітних спеціальних чавунів приводить до необхідності проведення 

ретельної термообробки. Її необхідно проводити із завантаженням у піч при 250°С і 

витримці не менше 2–3 години при забезпеченні швидкості нагріву ~100°С/год. 

Чавуни ИЧХ15М3; ИЧХ12М та ИЧХ12Г3М піддавали відпалу (для отримання 

структури зернистого перліту) з наступним гартуванням. Чавуни ИЧХ28Н2М2 та 

ИЧХ12Г5 із структурою легованого аустеніту гартували на повітрі, а ИЧХ28Н2 

піддавали середньому відпуску. У інших випадках застосовували завантаження у піч 

після тверднення виливка при температурі 950оС при витримці 2–3 години і 

охолодження разом з піччю, або гартування на повітрі. Твердість, оброблюваність при 

90 хвилинній стійкості різця та зносостійкість при шліфуванні чашковим кругом, 

швидкість різання ∼7 м/с, пульпа кварцовий пісок і вода (співвідношення 1:2 за 

об’ємом), деяких марок досліджених зносостійких термітних чавунів зведено у табл. 3. 
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Таблиця 3  
 Оброблюваність термітних легованих чавунів 

№ 
з/п Марка НRC Швидкість 

різання3, м/хв. 
Коефіцієнт відносної 

зносостійкості4 
1 ИЧХ28Н21 57–59 9,2 7,8–8,3 
2 ИЧХ12М2 38–40 24,8 14–16 
3 ИЧХ2Н41 58–62 10,1 6,9–7,2 

1Відпуск при 350оС, 3 години. 
2Відпал. 
3Швидкість різання при S=0,3 мм/об; t=2 мм. 
4За 1,0 прийнято зносостійкість сталі марки Сталь 10 після нормалізації. 

 
Імовірність графітизації виливків з зносостійкого термітного чавуна при синтезі 

сплаву алюмінотермічним шляхом значно зменшується у зв’язку із значним градієнтом 

температур і високими швидкостями тепловідводу, тобто отримання мартенситної 

структури при литві проходить значно простіше. 

Твердість цих чавунів коливається у межах 9300–12000 МПа (за НV). 

Розроблені склади термітних сумішей підходять і для технології термітних ливарних 

додатків високого температурного градієнта. Проведена робота дозволила встановити, 

що за механічними властивостями синтезовані спеціальні чавуни не поступаються 

“звичайним”, а самі методи придатні для синтезу, в принципі, любого чорного сплаву. 

Висновки 

Теоретично й експериментально показана принципова можливість термітного 

виплавляння зносостійких чавунів, так само як і спеціальних термітних легованих 

чавунів. Спеціальні чавуни мають в деяких випадках властивості навіть кращі, ніж у 

чавунів, виготовлених ординарними методами. Дослідження цих термітних сплавів 

показало, що мікроструктури їх, як правило, більш дрібнозернисті порівняно із 

промисловими сплавами, а механічні властивості мають підвищену міцність і 

пластичність. 

Розроблені склади термітних сумішей підходять і для технології термітних 

ливарних додатків високого температурного градієнта. 

 
ЛІТЕРАТУРА 
1. Бекетов Н.Н. Избранные произведения по физической химии/Под ред. 

Н.А.Измайлова. Харьков: Изд-во харьк. политехн. ин-та, 1955. - 274 с. 
2. Жигуц Ю., Широков В. Методика розрахунку складу екзотермічних шихт на 

основі термохімічного аналізу// Машинознавство. Львів. 2005. №4. − С. 48-50. 
3. Жигуц Ю.Ю. Високоміцний чавун для термітного зварювання 

заготовок//Восточно-европейский журнал передовых технологий. Харьков. Техн. 
центр. 2005. №1 (13). − С. 56-58. 



Науковий вісник Мукачівського державного університету 
Природничі і технічні науки 

25

 

Журнал наукових праць №7(2)’2009 
 

4. Zhiguts Yu. Special thermite cast irons/ Zhiguts Yu., Kurytnik I. //Archives of 
foundry engineering. Polish Academy of Sciences. 2008. N 2. Vol. 8. P. 162-166. 

5. Жигуц Ю.Ю. Сплави, синтезовані металотермією і СВС-процесами. Ужгород: 
Ґражда, 2008. - 276 с. 

 

THE SUMMARY 
 

THERMITE WEARPROOF VISOKOLEGOVANI CAST-IRONS 
The given paper deals with the problems of the synthesis of cast iron by metallothermy synthesis. On 

the basis of investigated method of calculations structures of charges have been arranged and cast iron have 
been synthesized further. Peculiarities metallothermic smelting were found, mechanical properties and 
structure of received cast iron were investigated, assimilation coefficients of alloying elements were stated and 
different technologies for cast iron receiving were worked out. 

 

АННОТАЦИЯ 
 

ТЕРМИТНЫЕ ИЗНОСОСТОЙКИЕ ВЫСОКОЛЕГИРОВАННЫЕ ЧУГУНЫ 
В работе рассмотрено проблемы, связанные с синтезом износостойких высоколегированных 

чугунов металлотермией. На основе экспериментальной методики установлено изменения механических 
свойств и структуры термитных чугунов. Исследовано влияние особенностей металлотермического 
плавления на коэффициенты усвоение легирующих добавок в термитном железоуглеродистом сплаве. 
 
 
 
 
 
УДК 685.34:7.05 
 
 

РЕТРОСПЕКТИВА ВЗУТТЯ УКРАЇНЦІВ ТА РОЛЬ ЕСТЕТИЧНИХ 
ПОКАЗНИКІВ В СТВОРЕННІ НОВИХ ТЕНДЕНЦІЙ МОДИ  

 
В.І. ЛАВКАЙ, Т.Р. ІВАНЧО, Ю.І.ФОРДЗЮН  

Мукачівський державний університет 
 

В статті відображено еволюцію українського взуття на основі історичних фактів, 
археологічних досліджень та аналізу літературної спадщини. Зроблено аналіз становлення розвитку 
естетичних показників українського взуття . Встановлено, що на формування сучасних тенденцій моди 
у взутті потрібно враховувати індивідуальні побажання потенційних споживачів, локальні впливи 
елементів інформаційної виразності та глобальні фактори тенденцій світової моди.  

 
Для виготовлення взуття наші предки використовували найрізноматніші 

матеріали, як правило, ті, що були доступними - були "під руками". За матеріалом воно 

поділялось на взуття з рослинних стебел або кори листяних дерев їх внутрішньої 

частини (луб, лико (рос.)), на шкіряне й повстяне. Матеріали зумовлювали й техніку 

виготовлення взуття, яке було плетеним ,загнутим, стягнутим і зшитим. Звідси пішли 

назви першого українського взуття: личаки, постоли (ходаки), поршні, моршинці, 

черевики, сап'янці, чоботи [1]. 
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Плетене взуття тривалий час не піддавалось впливу моди, адже прості люди, 

зазвичай, ходили в теплу пору року босоніж. Личаки були простими за конструкцією 

(плетена підошва, петлі крізь котрі з допомогою мотузки взуття кріпилося на нозі), а 

тому недовговічними. 

На зміну плетеному взуттю приходить стягнуте шкіряне, що являло собою дуже 

давню і зручну загальнослов'янську форму постоли, постіл (тлумачний словник Даля) 

[2]. Постоли були прототипом для таких видів взуття, як – поршні, прабошні, моршні, 

ходаки, чирики, шкірянки, шкірянці, коти. Це було грубе, примітивне  взуття 

виготовлене з одного або декількох шматків шкіри, яке кріпилося та підганялося до 

розмірів ступні з допомогою ремінців. Цікавим є факт , що слово черевики за своєю 

суттю аналогічне тюркському постоли (дослівно шкіра) ("черево вити"), котрі 

відображають спосіб виготовлення першого взуття наших предків. Як правило таке 

взуття використовувалось з онучами чи спеціальними панчохами, верхній край яких 

оздоблювався орнаментами із різнобарвних квадратиків, ромбиків, листочків, 

виготовлених з хутра, шкіри, повсті та інших матеріалів. Таке оздоблення, можна 

вважати, одним з перших кроків формування естетичних вподобань у взутті серед 

простого населення. 

Особливістю даного взуття було те, що в них не використовувались підбори. 

Залежно від конфігурації носкової частини і способу стягування таке взуття поділялося 

на тупоносе й гостроносе. Ці обставини дозволяють стверджувати про зародження 

такого поняття, як фасон - форма носкової частини - елементи зовнішнього вигляду 

взуття.  

Наступним етапом еволюції взуття є його зшивання. Зшите шкіряне взуття — 

чоботи — було відоме на території України вже з часів Київської Русі, де на західній 

частині домінувала назва чоботи, похідне від європейського "боти", а на східній - 

"сапогі" похідне від тюркського [3]. Однак до широкого вжитку вони ввійшли набагато 

пізніше, лише наприкінці XVIII — у XIX ст., та й то головним чином серед заможного 

населення. Шилися чоботи, як правило, на праву та ліву колодку, тому саме в цей 

період остаточно сформувався такий естетичний показник, як зовнішній вигляд, 

підтвердженням якого є вислів "два сапога пара". Конструкція такого взуття 

складнішає, з’являються нові деталі (підошва, підбори) воно стає більш зручним та 

різноманітним – зароджується асортимент взуття . 
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XIX століття, з початком індустріалізації, масовим використанням швейних 

машин принесло модні тенденції. Взуття перестає бути майном, приданим, а стає 

товаром, зовнішній вигляд взуття визначає його вартість.  

В період ринкових відносин відбувається конкуренція між виробниками, які 

прагнуть створювати якісне взуття, яке можна розпізнати при наявності логотипів 

відомих торгових марок, брендів, які впливають на вибір взуття споживачем. Це - 

період формування інформаційної виразності – нового елементу естетичних 

показників[4].  

Отже українське взуття, його зовнішній вигляд, сформувалось під впливом 

власних об’єктивних чинників та факторів зовнішнього впливу. Наші предки швидко 

переймали чужий передовий досвід в сфері взуттєвого ремесла. Зовнішній вигляд 

взуття, як і інших частин костюму, змінювався, удосконалювався, зазнавав впливу 

інших культур, традицій, етносів.  

Цей вплив носив виключно локальний характер (західний – європейський та 

східний - тюркський), тому український костюм зберіг свою колоритність, 

самобутність та неповторність. В нинішніх умовах спостерігається глобальний вплив - 

змінюються смаки та вподобання сучасного споживача. Представляє інтерес 

дослідження мотивацій вітчизняного споживача щодо вибору взуття. 

Об’єкти та методи дослідження 

Основними об’єктами нашого дослідження є естетичні показники. Вони 

характеризують зовнішній вигляд взуття, його виразність, цілісність, гармонічність, 

відповідність середовищу, стилю та моді.  

В умовах інтеграції світового споживчого ринку, його комерціалізації, 

спостерігається різка зміна параметрів естетичних характеристик виробів в рамках 

системи " взуття - споживач – середовище". Ключове, центральне місце в цій системі 

посідає особистість. Людина наслідує існуючі вподобання, традиції і в той же час 

прагне здійснити свою власну стилізацію, самовираження. Має місце вплив суспільства 

на людину. 

Для створення чогось нового, незвичайного, для задоволення зростаючих вимог 

споживачів щодо зовнішнього вигляду взуття модельєр повинен виходити за рамки 

традиційних естетичних показників.  

На наш погляд, представляє інтерес вивчення типізації особистостей, зокрема 

інтровертів ( ті, що віддають перевагу роздумам і уяві в операціях з реальними 
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зовнішніми об'єктами, звернені на себе, замкнуті, заглиблені в себе і в свої фантазії) та 

екстравертів (ті, що віддають перевагу соціальним та практичним аспектам життя без 

занурення у світ уяви та роздумів, звернених на зовнішній світ, товариські, орієнтовані 

на оточення людей)[5], щодо їхнього ставлення до моди, як процесу. 

Очевидним є те, що: екстраверти, з огляду на моду, будуть хотіти виділитись 

своїм зовнішнім виглядом (одягом, взуттям, аксесуарами) в середовищі, показати своє 

«Я». Інтроверти ж одягаються для власного задоволення, полюбляють моду тільки в 

«Собі», звернені виключно на себе. 

Постановка задачі 

Мета статті – на основі естетичних показників взуття вивчити психологію 

споживачів, їхні вподобання та бажання. Це дозволить розширити граничні межі 

естетичних показників та модних тенденцій. 

Результати та їх обговорення Показники зовнішнього вигляду взуття 

достатньо регламентовані в спеціальній літературі та нормативних документах [6]. 

Сьогодні ці елементи є складовими компонентами ієрархічної структури: 

 - цілісність композиції (організованість об’ємно – просторової структури: 

підпорядкованість частин і цілого, гармонічна організованість, пропорційність, 

масштабність, пластичність і силует, упорядкованість графічних і зображених 

елементів, колорит, декоративність, колір, фактура, орнамент); 

- раціональність форми (виявлення призначення виробу у його формі, 

раціональна краса конструкції, матеріалів, технології, обробки, відповідність естетично 

значущої форми ергономічним вимогам); 

- художньо - інформаційна виразність (образна виразність, оригінальність 

художнього задуму, виразність стильового рішення, дотримання вимог моди); 

- досконалість виробничого виконання та сталості товарного вигляду 

(ретельність виконання, чистота виконання контурів і сполучень, чіткість виконання 

знаків і супроводжувальної документації, стійкість до пошкоджень і збереження 

первинного вигляду)[4]. 

Для кращого вивчення мотивацій, вподобань споживачів у сфері моди, було 

розроблено анкету (дивись додаток 1).  

Опитування проводилось серед студентів різних спеціальностей, серед них 37% 

тих, хто має безпосереднє відношення до одягу та взуття. Загальна кількість опитаних 

становить – 71 чоловік. Після опрацювання анкет отримано наступні результати. 
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Переважна більшість студентів не байдуже ставляться до моди, більше 96%, з них 

цікавляться модою – 55%, намагаються слідувати – 41%. Розуміння красивого 

зовнішнього вигляду, передбачає гармонію одягу та взуття, так вважає 100% опитаних. 

Відома теза: «Встречают по одёжке – провожают по уму», на сьогодні, є 

актуальною, вважає переважна більшість (79%) студентів. Слід зауважити, що в 

буденному житті 83% респондентів надає перевагу повсякденному  виду взуття.  

Естетичними показниками у взутті, вважаються: красивий зовнішній вигляд, 

фасон, внутрішнє оздоблення, але як показують результати опитування – 65% 

респондентів вважають це недостатньо. 

 На питання: «Що є пріоритетним у зовнішньому вигляді взуття», більшість 

респондентів надали перевагу: по-перше - конструкції, по-друге – кольору, по-третє – 

фактурі поверхні, і на останок – силуету та оздобленню фурнітурою. При купівлі 

взуття опитані першочергово звертають увагу на зовнішній вигляд, далі на 

комфортність, не останнє місце займають ціна та колір виробу. Те, що бренд не робить 

більш привабливим зовнішній вигляд взуття, вважають 59% опитаних, але, поряд з цим 

41% визнає красивий зовнішній вигляд та надає перевагу взуттю відомих торгових 

марок.  

Ключовим питанням нашої анкети є: «З огляду на відношення до моди, до якого 

типу людей ви відносяться» - 59% респондентів відносять себе до екстравертів, тобто, 

ті, що хочуть виділитись своїм зовнішнім виглядом в середовищі, показати своє «Я», а 

41% - до інтровертів, ті, які полюбляють моду тільки в «Собі», одягаються для 

власного задоволення, звернені виключно на себе. 

Більше половини опитаних (54%), вважає взуття з позначкою відомої торгової 

марки більш комфортним.  

На сьогодні, дивлячись на матеріальний достаток, 52% респондентів не готові 

платити більше за брендове взуття, але й не мало таких (48%), які готові заплатити 

більше. 

А чи багато відомих українських взуттєвих торгових марок ми знаємо? Високий 

відсоток (90%) опитаних, не знає жодного українського бренду. Це може бути 

пов’язано з недостатньою кількістю реклами. Можна припустити, що споживач не є 

достатньо обізнаним, проінформованим. Але, позитивним є те, що переважна 

більшість, а саме 65%, готова купувати взуття вітчизняних торгових марок. 
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Бренд на взутті повинен бути помітним виключно носієві, так вважає 47% 

опитаних, інші - 39% вважають, що він повинен нести інформаційну функцію, є й такі 

(14%), які прагнуть, щоб бренд був помітним оточуючим. 

Враховуючи існуючі тенденції моди, 60% респондентів не готові носити на 

взутті додаткову інформацію у вигляді знаків, символів. Але 40% прагнуть таким 

чином виділятись та самостверджуватись у суспільстві. Отже, ми маємо над чим, а 

головне, для кого працювати. 

Висновки 

Наші предки звертали увагу на зовнішній вигляд взуття, адже відчуття 

прекрасного було властиве всім верствам населення. Взуття відображало соціальний 

стан населення, а тому має вплив на ментальність нинішнього покоління. 

Сьогодні взуття є невід’ємним елементом гардеробу кожної людини, тобто 

товаром, який в свою чергу повинен відповідати вимогам суспільства та задовольняти  

індивідуальні потреби споживача як особистості. 

В умовах інтеграції світового споживчого ринку, його комерціалізації, в рамках 

системи "взуття - споживач – середовище" для нових напрямків моди потрібно 

враховувати індивідуальні побажання потенційного споживача та рахуватися з 

локальними та глобальними тенденціями світової моди, адже людині властиво 

наслідувати існуючі вподобання, традиції і в той же час здійснити свою власну 

стилізацію, самовираження.  
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АННОТАЦИЯ 
 

РЕТРОСПЕКТИВА ОБУВИ УКРАИНЦЕВ И РОЛЬ ЭСТЕТИЧНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 
СОЗДАНИИ НОВЫХ ТЕНДЕНЦИЙ МОДЫ 

В статье отображена эволюция украинской обуви на основе исторических фактов, 
археологических исследований и анализа литературного наследства.  Сделан анализ становления 
развития  эстетичных показателей украинской обуви . Установлено, что на формирование современных 

http://ru.wikipedia.org/wiki
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тенденций моды в обуви  нужно учитывать индивидуальные пожелания потенциальных потребителей, 
локальные влияния  элементов информационной выразительности и глобальные факторы тенденций  
мировой моды. 

THE SUMMARY 
 

THE RETROSPECTIVE  OF UKRAINIANS FOOTWEAR AND THE ROLE OF ESTHETIC INDICES 
IN FORMATION OF THE NEW FASHION TENDENCIES. 

 The evolution of Ukrainian footwear on the basis historical facts, archeological research and analysis 
of literature heritage is described in the article. The analysis of formation of development of esthetical indices of 
Ukrainian footwear is made. It is determined, that it must be taken into consideration the individual wants of 
potential consumers, local influence of elements of informational expressiveness and the global factors of 
world’s fashion tendencies in formation of modern fashion tendencies.  
 
 
 
 
УДК 685.34.013.2 
 
 

ТРЬОХВИМІРНЕ СКАНУВАННЯ, ЯК ОДИН ІЗ СУЧАСНИХ ТА 
ПЕРСПЕКТИВНИХ МЕТОДІВ ОБМІРУ СТОПИ ЛЮДИНИ 

 
Б.Б. ПЕТРУС 1, В.П. КОНОВАЛ 2, Д.А. ЧАЛИХ 3 

1,3Мукачівський державний університет 
2Київський національний університет технологій та дизайну 

 
 

В даній статті пропонується сучасний метод обміру стопи людини за допомогою 
трьохвимірних сканерів з метою отримання об’ємного зображення стопи та необхідних даних, які 
потрібні для створення колодки та взуття, а саме довжина, повнота та периметр будь-якого січення 
стопи.  

 
За час становлення та розвитку взуттєвої галузі легкої промисловості для обміру 

стоп були розроблені прилади різних конструкцій [1], які відрізнялись між собою за 

складністю використання, та ділянками обміру досліджуваного об’єкту. Кожен з цих 

приладів був придатний для використання при досягненні певної мети, і кожен з них 

мав право на існування, оскільки давав непогані результати при дослідженні стопи. Це 

були такі прилади як: стопомір конструкції Ю.П.Зибіна; горизонтальний та  

вертикальний контурографи; плантограф; контурограф В.Т.Зуєва; прилад Н.К.Кушніра; 

прилад Д.Е.Медзерян; плантограф В.3.Ильченка; фотостопомір В.А.Фукіна; 

стереофотоприлад Б.С.Пашаева. 

Проте на сьогоднішній день використання вищезазначених приладів є 

недоцільним, оскільки вони не дають повну інформацію та  є застарілими. На заміну їм 

прийшли сучасні прилади, які об’єднують в собі можливості всіх вище приведених 

приладів, забезпечують отримання більш точних даних, полегшують проведення 

досліджень та прискорюють обробку результатів. 
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До таких приладів відносяться спеціалізовані трьохвимірні сканери для 

сканування стопи людини. 

Трьохвимірні сканери мають значний попит у використанні для 

всесвітньовідомих торгових брендів виробників взуття, оскільки вони займаються 

виготовленням взуття за індивідуальними замовленнями для впливових людей та 

провідних спортсменів світу. Відомо, що найбільш зручним з точки зору комфорту та 

ергономіки є взуття, яке виготовлене за індивідуальними мірками (індивідуальною 

колодкою). Крім того, такі прилади застосовують у багатьох медичних закладах в 

ортопедичних та оздоровчих цілях. Під виготовленням ортопедичного взуття 

розуміють виготовлення його в одиничному екземплярі під конкретну особу, тому 

першою стадією повинно бути зняття мірок. Традиційна технологія передбачає 

великий об’єм кваліфікованої праці по підгонці колодки та взуття, в результаті чого 

затрачається багато часу та значно підвищується вартість. 

В категорію 3-х вимірних сканерів входять стаціонарні та портативні прилади. 

Стаціонарні прилади є дуже точними з точки зору отримання результатів, проте вони є 

громіздкими, що не дає змоги їх транспортування. Що ж стосується портативних 

приладів то вони є зручними у користуванні та забезпечують хорошу точність 

(±0,5мм), та швидкість вимірювань - 30 мм в секунду (середнє число = приблизно 8 

секунд за стопу). 

Найбільш відомим виробником таких приладів є Британська організація, яка 

випускає такий прилад під торговою маркою “INFOOT® 3D foot scanner”[2] (рис.1). 

  
Рис. 1 

За допомогою цього приладу отримуються всі необхідні дані (параметри стопи), 

для створення колодки, а саме довжина стопи та обхват любого потрібного січення 



Науковий вісник Мукачівського державного університету 
Природничі і технічні науки 

33

 

Журнал наукових праць №7(2)’2009 
 

стопи за короткий проміжок часу. Даний сканер може використовуватись як єдина 

одиниця для аналізу виміру стопи або альтернативно використовуватись в поєднанні із 

спеціалізованими системними програмами для розробок колодок та взуття. 

Приєднавши сканер до комп’ютера, ми можемо приступати до обмірювання 

стопи. Розміщуємо стопу у внутрішній простір сканера та закриваємо від потрапляння 

сонячного проміння, вводимо дані про досліджувану особу та починаємо сканування. 

Орієнтовно через 20 секунд на моніторі отримуємо трьохвимірне зображення стопи 

(рис.2,3).  

              
                               Рис. 2                                                                           Рис. 3 

Наступним кроком є обробка отриманих даних та автоматизоване моделювання 

колодки, враховуючи побажання замовника . Для цього ми користуємось наступними 

програми”[3]: OrthoScan; OrthoLast; OrthoDesign; OrthoStyle; OrthoTec. 

В програмі OrthoScan дані від сканера претворюються в формат STL та 

передаються в програму OrtoLast, в якій створюються колодки для майбутнього взуття 

(рис.3,4).  

         
                             Рис. 3                                                                      Рис. 4  
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В програмі OrtoLast є бібліотека колодок, із якої можна вибрати найбільш 

підходящу. В даній програмі можна скомбінувати колодку із декількох різних, в 

залежності від побажань замовника або спроектувати індивідуальну колодку по 

отриманій трьохвимірній моделі стопи. 

В інтерактивному режимі програми можна легко змінювати будь-яку частину 

колодки, створювати шаблони для перевірки, збільшувати або зменшувати розмір. 

Після створення комп’ютерної моделі колодки можна перейти до автоматизованого 

проектування взуття, враховуючи традиційну методику проектування [4]. 

Це робиться в програмах OrthoDesign и OrthoStyle, де можна безпосередньо 

на колодці моделювати верх взуття, враховуючи товщину матеріалу, обробку країв, 

розташовувати допоміжні та декоративні елементи, шнурівку та прошивання швів.  

 

     
                                  Рис. 5.                                                             Рис.6. 

 

На останній стадії проектування робляться розгортки та електронні шаблони 

всіх елементів заготовки верху взуття, на основі яких буде відбуватися 

автоматизований розкрій на ріжучих плоттерах”[5].  

 

             
Рис. 7. 
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Використання приладів такого типу значно прискорює отримання результатів 

та покращує їх точність. Після сканування стопи, отримані дані можуть бути збережені 

в базі даних, а також можуть бути використані для розробки колодки та взуття. 
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АННОТАЦИЯ 

 
В данной статье предлагается современный метод обмера стопы человека с помощью 

трехмерных сканеров с целью получения объемного изображения стопы и необходимых данных, 
которые нужны для создания колодки и обуви, а именно длина, полнота и периметр любого сечения 
стопы. 

 
THE SUMMARY 

 
 This article refers to the current method of measuring human foot through 3-D scanners to obtain 

three-dimensional image of the foot and the necessary data needed for making shoes and footwear lasts, length 
and completeness of any section of the perimeter of the foot. 
 
 
 
 
 
 
УДК 685.31: 613.48. 
 
 
ДОСЛІДЖЕННЯ ПСИХОФІЗИЧНОГО СПРИЙНЯТТЯ ДИСКОМФОРТУ ПРИ 

ДОСЛІДНОМУ НОСІННІ ВЗУТТЯ 
 

А.В. КОСОВІЛКА, Ю.І.ФОРДЗЮН 
Мукачівський державний університет 

 
Досліджені психофізичні аспекти відчуттів  сприйняття людиною комфорту та  дискомфорту 

при дослідному носінні. Запропоновані кількісні параметри оцінки стану системи “стопа – взуття – 
зовнішнє середовище ”, котрі дозволяють судити про стан комфортності при дослідному носінні 
взуття. 

 
Ергономічність взуття визначається гігієнічними властивостями використаних 

матеріалів, адже  при носінні взуття, завдяки процесу пітніння, змінюється вологість 
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шкарпетки, внутрішніх матеріалів взуття, закономірно порушується теплообмін 

стопи[1], що загалом визначає стан комфортності.  

Проблема ергономічності, комфортності виробів є особливо актуальною в сфері 

легкої промисловості, адже має місце використання широкого спектру матеріалів,  

продукція  галузі різноманітна як за асортиментом, так і за якістю, різними впродовж 

дня є умови експлуатації виробу. Низька ціна на продукцію сприяє продажу товарів 

сумнівної якості. В таких умовах споживач не завжди спроможний вибрати якісний 

одяг, взуття, особливо сьогодні, коли пропозиція суттєво перевищує попит. 

Товаровиробники не регламентують якісні характеристики своєї продукції. Покупці, як 

правило, вражені красивим зовнішнім виглядом, низькою ціною, а тому при купівлі, 

нехтують споживчими властивостями виробів, найважливішими з яких є 

ергономічність, комфортність. 

В нормативних документах  на товарну продукцію оговорено рівні взаємодії в 

системі: “споживач-товар-зовнішнє середовище ”, а саме: 

- комфортний стан; 

- відносно дискомфортний стан; 

- екстремальний стан; 

- надекстремальний стан[2]. 

Однак дана градація взаємодії між людиною та товаром не відображає 

кількісних  параметрів стану комфорту чи дискомфорту. Це особливо актуально для 

продукції взуттєвої галузі. При тривалому   носінні  взуття впродовж дня - різними 

будуть відчуття споживача. Як наслідок, критерії якості взуття, зокрема кількісні 

параметри ергономічності, комфортності, гігієнічності на сьогоднішній день 

недостатньо регламентовані [3].  

Об’єкти та методи дослідження 

Було встановлено, що рівень комфорту визначається кількістю вологи поту, яка 

накопичується на шкарпетці, внутрішніх матеріалах взуття  та шкірі ступні людини, в 

місцях найбільшого потовиділення [1]. Психофізичне сприйняття дискомфорту носій 

відчуває фактично в перші 20 хв. експлуатації взуття, адже в граничних умовах 

дискомфорту, коли всередині присутня рівновага фазового стану вода–пара, для 

виділення поту у вигляді крапель, організм повинен створювати “зайві зусилля”, так як 

випаровування рідини з поверхні відбувається при вологості повітря менша 100%.  
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Потрібно зауважити, що стан системи “стопа – взуття – зовнішнє середовище” 

сприймається завдяки аналізаторам (температурним відчуттям холоду-тепла, сухості-

вологості, а також відчуттям дотику (тактильним відчуттям)) [4]. Органи відчуттів 

аналізаторів розміщені на шкірі людини. Температурні відчуття (холоду, тепла) 

виникають при контакті з предметами, що мають температуру вищу або нижчу, ніж 

температура тіла в системі “стопа- середовище”. Тактильні відчуття відповідають 

за розпізнавання рельєфності поверхні взуття, ходової поверхні(в даному випадку 

внутрішні деталі верху та низу взуття: підкладка, вкладна устілка; а також 

шкарпетка). При сильній дії на аналізатор (подразненні) виникає відчуття болю. 

Інтенсивність подразника визначатиме відчуття стану дискомфорту. Тому 

відчуття людини слід розглядати як результат психологічного сприйняття споживчих 

властивостей виробу, а система «стопа – взуття – зовнішнє середовище» потребує 

додаткового аналізу та вивчення. 

Постановка задачі 

Метою даного дослідження є вивчення впливу дискомфорту у взутті на відчуття 

людини за результатами анкетного опитування респондентів та на основі безпосередніх 

вимірювань потовиділення та температури стопи.  

Результати та їх обговорення 

В роботі досліджувались психофізичні сприйняття відчуттів людини при 

дослідному носінні взуття в закритому приміщенні. Носіями взуття були студенти 

університету (кількість респондентів 5-8 чол.), проводилась статистична обробка 

отриманих результатів. Досліди проводились в теплий період (період “бабиного літа”), 

в якості взуття респонденти  використовували повсякденні напівчеревики. Фіксувались 

зовнішні фактори: погодні умови - температура – 19,5-21 ºС, вологість – 64-66 %, тиск 

повітря – 748-762 мм. рт. ст., температура в аудиторії 21- 24ºС. 

Досліджувались дві контрольні точки: абсолютний нижній поріг та верхній 

поріг відчуттів, які фіксувались в часі. Для цього на одну ногу поверх шкарпетки 

одягався поліетиленовий пакет, вона знаходилась в умовах дискомфорту, друга в 

звичних умовах – комфорту закритого приміщення. Абсолютний нижній поріг відчуття 

дискомфорту – це умовна точка, коли спостерігається найменш помітна різниця у 

відчуттях між правою та лівою стопами. Абсолютний верхній поріг відчуття 

дискомфорту – це умовна точка, коли виникає відчуття нетерпимості (болю) при 

носінні взуття. 
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Дослід супроводжувався визначенням температури стопи за допомогою 

тепловізора, визначалась температура у двох точках (на ходовій і тильній поверхнях 

стопи). Температура тильної поверхні стопи  була вища за температуру ходової 

поверхні, як правило на 2-3 ºС. Результати вимірювання характеристик дискомфорту у 

взутті наведені в таблиці 1. 
Таблиця 1.  

Результати вимірювання характеристик дискомфорту 
 при дослідному носінні взуття 

Дискомфортні умови 
Комфортні умови Абсолютний нижній 

поріг Абсолютний верхній поріг 

Температура 
поверхні стопи, Т 

(ºС) 

Температура 
поверхні стопи, Т 

(ºС) 

Температура 
поверхні стопи, Т 

(ºС) 

Н
ом

ер
 д
ос
лі
ду

 

Ча
с 

 н
ас
та
нн
я,

t 
(х
в.

) 

ходової  тильної 

Ча
с 
на
ст
ан
ня

, t
 

(х
в.

) 

ходової тильної 

Ча
с 
на
ст
ан
ня

, t
 

(х
в.

) 

ходової тильної 

1 0 24 26 3 24 26 64 25 30 
2 0 26 28 5 26 28 57 27 30 
3 0 27 29 4 27 29 60 28 31 
4 0 25 30 3 28 28 40 27 31 
5 0 27 27 4 25 30 45 29 30 
6 0 27 29 3 27 29 45 28 32 

26 28,2 26,2 28,3 27,3 30,7 

С
ер

. 
зн
ач

 

0 
27,1 

3,7 
27,3 

51,8 
29 

 

Встановлено, що абсолютний нижній поріг наступає через 3-5 хв. (середнє 

значення рівне 3,7 хв.). Абсолютний верхній поріг настає через 40-64 хв. (середнє 

значення – 51,8 хв.). Будучи в умовах дискомфорту усереднена температура стопи 

вища на 1,9 ºС за температуру стопи в комфортних умовах. 

При ваговому методі, який фіксував пітніння стопи, зважувались шкарпетки 

безпосередніх носіїв взуття. Зважування проводились на аналітичних вагах до початку 

досліду, після настання  абсолютного нижнього порогу і абсолютного верхнього 

порогу відчуттів. Для досліджень використовувались шкарпетки з 100% вмістом 

бавовни, використання було одноразовим на термін 45-60 хвилин.  
Різниці між масами шкарпеток в комфортних умовах до початку досліду 

(початкова маса) та після настання абсолютного нижнього порогу не спостерігається. 

Вочевидь, за перші хвилини досліду виділення поту несуттєві (також має місце 

поглинання вологи як матеріалами взуття так і поверхнею шкіри людини [1]). Приріст 
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маси шкарпеток в умовах досліду за рахунок пітніння в комфортних умовах становить 

0,0818 г. В дискомфортних умовах при абсолютному нижньому порозі відчуттів 

приріст маси шкарпеток становить 0,8203 г., а при абсолютному верхньому порозі 

відповідно - 0,8898 г. Результати досліджень представлені у таблиці 2. 

 
Таблиця 2 

Усереднені результати вимірювання маси  шкарпеток   
при потовиділенні в умовах закритого приміщення (сидіння в аудиторії) 

Потовиділення , г 
Комфортні умови Дискомфортні умови 

Після настання абсолютного нижнього порогу 
0 0,8203 
Після настання абсолютного верхнього порогу 

0,0818 0,8898 
 

При анкетному опитуванні респондентів встановлено, що відчуття дискомфорту 

швидше виникає при активній фізичній роботі, як правило у перші хвилини дослідного 

носіння (рис. 1). 

 
Рис. 1. Процеси, при яких виникає відчуття дискомфорту. 

 
На питання: “Які відчуття у Вас виникли в першу чергу при появі дискомфорту 

у жарку погоду”, - більшість респондентів дала відповідь, - “потепління стопи”, та 

поява зайвої вологості. Як наслідок мало місце відчуття перегріву стопи. Вже незначні 
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зміни у температурі стопи асоціюються з дискомфортом і часто заважають у роботі та 

знижують продуктивність праці, що було підтверджено результатами психологічних та 

фізіологічних досліджень (табл.1,2).  

А тому можна сказати, що дискомфорт лежить у таких граничних точках як 

абсолютний нижній та абсолютний верхній поріг відчуттів. Однак верхній поріг 

відчуттів є лише умовною границею оскільки організм людини здатен адаптуватися до 

умов середовища, які в даній системі можуть бути різними і змінюватися в залежності 

від умов середовища. Внаслідок цього відчуття можуть послаблюватися або 

посилюватись, що може призводити до «нетерпимості» чи больових відчуттів які 

призводять до небажаних наслідків. 

Отже, результати опитування повністю підтверджують, що відчуття 

дискомфорту в теплих умовах першочергово обумовлене потовиділенням. Різниця 

температур лише в 1-3 ºС спричиняє відчуття дискомфорту, і це є природною реакцією 

організму на підвищення температури стопи, внаслідок чого виділяється піт. Тому 

потовиділення відіграє ключову роль у відчуттях людини при носінні взуття. Це також 

підтверджується ваговим методом. 

 

 
Рис. 2. Відчуття, що виникли в першу чергу при  
появі дискомфорту у взутті в жарку погоду. 

Висновки 

Встановлено, що абсолютний нижній поріг дискомфорту настає через 3 – 5 хв., а 

верхній – через 40 – 60 хв. При цьому різниця між температурами стоп складає 2 – 3 ºС, 
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тобто має місце перегрів стопи в дискомфортних умовах. Зважування шкарпеток 

показало, що приріст поту стопи в комфортних умовах становив 0,1 г, а стопи в 

дискомфортних умовах – 1г при абсолютному верхньому порозі відчуттів.  

Абсолютний нижній та абсолютний верхній поріг відчуттів є кількісними 

характеристиками дискомфорту у взутті. За допомогою цих параметрів можна оцінити 

стан системи “стопа – взуття – зовнішнє середовище”. 

 Попередивши дискомфорт, людина забезпечить собі збільшення 

продуктивності праці. Потрібно зазначити, що повністю ліквідувати незручності у 

взутті неможливо, але показники ергономічності та комфортності  взуття будуть  

покращені, що є одною з основних вимог споживача при експлуатації виробу. 
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АННОТАЦИЯ 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПСИХОФИЗИЧЕСКОГО ВОСПРИЯТИЯ ДИСКОМФОРТА ПРИ 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОМ НОШЕНИИ ОБУВИ 

Исследованы психофизические аспекты ощущений восприятия человеком комфорта и 
дискомфорта при исследовательском ношении. Предложенные количественные параметры оценки 
состояния системы “стопа - обувь - внешняя среда”, которые позволяют судить о состоянии 
комфортности при исследовательском ношении обуви. 

 
 

THE SUMMARY 
 

RESEARCH OF PSYCHOPHYSICAL PERCEPTION OF DISCOMFORT DURING THE 
EXPERIMENTAL PERIOD OF FOOTWEAR WEARING 

The psychophysical aspects of perception feelings of comfort and discomfort during the period of 
tested wearing are researched. The quantitative parameters of the system’s estimation state are offered “a foot – 
a shoe – an environment”, which allow to judge about the state of comfort at the experimental period of 
footwear wearing are proposed. 
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УДК 004.735 
 
 
ОСОБЛИВОСТІ БЕЗПРОВОДОВИХ МЕРЕЖ 4-ГО ПОКОЛІННЯ НА ОСНОВІ 

ТЕХНОЛОГІЇ МОБІЛЬНОГО ШИРОКОСМУГОВОГО ДОСТУПУ  
MOBILE WIMAX 

 
О.В. ГАБОВДА 

Мукачівський державний університет 
 

Стаття присвячена огляду новітньої технології 4-го покоління mobile WiMAX, концепціям, на 
яких вона заснована, та технологіям, які були застосовані при її розробці. У статті надана порівняльна 
характеристика з технологіями стільникового зв’язку 3-го покоління, оглянуто перспективи та 
проблеми її впровадження у телекомунікаціях світових держав та зокрема України, наведено огляд 
окремих видів користувацького та мережевого обладнання, створюваного світовими лідерами – 
виробниками подібної техніки для мереж 4-го покоління.  

 

З проблеми впровадження мереж, побудованих за технологією mobile WiMAX, 

до сих пір ведуться дебати фахівців у галузі проектування мереж та мережевого 

обладнання стосовно доцільності впровадження мобільних мереж WiMAX, які могли б 

стати альтернативою стільникових мереж 3-го покоління. Причина у тому, по-перше, 

що стільникові мережі 3-го покоління (у країнах, де вони широко розгорнуті) на даний 

час задовольняють потребам більшості клієнтів, оператори вклали у них величезні 

кошти (на одну тільки закупівлю ліцензій у Європі витрачено по 500 доларів на душу 

населення [1]), тому їм економічно невигідно переходити на мережі 4G. По-друге, вже 

розроблений стандарт саме стільникового зв’язку 4-го покоління - LTE (від англ. Long-

Term Evolution – тривала еволюція), але впровадження цього стандарту відстає від 

стандартів mobile WiMAX. 

Багато операторів стільникового зв’язку дивляться на технологію mobile 

WiMAX, як на просунуту заміну фіксованого зв’язку, у той час, як стандарт LTE є 

подальшим розвитком сучасних стільникових мереж. Але, як показує практика, мережі 

mobile WiMAX охоплюють все більший простір, технологія завойовує прихильність 

багатьох операторів, навіть операторів стільникового зв’язку.  

У вересні цього року у Київі вперше в Україні компанією «Українські новітні 

технології» (УНТ) запущено у тестовому режимі мережу під брендом «FreshTel» на 

основі цієї технології. Обладнання постачала китайська компанія «ZTE».  

Російська компанія «Скартел», яка ще з осені 2008р. у Москві та Санкт - 

Пітербурзі запустила спільно з компанією «Samsung Electronics» мережу «Yota» за 

технологією mobile WiMAX, почала у цьому році тестування наступної версії 

технології mobile WiMAX - Release 2.0 (стандарт IEEE 802.16m).  
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В Україні, де 3G мережі широко не розгорнуті, компанії, які не мають 3G-

ліцензій, можуть відразу перейти до створення мобільних мереж 4-го покоління, а саме 

мереж mobile WiMAX. Мережі mobile WiMAX працюють на частотах 2-11Ггц. 

Серед компаній мобільного зв'язку конкурентною перевагою володіють CDMA-

оператори, оскільки для надання послуг нового покоління їм не потрібно набувати 

ліцензії на нові частоти: нове устаткування працює на тих же частотах. Зараз послуги 

за технологією 3G надають такі українські оператори як Utel, Peoplenet, МТС, 

Інтертелеком, CDMA Ukraine. Більшість з них працюють на частоті 2,1Ггц. Для 

порівняння: мережа «FreshTel» у Київі працює на частоті 3,5-3,6Ггц, мережа «Yota» у 

Росії – на частоті 2,5-2,7Ггц. 

Об’єкти та методи дослідження 

Об’єктом дослідження є технологія mobile WiMAX та перспективи її розвитку. 

Дослідження проводились шляхом аналізу статей періодичних видань за останні роки, 

присвячених цій темі, таких як «Технологии и средства связи», «КомпьютерПресс», 

«Сети и телекоммуникации» та ін., інтернет – видань та літератури, присвяченої 

технологіям, на основі яких розроблений цей стандарт. У статті здійснена спроба 

дослідити відмінності між найсучаснішими технологіями стільникового зв’язку 3-го та 

4-го поколінь та останніми версіями технології mobile WiMAX. 

Постановка задачі 

Метою даної статті є висвітлення характерних особливостей технології mobile 

WiMAX (стандартів IEEE 802.16е та IEEE 802.16m), переваг у порівняні з технологіями 

стільникового зв’язку 3–го покоління, проблем та перспектив її розвитку, виявлення 

відмінностей від перспективної технології стільникового зв’язку 4–го покоління LTE. 

Результати та їх обговорення 

У широкому розумінні до 4-го покоління (4G) відносять технології, які 

дозволяють передавати дані у мережах із швидкістю вище 100Мбіт/с. До таких 

технологій відносяться технології безпроводової передачі даних - WiFi (швидкісні 

версії стандарту IEEE 802.11) і WiMAX (теоретично швидкість може перевищувати 

1Гбіт/с) та технологія стільникового зв’язку LTE. У статті розглядатимуться технології 

тільки мобільного зв’язку, до яких не відносяться WiFi та WiMAX для фіксованого 

доступу (стандарт IEEE 802.16d). 

Всі технології 4–го покоління застосовують пакетну передачу мультимедіа 

даних та голосового трафіку. Передача даних в 4G здійснюється за протоколом IPv6. 
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Це помітно полегшує роботу мереж, особливо якщо вони різних типів, оскільки 

довжина використовуваної адреси у новій версії протоколу 128біт замість 32біт, як 

передбачено у протоколі версії ІРv4. 

Мobile WiMAX (стандарт IEEE 802.16е) може забезпечувати всі функції 

фіксованого доступу WiMAX стандарту IEEE 802.16d. Ця технологія забезпечує 

можливість прийому багатопроменевого сигналу, масштабовану пропускну здатність 

каналу, можливість керування асиметричним трафіком та складними системами антен 

за рахунок естафетної передачі сесії між каналами, стійкість з’єднання при різкій зміні 

напрямку руху клієнтського обладнання, керування енергозбереженням клієнтських 

пристроїв, швидке переключення клієнта між каналами та ін. 

Теоретично технологія передбачає швидкості передачі даних до 1Гбіт/с в 

умовах руху джерела або приймача, і до 100Мбіт/с в умовах обміну даними між двома 

мобільними пристроями. Практично запущена, наприклад, у Київі мережа FreshTel 

стандарту IEEE802.16е забезпечує швидкість передачі даних на один абонентський 

пристрій до 20Мбіт/с. Мобільність забезпечується автоматичним «безшовним» 

переключенням між базовими станціями, як у мережах GSM. Стійкий зв’язок 

доступний на швидкостях до 120 км/год. 

У наступному стандарті IEEE802.16m за цією технологією швидкість передачі 

даних, як показало тестування мережі «Yota» у Росії, більш ніж у 4 рази перевищує 

швидкість передачі даних у мережі за стандартом IEEE802.16е. Очікується, що цей 

стандарт перевищить за продуктивністю і стандарт стільникового зв’язку 3GPP LTE[2]. 

Широкосмуговий мобільний доступ за технологією mobile WiMAX дає 

можливість клієнту користуватися VoIP –сервісом (окремо ІР - телефонією), мобільним 

телебаченням, video-on-demand (VOD – «відео за запитом»), «просунутими» іграми, 

організовувати мобільні відеоконференції (відеочати).  

В концепцію мобільного зв’язку четвертого покоління також входить створення 

мереж (Pervasive networks) з можливостями одночасного зв’язку користувача з 

декількома різними технологіями безпроводового доступу (Wi-Fi, WiMax, UMTS, 

EDGE і т.п.) та переміщення між ними. 

Типологія мережі WiMAX, яка первинно створювалась для передачі даних, 

набагато простіша, ніж стільникових, які мають багаторівневу архітектуру, і для 

передачі даних в них потрібні хитрування та додаткові типи мережевих вузлів. 

З 2008 року мережеві чіпи WiMAX почали вбудовуватися у різноманітні 
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пристрої: ноутбуки, телефони, побутові електронні пристрої. Поки що стільникові 

технології не можуть бути настільки розповсюджені, оскільки пристрої мають 

підключатися до мережі через SIM – картку. На відміну від SIM – карток, WiMAX 

застосовує програмні модулі кодування, які мають більші функціональні можливості. 

Прибічники 3G стверджують, що швидкість доступу HSPA (High Speed Packet 

Access – найбільш просунута на даний час технологія стільникового зв’язку 3–го 

покоління, яка є надбудовою до мобільних мереж WCDMA/UMTS та має теоретичну 

швидкість до 14Мбіт/с) майже не поступається mobile WiMAX. Однак це не означає, 

що продуктивність її буде така ж сама, оскільки мережі WiMAX засновані на ІР – 

протоколі та реалізують просту мережеву топологію, тому мають більшу спектральну 

ефективність та менші затримки, ніж мережі 3G. Саме цей параметр є дійсною 

характеристикою продуктивності каналу. Спектральна ефективність 3G-мереж складає 

1,5 – 2,5 біти на 1 Гц, на відміну від мереж WiMAX, які мають 3 – 5 біт на 1 Гц [3]. 

Розробники прийомо-передаючого устаткування для mobile WiMAX 

застосували у якості технології мультиплексування (передачі даних по декількох 

логічних каналах, застосовуючи один фізичний канал) множинний доступ з розподілом 

по ортогональних частотах (OFDMA). У методі OFDMA множина несучих поділяється 

на N груп. Кожна група вміщає М піднесучих, з яких формуються М підканалів: по 

одній піднесучої з групи (див. Рис 1.).  

 

 

 

 

 

 

 
Рис.1 Множинний доступ з розподілом по ортогональних частотах (OFDMA) 

Концепція масштабування базується на структурі підканалів, що змінюються, 

тобто змінній кількості піднесучих, які об’єднуються у канал. При цьому піднесучі не 

обов’язково повинні бути суміжними. У залежності від кількості піднесучих у 

підканалі застосовується перетворення Фур’є з різною кількістю членів у сумі, або 

різною кількістю точок.  

Метод OFDMA дозволяє отримати більшу гнучкість при керуванні різними 

Група 1 Група 2 Група N 

Частоти піднесучих 

Піднесуча підканалу 1

Піднесуча підканалу 2

Піднесуча підканалу М 

http://ru.wikipedia.org/wiki/WCDMA
http://ru.wikipedia.org/wiki/UMTS
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пристроями користування з різними типами антен. Він зменшує взаємні завади для 

пристроїв із різноспрямовуючими антенами та покращує прийом в умовах відсутності 

прямої видимості, що достатньо суттєво для мобільних користувачів. Підканали 

можуть бути розподілені між різними абонентами у залежності від умов передачі і 

потрібної пропускної здатності. Цим досягається більш ефективне використання 

ресурсів. Підканали не перетинаються між собою і не створюють інтерференції, що дає 

можливість кожному клієнтському пристрою працювати на своїй частоті, погоджуючи 

передавання інформації тільки з базовою станцією, а при використанні одним 

пристроєм одночасно двох підканалів можлива передача інформації в дуплексному 

режимі. 

Розбиття на підканали для передачі даних до абонента покращує його 

продуктивність, оскільки потужність сигналу, що передається пристроєм користувача, 

обмежена. При застосуванні методу OFDM пристрій передає дані, використовуючи 

весь набір піднесучих. OFDMA підтримує множинний доступ, завдяки якому передача 

ведеться тільки на піднесучих виділеного користувачеві підканалу. Наприклад, якщо 

OFDMA застосовує 2048 піднесучих та 32 підканали і користувачеві виділяється тільки 

один підканал, то вся потужність передатчика буде сконцентрована у 1/32 доступного 

спектру і може бути на 15дБ більше, ніж при OFDM [4], [5].  

Крім того, кожний з таких підканалів використовує різні методи модуляції та 

кодування сигналу (QPSK, 16QAM, 64QAM), що дозволяє змінювати кількість 

кодованих бітів, а значить і швидкість передачі. Базова станція постійно опитує 

абонентські пристрої про якість сигналу, що приймається ними, змінюючи алгоритми, 

використовувані для кодування інформації, на льоту.  

Застосування квадратурно - амплітудної модуляції QAM є одним з останніх 

досягнень у області широкосмугових радіотехнологій. При модуляції QAM потік даних 

розділяється на два потоки, які змінюють амплітуду двох сигналів-носіїв (амплітудна 

частина). Ці два сигнали звичайно є синусоїдальними та різняться у фазі на 90 градусів 

(квадратурні сигнали). Пізніше ці два промодульовані сигнали сумуються в один 

аналоговий сигнал - результат модуляції.  

Для модуляції 64QAM-3/4 таких несучих 256. Це означає, що корисна 

інформація передається одночасно 256 вузькосмуговими сигналами, що в сумі 

створюють широкосмуговий радіосигнал. Застосування радіосигналу з безліччю 

несучих дозволяє забезпечити високу швидкість передачі даних, яка може і надалі 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%86%D1%96%D1%8F_(%D1%84%D1%96%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
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підвищуватися шляхом збільшення кількості несучих. Системи мобільного WIMAX 

мають до 2048 несучих, що забезпечує передачу даних з високою, недосяжною для 

інших систем швидкістю. 

Mobile WiMAX використовує механізм Quality of Service (QoS – якість 

обслуговування), заснований на встановленні з’єднання між базовою станцією та 

абонентським пристроєм. До кожного з’єднання застосовується спеціальний алгоритм 

планування, який може гарантувати параметр QoS для кожного з’єднання. Це дозволяє 

оператору ефективно поділяти абонентів за профілем користування і навіть за 

конкретними послугами. Наприклад, під час використовування абонентом додатків, 

чутливих до затримок (ІРTV, VoIP), йому підвищується QoS.  

Підтримка передачі управління при переміщенні між стільниками мережі mobile 

WiMAX здійснюється у м’якому (soft) режимі, який дозволяє користувацькому 

пристрою залишатися на зв’язку із старою станцією до тих пір, поки він не 

підключиться до нової без втрати трафіку, тобто реалізується можливість хендоверу 

(handover – переходити з рук у руки). У стандартах mobile WiMAX реалізовані також 

можливості переходу від одного оператора до іншого (roaming). 

Mobile WIMAX може працювати в умовах відсутності прямої видимості, що так 

заважає телефонам стандарту GSM. Цей чинник є вкрай важливим, якщо говорити про 

передачу сигналу в містах, де існує велика кількість висотних будівель, і побудова 

бездротових мереж є дуже важкою в частині планування.  

Така функціональність досягається за допомогою технології MIMO (Multiple 

Input Multiple Output - множинний вхід, множинний вихід), яка передбачає 

застосування декількох передаючих і приймаючих антен, якими можна суттєво 

покращити якість сигналу, що приймається.  

При багатопроменевому розповсюджені сигналу, що приймається, рівень 

потужності є випадковою функцією, яка залежить від взаємного розташування 

передавача та приймача, а також від геометрії навколишнього простору. При 

застосуванні масиву рознесених антен завжди можна вибрати антену з найвищим 

співвідношенням «сигнал/шум».  

У системах на базі інтелектуальних антен швидкість передачі даних не 

збільшується – покращується тільки якість каналу. Однак технологія застосування 

декількох приймаючих та передаючих антен дозволяє підвищити також і пропускну 

здатність каналу зв’язку. Теоретично MIMO-система з n передаючими та m 

http://ru.wikipedia.org/wiki/QoS
http://connect4g.narod.ru/


Науковий вісник Мукачівського державного університету 
Природничі і технічні науки 

48

 

Журнал наукових праць №7(2)’2009 
 

приймаючими антенами може забезпечити пікову пропускну здатність у n разів більшу, 

ніж система SISO (з однією передаючою та однією приймаючою антенами). Це 

досягається за рахунок того, що передавач розбиває потік даних на незалежні 

послідовності бітів і пересилає їх одночасно, використовуючи масив антен (див. Рис.2). 

Така техніка називається просторовим мультиплексуванням.  

 
Рис. 2 Принцип реалізації технології MIMO 

Передавач в такій системі посилає n незалежних сигналів, використовуючи n 

антен. На приймальному боці кожна з m антен отримує сигнали, які є суперпозицією n 

сигналів від всіх передаючих антен. Таким чином, сигнал R1, що приймається першою 

антеною, можна представити у вигляді:  

nn ThThThR 12211111 ...+++=  

Записуючи подібні рівняння для кожної приймаючої антени, можна отримати 

наступну систему рівнянь: 
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У матричному вигляді систему рівнянь можна записати так: 

[ ] [ ] [ ]THR ⋅= , 

де [H] - матриця переносу, яка описує MIMO-канал зв’язку. 

Для того що б на приймальному боці декодер міг правильно відтворити всі 

сигнали, він має передусім визначити коефіцієнти hij, які характеризують кожний з 

m*n каналів передачі. Для визначення коефіцієнтів hij в технології MIMO 

застосовується преамбула пакету. 

Визначивши коефіцієнти матриці переносу, можна відтворити переданий 

сигнал: 
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[ ] [ ] [ ]RHT ⋅= −1 , 

де [H]–1 - матриця, обернена до матриці переносу [H] [6]. 

Стандарт IEEE802.16m у порівнянні із стандартом IEEE802.16е забезпечує 

більшу швидкість передачі даних за рахунок застосування технічного рішення Multi-

User MIMO, яке підвищує ефективність використання частотного діапазону. 

Технологія HSPA на відміну від технології WiMAX, яка на фізичному рівні 

використовує множинний доступ з ортогональним розділенням частот(OFDMA), 

застосовує множинний доступ з кодовим розподілом частот (W-CDMA). Відсутність 

ортогональності у каналах з часовою дисперсією приводить до інтерференції меж 

стільниками, що обмежує застосування високорівневої модуляції (16QAM, 64 QAM). 

Якщо порівнювати mobile WIMAX з технологією LTE, стандарт на яку 

розроблений та затверджений міжнародним партнерським об’єднанням 3GPP, то в 

останній застосовані ті ж самі основні технології, про які вже згадувалось, а саме: 

OFDMA, MIMO, інтелектуальні антени, 64 QAM - модуляція та ін. Мережі LTE – це 

мережі повністю пакетної комутації, побудовані на технології ІР. 

 Компанія Alcatel-Lucent - постачальник комунікаційних рішень, яка з 2005р. 

працювала і у області WIMAX, розробила стратегію конвергентних мереж доступу, яка 

не тільки захищає операторські інвестиції у технології GSM, W-CDMA і CDMA, але й 

забезпечує їм гладкий шлях для переходу до [7]. 

Віце-президент і голова підрозділу радіотехнологій компанії «Ericsson» Ульф 

Евальдссон, говорячи про модернізацію мереж стільникового зв’язку, відмічає, що 

створення базових станцій, які підтримують декілька стандартів, означає, що в одну 

телекомунікаційну шафу можна встановити обладнання, що реалізує всі 

радіотехнології, які є на сьогоднішній день. Тепер для всіх технологій, будь то, HSPA 

або GSM, можуть використовуватися одні і ті ж радіомодулі, і вже з певністю можна 

говорити, що для виводу на ринок технології LTE потрібні виключно програмні 

оновлення або додавання крайнє незначної кількості апаратних засобів[8]. 

Розвиток технології Mobile WIMAX йде в двох напрямах: оператори зв'язку 

розгортають мережі, а виробники устаткування освоюють випуск ноутбуків, 

комунікаторів і телефонів з вбудованою підтримкою WIMAX. Масовий випуск такої 

техніки вже почали світові лідери - HTC, Samsung, Nokia, Motorola, Asus, Intel та інші.  

Можна виділити декількох лідерів у області WIMAX, таких як Sprint – 

найвідоміше ім’я у області WIMAX у США, один з перших операторів, що розгорнули 
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мережу WIMAX; Intel - світовий лідер – розробник та виробник чіпсетів для 

обладнання WIMAX, Motorola - виробник користувацького обладнання WIMAX 

(широкосмугові модеми, телефони, смартфони), а також постачальник мережевого 

обладнання; Samsung - будує мережі WIMAX та виробляє користувацьке обладнання, 

також постачає обладнання для Sprint networks на північному сході США та для мережі 

у Південній Кореї, що запущена у2006 році; Alcatel-Lucent –побудувала мережі 

WIMAX для різних операторів у Латинській Америці та інших країнах світу. 

З винаходом мобільного WIMAX все більший акцент робиться на розробці 

мобільних пристроїв.  

В Україні для мережі «FreshTel» пропонується два пристрої (див.Рис.3): 

персональним користувачам - USB-модеми ZTE AX320 для комп’ютера, а для офісів - 

WiMAX/Wi-Fi роутери ZTE IX380. З часом з’являться і нетбуки, але комутаторів не 

буде, оскільки, на думку експертів компанії, поєднання швидкого мобільного Інтернету 

з портативним комп’ютером більш актуальне[9]. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Рис.3 USB-модем ZTE AX320 та WiMAX/Wi-Fi роутер ZTE IX380 

Російська компанія «Скартел» для «Yota» представила USB-модем Mobile 

WiMAX Samsung SWC-U200 Yota, HTC MAX 4G –комунікатор GSM + Mobile WiMAX 

вагою всього 151г (див.Рис.4), 4G Express-карти Samsung SWC-E100, 4G міні-ноутбук 

Samsung NC 10, роутер Mobile WiMAX/Wi-Fi Center. До кінця 2009р. у продажу 

очікується поява двох мобільних телефонів - бюджетний апарат з підтримкою 

GSM/WiMAX, який можна буде використовувати як модем, та ще один смартфон. 

http://technoportal.ua/goodies/glossary/54.html
http://technoportal.ua/goodies/glossary/79.html
http://technoportal.ua/goodies/glossary/54.html
http://technoportal.ua/goodies/glossary/79.html
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Рис. 4 Комутатор HTC MAX 4G 

Висновки 

На сьогоднішній час лідирують дві технології 4-го покоління - mobile WiMAX 

та LTE, хоча остання запізнюється із впровадженням. Кожна з конкуруючих 

технологій, на думку експертів, займе свою нішу, і вони будуть розвиватися 

паралельно. 

Mobile WiMAX більш орієнтований на інформаційні послуги, а голос є одним з 

додаткових послуг передачі даних. В цілому WiMAX економічно найбільш корисний 

для розгортання нових мереж IMS у якості технології доступу. Компанії, які вклали 

багато коштів у розвиток мережевої інфраструктури стільникових мереж, враховуючи 

останні досягнення по конвергенції мереж доступу, будуть переходити на технологію 

LTE. Але для нових операторів mobile WiMAX здається корисним рішенням, про що 

говорить, наприклад, досвід компаній «Clear Wire» у США, «Скартел» у Росії та ін.  

Конкуренція між виробниками користувацького та мережевого обладнання 

сприяє появі все нових з покращеними характеристиками екземплярів цього 

обладнання. Вирішується питання підвищення місткості акумуляторів портативних 

пристроїв для прийняття великих об’ємів мультимедійного контенту без 

перезаряджень. Пристрої 4-го покоління володіють величезними функціональними 

можливостями. Наприклад, HTC MAX 4G має могутній процесор з частотою 528 Мгц, 

288МБ ОЗУ, Flash-пам'ять - 8 ГБ, дві камери (одна для знімання та створення 

відеороликів, друга - для здійснення відео-дзвінків та відео конференцій), вбудовані 

GPS-модуль, FM-приймач та ін.  

Як показує історія, ціни на таке обладнання швидко знижуються, тому є надія, 

що технічний прогрес у цій сфері життя стане нормою, і ще більше підвищить 

інформаційну культуру суспільства. 
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АННОТАЦИЯ 
 

ОСОБЕННОСТИ БЕЗПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ 4-ГО ПОКОЛЕНИЯ НА ОСНОВЕ ТЕХНОЛОГИИ 
МОБИЛЬНОГО ПОЛОСНОГО ДОСТУПА MOBILE WIMAX 

Статья посвящена обзору новейшей технологии 4-го поколения mobile WIMAX, концепциям, на 
которых она основана, и технологиям, которые были применены при ее разработке. В статье 
предоставлена сравнительная характеристика с технологиями сотовой связи 3-го поколения, 
рассмотрены перспективы и проблемы ее внедрения в телекоммуникациях мировых государств и в 
частности Украины, приведен обзор отдельных видов пользовательского и сетевого оборудования, 
создаваемого мировыми лидерами – производителями подобной техники для сетей 4-го поколения.  
 
 

THE SUMMARY 
 

FEATURES OF NETWORKS OF 4TH GENERATION ON THE BASIS OF TECHNOLOGY OF 
MOBILE STRIPE ACCESS MOBILE WIMAX 

The article is devoted to the review of the newest technology of 4th generation of mobile WIMAX, 
conceptions which it is based on, and technologies which were applied at its development. Comparative 
description is given with technologies of cellular of 3th generation, prospects and problems of its introduction 
are considered in telecommunications of the world states and in particular Ukraine in the article, the review of 
separate types of the user and network equipment created by world leaders – producers of similar technique for 
the networks of 4th generation is resulted.  
 
 

 

http://itc.ua/node/22659
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УДК  370.1 
 
 
РОЗВИТОК ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ І РЕАЛІЗАЦІЇ ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ 

МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ У ВУЗІ 
 

І.В. МОРГУН 
Мукачівський державний  університет 

  
           У статті розглядається питання готовності майбутніх вчителів гуманітарного профілю до 
професійної діяльності.. Готовність до професійної діяльності передбачає: усвідомлення значення 
фахової підготовки; риси характеру і здібності, адекватні вимогам такої діяльності; необхідні знання і 
вміння. 

Ключові слова: професіоналізм, педагогічна майстерність, професійна компетентність, 
педагогічна творчість, творча особистість, педагогічна креативність. 

 
Загальновідомо, що педагог реалізує два основних соціальних завдання – 

навчання й виховання підростаючого покоління. Незмінно залишаючись провідними в 

його професійній діяльності, ці взаємопов’язані завдання згідно з вимогами, що 

ставляться перед школою тією чи іншою історичною епохою, наповнюються 

конкретним змістом й отримують специфічну спрямованість. 

Об’єкти та методи дослідження 

При всьому розмаїтті вивчення проблеми формування майбутнього вчителя як 

творчої особистості, підготовки його до творчої професійної діяльності, аспект 

формування у студентів педагогічних навчальних закладів умінь та навичок виховання 

творчої особистості учня в навчально-виховному процесі, розвитку потенційних 

можливостей дитини недостатньо досліджений у теоретично-методичному та 

методичному плані. Разом із цим у системі професійної підготовки майбутнього 

вчителя, на початкових етапах його залучення до педагогічної праці, існує особливо 

велика потреба в поглибленні теоретичної та практичної підготовки до творчої 

професійної діяльності, в озброєнні майбутніх учителів технологією орієнтації 

навчально-виховного процесу на розвиток творчих можливостей учня.  

За цих умов мета статті є триєдиною: 

а) орієнтація майбутнього вчителя на самооцінку професійної компетентності; 

б) впровадження модульно-рейтингової  системи навчання в педагогічному ВЗО; 

в) використання нових інформаційних технологій навчання на заняттях з дисциплін 

циклу професійної та практичної підготовки. 

Постановка задачі 

Розглядаючи наступний підхід до професійної компетентності вчителя, 

зазначимо, що, згідно з теорією змісту навчальної діяльності, головним змістом 
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навчання повинні бути загальні способи дій з вирішення широкого кола завдань, щоб 

діяльність тих, хто навчається, була зорієнтована на опанування цими загальними 

способами. 

Професійно компетентний фахівець може і повинен бути підготовлений за час 

навчання в педагогічному вищому закладі освіти. В нього мають бути сформовані всі 

необхідні для майбутнього вчителя складові професійної компетентності, які 

дозволяють йому успішно здійснювати педагогічну діяльність. 

Результати та їх обговорення 

Проблема підготовки педагогічних кадрів нової генерації в контексті гуманізації 

і демократизації освіти в Україні постає сьогодні особливо гостро й пов’язана з 

тенденціями розвитку світового співтовариства. Це у повній мірі стосується питання 

підготовки вчителів іноземних мов. Поступове перетворення України в більш відкрите 

суспільство стало стимулювати широкий розвиток міжнародного співтовариства. Це, в 

свою чергу, вплинуло на соціальний статус іноземної мови як навчального предмета й 

поклало ще більшу відповідальність на професіональну компетентність учителя 

іноземних мов. Крім того, розповсюдження нових інформаційних технологій, серед 

яких важливе місце посідають комп’ютерні мережі, можливість виходу в Інтернет 

висувають особливі вимоги до підготовки вчителя іноземних мов, пов’язуючи його 

імідж з професіоналом інноваційного типу. 

Незважаючи на значну увагу дослідників до питання професійної підготовки 

студентів педагогічних ВЗО, проблема формування професійної компетентності в 

майбутніх учителів все ще залишається не вирішеною. 

У гуманному цивілізованому суспільстві розвиток особистості, її творчих 

можливостей стає самоціллю всіх суспільних відносин. Перед усією системою освіти 

сьогодні стоїть завдання максимального розкриття своєрідного творчого потенціалу 

кожної особистості. В основі нового спрямування педагогічного процесу є ідея 

розвиваючого навчання; при цьому мається на увазі не тільки розвиток потенціалу 

кожного учня, але й постійний саморозвиток учителя, формування його професійної 

компетентності. Саме тому в умовах духовного відродження суспільства діяльність 

закладів народної освіти - від дитячого садка до загальноосвітньої школи, потребує 

конкретних змін, які викликані необхідністю формування суспільно-активної, творчої 

особистості, що можливо лише при створенні сприятливих умов для всебічного 

розвитку потенційних можливостей кожної дитини, самореалізації її особистості у 
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навчальному процесі. Вирішення проблеми формування творчої особистості юного 

громадянина значною мірою залежить від учителя, творча педагогічна діяльність якого 

стає міцним засобом формування і всебічного розвитку особистості кожної дитини. 

Формування творчої особистості майбутнього вчителя, підготовка його до педагогічної 

творчості – це проблема, вирішення якої на сьогоднішній день незавершене. 

Узагальнений досвід, спостереження та експериментальні дані свідчать, що процес 

формування педагогічної творчості у майбутніх вчителів не приведе до ефективних 

наслідків, якщо не буде передбачена його органічна єдність із розвитком становлення 

їх творчої особистості, формуванням уміння сприйняти педагогічну діяльність як 

творчий процес.  

Щоб виховати справжню творчу особистість, розвинути потенційні творчі 

можливості дитини, учителю необхідно оволодіти методами і засобами, які розвивають 

креативні риси особистості. Для реалізації такої мети педагог і сам повинен уміти 

творити, адже творчість розвивається через творчість.  

Творчість – необхідна умова становлення самого педагога, його самопізнання, 

розвитку і розкриття як особистості. Творчість є основою формування педагогічної 

талановитості вчителя.  

Виховання справжнього творчого вчителя має починатися ще у вузі. Заняття з 

предметів психолого-педагогічного циклу за умови доцільної їх організації сприяють 

активному розвитку творчого потенціалу студентів, їхніх креативних якостей і є 

необхідними при формуванні творчої особистості.  

Розвиток педагогічної творчості вчителів і підвищення результативності 

навчально-виховного процесу залежить від психолого-педагогічних умов, правильно 

визначених шляхів розвитку та реалізації творчої педагогічної діяльності та 

особистісних якостей учителя.  

Аналіз філософської та психолого-педагогічної літератури, її осмислення 

дозволяють нам запропонувати наступний підхід до визначення творчої особистості. 

Творча особистість — це креативна особистість (особистість, що має внутрішні 

передумови творчої активності), яка внаслідок впливу зовнішніх факторів набула 

необхідних для актуалізації творчого потенціалу людини додаткових мотивів, 

особистісних утворень, здібностей, що сприяють дослідженню творчих результатів в 

одному чи кількох видах творчої діяльності.  
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Таким чином, якщо вчитель ставить за мету розвиток потенційних творчих 

можливостей дитини, формування її як творчої особистості, він повинен оволодіти 

тими формами, методами і засобами педагогічної діяльності, які забезпечують розвиток 

креативних рис особистості, а також тих додаткових мотивів, особистісних якостей, 

здібностей, які сприяють успішній творчій діяльності. Для цього і сам учитель повинен 

бути творчим, бо як добро виховує добро, так і творчість розвивається через творчість. 

Таким чином, мета педагогічної творчості вчителя полягає у створенні сприятливих 

психолого-педагогічних умов для розвитку потенційних можливостей кожного учня в 

навчально-виховному процесі. Ефективність розвитку дитини значною мірою 

визначатиметься освітнім середовищем, скоординованою діяльністю всіх суб'єктів, 

причетних до її виховання.  

Отже, творчий учитель - це особистість, яка характеризується високим рівнем 

педагогічної креативності (креативні риси особистості й додатково сформовані мотиви, 

особистісні якості, здібності, які сприяють успішній творчій педагогічній діяльності), 

відповідним рівнем знань предмету, який викладає, набутими психолого-

педагогічними знаннями, уміннями та навичками, які, за сприятливих для педагогічної 

творчості учителя умов, забезпечують його ефективну педагогічну діяльність із 

розвитку потенційних творчих можливостей учнів.  

Творчість є необхідною складовою праці вчителя. Без неї неможливий 

педагогічний процес. Специфічна за своєю суттю творчість педагога має багато 

спільного не тільки з художнім, але й із науковим. Учитель дає науковим фактам, 

гіпотезам, теоріям якби нове життя, відкриваючи їм шляхи до розуму і серця своїх 

учнів. Творчість - необхідна умова становлення самого педагога, його самопізнання, 

розвитку і розкриття як особистості. Творчість, розвиваючи здібності, формує 

педагогічну талановитість учителя.  

Виховання творчої особистості учня неможливе без права вчителя на власну 

творчість, на пошуки своєї технології, яка відповідає його особистісним якостям. 

Педагогічна творчість має дві сторони: творчість самого організатора навчально-

виховного процесу учителя і творчість учнів як необхідна умова удосконалення 

вчителя і розвитку творчих можливостей дітей.  

Учитель як суб'єкт педагогічної творчості повинен бути сформований як творча 

індивідуальність, яка включає в себе творче мислення і здатність до творчої діяльності. 
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Активна творча діяльність учителя дає позитивний результат у тому випадку, 

коли буде базуватися на двох основах: розвитку творчої активності студентів у вузі й 

подальшій організації творчого пошуку вчителя в школі. Тому одним із завдань 

вузівської підготовки майбутніх учителів є розвиток їхніх творчих здібностей, 

нестандартного мислення, формування вмінь та навичок здійснювати в майбутньому 

навчально-виховний процес на творчому рівні.  

Досвід практичної роботи зі студентами в МДУ і результати досліджень 

доводять, що ефективність формування їхніх творчих умінь і навичок забезпечуються 

комплексним підходом до вирішення цієї проблеми. У зв'язку з цим використовується 

така система: 1. Лекційні, семінарські, лабораторно-практичні заняття; 2.Самостійна 

робота студентів; 3. Спецкурси, спецсемінари; 4. Педпрактика; 5. Курсові і дипломні 

роботи майбутніх учителів.  

Студенти залучаються до різних видів пізнавальної діяльності, пробують себе в 

процесі багатьох видів творчого пошуку. Подібні види навчально-практичної 

діяльності дозволяють визначити інтереси, нахили, творчі здібності і можливості, 

урахування яких допомагає створювати необхідні умови для їх підтримки й розвитку.  

Отже, процес навчання організується таким чином, щоб викликати у студентів 

потребу у творчому застосуванні знань, здібностей, нестандартного мислення і 

подальшого розвитку.  

Привертає увагу основна форма організації навчального процесу - лекція. 

Розвитку творчого мислення і уяви сприяють лекції, на яких аргументується і 

мотивується тема, чітко визначаються мета і завдання, дається історіографія, 

використовуються різні рівні проблемного навчання, до структури яких входять 

елементи дослідницької роботи, розкриваються сучасні підходи і концепції, 

використовується досвід роботи кращих учителів, шкіл, визначаються перспективи 

розвитку школи і педагогіки, здійснюються міжпредметні і внутрішньопредметні 

зв'язки. На таких лекціях створюється атмосфера наукового пошуку. У процесі 

дискусій розвивається творчий потенціал її учасників, образне і продуктивне мислення, 

творча уява, мовлення. Студенти вчаться самостійно мислити, робити висновки. 

Використання наукової методики озброює студентів не тільки знаннями, а й методами 

їх здобуття. Критеріями оцінки рівня розвитку творчої активності студентів ми взяли:  

• уміння бачити і виділяти проблему;  
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• створювати проблемні ситуації в процесі навчання і виховання; знаходити 

шляхи до її розв'язування; відбивати і структурувати навчальний матеріал;  

• виділяти головне, суттєве;  

• ставлення студентів до вивчення предметів педагогічного циклу, до своєї 

майбутньої професії;  

• ставлення до навчання, прагнення до самовдосконалення.  

Дослідження показало, що рівень сформованості творчої активності залежить 

від загального рівня розвитку студента, від досвіду творчої діяльності, одержаного в 

школі і за роки навчання у вузі, від наявності задатків та здібностей.  

На сучасному етапі в школі створюються сприятливі умови для розвитку 

педагогічної творчості вчителів і підвищення на цій основі результативності 

навчально-виховного процесу. Усе це ставить принципово нові вимоги перед 

керівниками загальноосвітніх шкіл і шкіл нового типу щодо розвитку творчого 

потенціалу педагогічних колективів взагалі і кожного вчителя зокрема.  

Аналіз вітчизняної та зарубіжної психолого-педагогічної літератури, стан 

вирішення цієї проблеми в практиці роботи загальноосвітніх шкіл, ліцеїв, гімназій, 

дозволили визначити такі основні педагогічні умови, які сприяють творчій діяльності, 

самореалізації особистості вчителя:  

забезпечення можливості реалізації вчителем своїх здібностей у найважливішій 

сфері його життєдіяльності - трудовій, а саме: у навчально-виховному процесі, у 

пізнавальній роботі з учнями, у системі підвищення кваліфікації з метою 

самоутвердження вчителя, розвитку в нього почуття самоповаги.  

Для стимулювання творчого пошуку вчителя, розвитку творчих здібностей учнів 

ще під час планування відкритих уроків необхідно передбачити проведення 

нестандартних уроків, які позбавлені звичайних шаблонів, мають загальний, 

об'єднуючий початок — елементи рольової гри. Нестандартні уроки обов'язково 

містять творчі ситуації, які збуджують до співробітництва і співтворчості на уроці. Ці 

завдання передбачають використання методу синектики:  

• символічної аналогії - зображення умови задачі у вигляді схеми, малюнка й 

аналіз можливостей використання кожного елемента та схеми для пошуку розв'язків;  

• фантастичної аналогії — виклад умови задачі у вигляді казки і застосування 

прийомів фантазування (зменшення-збільшення, прискорення-уповільнення швидкості, 
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часу, об'єднання-дріблення, зміна законів природи, зробити навпаки та ін.) для пошуку 

відповідей. 

Отже, розвиток педагогічної творчості вчителів і підвищення на цій основі 

результативності навчально-виховного процесу знаходиться у прямо-пропорційній 

залежності від педагогічних умов, від правильно обраних шляхів розвитку та реалізації 

творчої педагогічної діяльності, від особистісних якостей учителя.  

Тому для організації навчально-виховної діяльності необхідно враховувати саме 

ці чинники формування творчої особистості, адже тільки у сприятливих педагогічних 

умовах за допомогою правильно обраних шляхів реалізації свого творчого потенціалу 

може вільно розвиватися творчий учитель.  

Сучасний учитель для ефективного здійснення навчання та виховання також має 

не тільки володіти педагогічними технологіями, а й відчувати внутрішню необхідність 

у їхньому постійному застосуванні, у використанні інноваційних технологій. 

У зв`язку з цим учитель, як учасник процесу інформатизації, повинен володіти 

всіма необхідними знаннями й вміннями при застосуванні нових інформаційних 

технологій в процесі навчання, вміти використовувати їх у своїй професійній 

діяльності. Це дозволить підняти процес навчання на якісно новий рівень, коли в школі 

будуть працювати інформаційно грамотні, високо компетентні вчителі, здатні 

ефективно організувати навчальний процес із врахуванням сучасних засобів 

комунікації. 

На нашу думку, головною метою застосування нових інформаційних технологій 

навчання є підготовка студентів до самостійної роботи з вдосконалення сформованої в 

педагогічному університеті професійної компетентності, що, в свою чергу, веде до 

ефективної педагогічної діяльності в умовах сучасної школи.  

Компетентний учитель повинен уміти вибирати й ставити завдання своїй 

управлінській діяльності, правильно аналізувати педагогічні ситуації, причини 

поведінки дітей, приймати педагогічно обґрунтовані рішення, передбачати їх соціальні 

наслідки. Він мусить уміти самостійно вибирати й розробляти методи управління. 

Професіонально-особистісний – це критерій професійної компетентності 

вчителя в нашому дослідженні, де першим показником є гуманістичність. 

Майбутньому вчителю повинні бути властиві такі якості, як емпатія, толерантність, 

доброта, чуйність. розуміння та інше, без яких він не відбудеться як професіонал. 
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Навчання відбувається в процесі спостереження за собою, за педагогічними 

ситуаціями, за “експериментами”, які проводяться. У рамках стратегії професійно-

педагогічної підготовки, яка базується на особистісному розвитку, тренування на 

спостереження будується таким чином: на початку студенти знайомляться з методикою 

спостереження, з його труднощами, потім встановлюється поле нагляду, фіксується 

мета і створюються інструменти спостереження й аналізу за власними педагогічними 

діями. Нагляд за власними педагогічними діями й за діями своїх товаришів дає засоби 

для регулювання дії й піддає теорію випробовуванню практикою. 

Отже, проводячи спостереження, студенти встановлюють безпосередній 

традиційний зв`язок між теорією і практикою, тому що в цьому випадку теорія 

пояснює практику, а практика дозволяє переглянути теорію. 

Спостереження допомагає студентам завдяки аналізу записаних ситуацій 

контролювати в дії свій власний розвиток, усвідомлювати те, чого їм не вистачає в 

плані теоретичних знань, практичних умінь і навиків, прийомів педагогічного 

менеджменту, професійної мобільності, комунікативності й інших показників 

професійної компетентності й те, що вони знають і вміють. Виходячи з цього, кожен 

студент може спроектувати разом з викладачем особистий план, що сприятиме 

просуванню від набуття вмінь до становлення своєї професійно-педагогічної 

компетентності. 

Ця робота стає підготовчим етапом перед проходженням студентами 

педагогічної практики. Загальновідомо, що практика ладна справити великий вплив на 

формування рефлексивної позиції майбутніх учителів. Так, за результатами практики 

студенти оцінюють свої здібності і можливості по відношенню до вибраної професії 

вчителя, рівень своєї професійної компетентності. 

Практика в школі найкращим чином дає студентам можливість проводити 

самоспостереження власного професійного самовдосконалення в педагогічній 

діяльності, а саме, в залученні отриманих теоретичних знань, використанні 

педагогічних технологій і прийомів педагогічного менеджменту. Вони також мають 

змогу аналізувати прояв своїх професійно-значущих якостей, таких як гуманність, 

комунікативність, мобільність. визначати шлях для професійного вдосконалення. 

Аналізуючи свої педагогічні дії, студент починає розуміти, що для досягнення 

висунутих цілей і завдань необхідно ліквідувати невідповідність між власним рівнем 

професійного й особистісного розвитку і вимогами, які пред`являються до педагогічної 
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діяльності. Усвідомлення цього протиріччя зумовлює розвиток умінь і своєчасне 

корегування самооцінки. 

Внаслідок роботи з орієнтації майбутніх учителів на самооцінку своєї 

професійної компетентності у студентів факультету іноземних мов повинні бути 

сформовані професійні вміння: 

• ретроспективного аналізу власних дій і вибору на уроці; 

• критичної оцінки рішення поставленого завдання згідно зі зразком і в 

порівнянні з ефективністю її рішення іншими студентами; 

• визначення адекватності власних дій педагогічним ситуаціям і умовам, в яких 

вони здійснюються; 

• з`ясування і аналізу адекватності змісту і значення власної діяльності; 

• формування у студентів принципів саморегуляції професійної діяльності; 

• адекватного розуміння рівня власної професійної компетентності. 

Термін “Нові інформаційні технології навчання (НІТН)” з`явився порівняно 

недавно і ще не є концептуально сформованим. Однак аналіз досвіду використання 

комп`ютера в навчанні, що ми маємо, говорить про те, що НІТН – це перспективна 

педагогічна технологія, і володіти нею повинен кожен шкільний учитель. Ось чому так 

важливо для формування професійної компетентності в майбутніх учителів на 

підготовчому етапі в педагогічному ВЗО познайомити студентів із змістом даної 

технології й продемонструвати її в дії під час вивчення різних предметів, особливо 

профільних, які їм доведеться викладати вже через декілька років. 

Висновки 

Соціальна ситуація, що склалася, якісно по-новому висуває проблему 

підготовки педагогічних кадрів, вимагає наукового переосмислення цінностей системи, 

формування професійної компетентності вчителя, актуалізує пошук оптимальних форм 

цього процесу в період навчання у вищому закладі освіти. 

Ми вважаємо, що формування професійної компетентності в майбутніх учителів 

іноземних мов повинно здійснюватися шляхом залучення до навчального процесу 

нових педагогічних технологій, таких як комунікативно орієнтоване, інтерактивне, 

кооперативне, модульне навчання. У процесі навчання у педагогічному ВЗО на 

заняттях з циклу професійної та практичної підготовки слід широко використовувати 

нові інформаційні технології, зокрема, комп’ютерне навчання та роботу в системі 

Інтернет. Майбутній учитель іноземних мов повинен володіти різноманітними 
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технологіями, вміти підібрати і застосувати їх у навчальному процесі залежно від типу 

школи, етапу навчання, особистісних відмінностей учнів тощо. І цими знаннями, 

вміннями та навичками він повинен оволодіти під час навчання у ВЗО, щоб стати 

компетентним спеціалістом.  

Компетентному вчителеві, яий працює в нових умовах сучасної школи, 

необхідно, на нашу думку, володіти особистісною та соціальною мобільністю, а також 

мобільністю знань. Відмова від стереотипів, здатність до інновацій, інтерес до всього 

нового, але при цьому критичне осмислення запропонованого, вміння підібрати 

найбільш ефективну для рішення педагогічної задачі технологію – все це визначає 

мобільність, якою повинні володіти випускники педагогічного ВЗО. 

               Сьогодні освіті потрібен учитель не тільки добре обізнаний у своєму предметі, 

але й здатний створити умови, що сприятимуть розвитку та саморозвитку особистості 

дитини. 
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АННОТАЦИЯ 
 

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ И РЕАЛИЗАЦИИ ТВОРЧЕСКОГО 
ПОТЕНЦИАЛА БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ В ПРОЦЕССЕ УЧЕБЫ В ВУЗЕ 

Развитие творческих способностей и реализации творческого потенциала будущих учителей в 
процессе обучения в ВУЗе. 

В статье рассматривается вопрос готовности будущих учителей гуманитарного профиля к 
профессиональной деятельности. 

Ключевые слова: профессионализм, педагогическое мастерство, профессиональная 
компетентность, педагогическое творчество, творческая индивидуальность, педагогическая 
креативность. 

 
ТHE SUMMARY 

 
DEVELOPMENT OF CREATIVE CAPABILITIES AND REALIZATION OF CREATIVE 

POTENTIAL OF FUTURE TEACHERS IN THE PROCESS OF STUDIES IN INSTITUTE OF 
HIGHER 

The development of creative ability and realization creative potential of the future teachers in a training 
process at institute of higher education 

The question of the readiness of the future teachers for its professional activity 
Key Words: professional  competence, professionalism ,educational skill, creative work, creative personality, 

pedagogical creativity.  
 

 
 
 
 
 
УДК 811.112.2:378.147 
 
 
ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ ЯК ДРУГОЇ ІНОЗЕМНОЇ 

У ВИЩИХ  НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ 
 

В.М. МІШАК 
Мукачівський державний університет, асистент 

 
Стаття присвячена питанням викладання німецької мови як другої іноземної (після англійської). 

На основі аналізу навчальної ситуації та досліджень іноземних спеціалістів у цій галузі подано деякі 
практичні поради викладачам  для найбільш ефективної організації навчальної діяльності студентів.  

Ключові слова: друга іноземна мова, словниковий запас, навчальна ситуація, стратегія              
навчання, лексична одиниця. 
 

На тлі процесів глобалізації та міграції питання багатомовності набуває 

особливої ваги. Водночас відбувається перерозподіл сфер безпосереднього впливу 

іноземних мов на ті чи інші терени.  Тоді  як англійська мова  в цілому світі закріплює 

свій пріоритетний статус у міжмовному спілкуванні, для інших мов  характерний 

зворотній процес.  

В Україні англійська мова, безперечно , також є першою іноземною за кількістю 

користувачів. Та завдяки історичним стосункам, географічній близькості між 

німецькомовними країнами та Україною, інтенсивному економічному, культурному та 
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політичному обміну німецька мова не лише втратила, а й закріпила свій офіційний 

статус другої іноземної в Україні. Про це свідчить четверте місце в світі, яке Україна 

займає за абсолютною кількістю тих, хто вивчає німецьку мову. А таких, згідно зі 

статистикою, 1 235 647. Однак ситуація може кардинально змінитися, якщо не 

проводити інтенсивної роботи щодо забезпечення якісного викладання та навчання 

німецької мови з урахуванням конкретних соціокультурних і мовно-політичних 

тенденцій, а саме політичного розвитку України і світу загалом; розширення 

Європейського Союзу та подальшої інтеграції в Європу; міграційних потоків та 

утворення мультикультурних суспільств; розвитку сучасних інформаційних і 

комунікаційних технологій[2].   

Об’єкти та методи дослідження  

Об’єктом дослідження є розгляд проблем викладання німецької мови, як другої 

іноземної у вищих навчальних закладах. 

З кожним роком дедалі більше студентів вищих  навчальних закладів вивчає 

німецьку мову як другу іноземну. Проблеми й питання організації навчального процесу 

в нових умовах, які закономірно виникають у викладачів, потребують негайного 

розв’язання, на основі врахування рекомендацій спеціалістів з інших країн, яким ця 

проблема відома вже давно.  

У методиці вивчення мови поняття “друга іноземна” означає, що студент вивчав 

уже принаймні одну іноземну мову; при цьому не важливо, в якому хронологічному 

порядку студент  вивчає німецьку мову - як другу чи, власне, як третю. Кожна наступна 

мова розглядатиметься як друга іноземна. 

Постановка задачі  

Метою даної статті є надати деякі практичні поради викладачам для більш 

ефективної організації навчальної діяльності студентів під час вивчення німецької мови 

як другої іноземної на основі аналізу навчальної ситуації та досліджень іноземних 

спеціалістів у цій галузі.  

Результати та їх обговорення 

Наприкінці 60-х років у німецькій методичній літературі з’явилися статті, в яких 

було висловлено застереження від контакту різних мов. Йшлося здебільшого про 

іноземні мови: англійську та французьку. Було помічено, що на заняттях  французької 

мови (французька була для німецьких дітей другою іноземною після англійської як 

першої іноземної) не тільки німецька мова впливала (“заважала”) навчальному 
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процесу, а й англійська часто з’являлась у мовленні студентів і спричиняла 

неправильні висловлювання французькою мовою. Так, у дослідженнях було помічено 

спочатку негативний аспект контакту двох іноземних мов[1].  

Упродовж останніх 20 років науковці дедалі більше схиляються до думки, що 

контакт двох мов вносить не лише додаткові помилки й плутанину, а й позитивні 

аспекти.Йдеться про досвід вивчення першої іноземної мови, який сприяє розвитку 

рецептивних і продуктивних умінь під час опанування другої іноземної мови, і не лише 

у плані перенесення значення слів – (напр. англ. hand – нім. Hand), що також значно 

полегшує семантизацію лексичного матеріалу. Велике значення має те, що можна 

провести паралелі між першою іноземною мовою та наступними або, навпаки, 

простежити відмінності, які слугуватимуть контрастом для кращого унаочнення.   

Під час вивчення другої іноземної мови іншого значення набуває іпереклад: 

студент  робить його не для того, щоб перекласти, а для того, щоб унаочнити, виділити, 

усвідомити[1]. 

Вправи і завдання у навчальній ситуації “Німецька мова після англійської” 

розробляються з урахуванням таких засад: 

  1. Англійська і німецька як германські мови споріднені в багатьох аспектах. 

Насамперед, це простежується у лексиці, особливо на початковому етапі вивчення, де 

можна помітити багато відповідностей і наявний очевидний зв’язок між німецькою та 

англійською мовами. До того ж є багато інтернаціоналізмів, здебільшого греко-

латинського походження, які трапляються в обох мовах, проте відрізняються  вимовою 

та написанням. Але і в інших частинах мовної системи можна використати аналогії для 

вивчення німецької мови після англійської. Це стосується вимови, інтонації, 

правопису, і, особливо, граматики.  

  2. Другу іноземну мову здебільшого вивчають дорослі, для яких існує особлива 

стратегія навчання. Свідомо вивчати мову означає бути самому активним у процесі 

навчання: міркувати, аналізувати, порівнювати, висувати гіпотези, знаходити 

закономірності, обговорювати результати. Те, що другу іноземну мову вивчають 

частіше у свідомому віці, потрібно враховувати під час при подання, наприклад, 

граматичного матеріалу. Студенти відповідальніше поставляться до процесу навчання, 

це зробить ефективним застосування на заняттях  інтерактивних форм роботи. З 

досвіду вивчення першої іноземної мови студенти  знають, як взагалі вивчається 
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іноземна мова, мають свою стратегію запам’ятовування лексичних одиниць, яку вони 

використають для вивчення другої іноземної мови.   

3. Для вивчення другої іноземної мови, зазвичай, виділяється менше часу, ніж 

для першої. Це означає, що темп заняття має бути вищим (більше навчального 

матеріалу на занятті, коротші пояснення, інтенсивніша робота із вправами та текстами). 

Цьому значно сприяє порівняння та обговорення мовних явищ, схожих в обох мовах. 

4. На заняттях першої іноземної мови студенти ознайомилися з можливими 

формами вправ і мають певний досвід, який можна використати і збагатити для 

вивчення другої мови. Тому викладачу  німецької мови було б дуже корисно знати, які 

форми і методи навчання застосовувалися на уроках англійської мови. 

5. Завдання і вправи мають бути орієнтовані насамперед на порівняння та 

обговорення аналогій і розбіжностей, мета яких – встановити зв’язки між рідною 

мовою, першою іноземною та другою іноземною. 

6. Свідомо застосовувати набуті знання з англійської мови під час вивчення 

німецької означає розуміти новий елемент  німецької мови (слово чи структуру 

речення), користуючись досвідом розпізнавання відповідного феномена в англійській. 

Процес проведення аналогій між мовами називають “Ага-ефектом” (“Aha-Effekt”)[4]. 

7. Візьмемо для прикладу німецьке слово Knie. Студенти  знають схоже 

англійське слово – knee. Що означає німецьке слово, якщо воно означає частину тіла 

(Ага!). Найімовірніше воно матиме таке саме значення. Чи це припущення 

підтвердиться, можна переконатися лише тоді, коли перевіримо це слово у 

відповідному контексті – візуальному чи мовному, який допоможе розпізнати, що Knie 

і knee має спільне значення.  

8. Із психології запам’ятовування відомо, що і в рідній мові, і в іноземній ми 

розпізнаємо набагато більше понять, якщо вони трапилися під час читання, ніж коли 

ми їх вимовляємо (активний і пасивний словниковий запас). Для більш ефективної та 

цікавої роботи над  німецькомовними текстами широко використовуються різні 

навчальні програми, які орієнтуються на професійно-креативну підготовку та на 

нетрадиційний підхід до вирішення задач, які виникають під час навчального процесу.                    

Одною з таких програм, на нашу думку є програма Euro Com und Sieben Siebe [3], яка 

ставить собі за мету – досягнення мовної компетенції через читання.  Загальновідомо, 

що при  навчанні іноземній мові читання розглядається як самостійний вид мовної 
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діяльності, так як представляє собою одне із основних засобів отримання інформації , 

яке дає людині можливості задовільнити свої особисті пізнавальні потреби.  

На думку авторів дана програма враховує стратегії  навчання іноземної мови, які 

засновані на принципах „sieben Siebe“. (Тут текст представляє собою невелике 

інформаційне повідомлення, в якому багато  географічних назв, дат, 

інтернаціоналізмів, пангерманізмів,  співзвучну лексику). Такий вид роботи можна 

запропонувати студентам , які вивчають німецьку мову після англійської. Згідно 

принципу „sieben Siebe“[3] („Сім раз просій“)  „розкриття“ змісту тексту включає сім 

складових, які спонтанним  шляхом розкривають значення: 

1. Інтернаціональної лексики 

2. Пангерманізмів: word-Wort              

3. Лексики із звуковою схожістю: have-haben, cold-kalt 

4. Орфографії та  и  вимови : wide-weit.  

Рефлективним шляхом  можна розкрити значення   

5. Синтаксису   

6. Морфосинтаксичних конструкцій 

7.Префіксів і  суфіксів (єврофіксів) anti-, pre/prä-, ship/schaft 

Варто зазначити, що використання тих чи інших моментів залежить від 

характеру змісту та від типу текстів; тобто, іншими словами, це не вказує на наявність 

всіх перерахованих принципів при роботі з кожним текстом, основним завданням яких 

є   -запам’ятати максимальну кількість нових слів.  

Дослідження психології пам’яті свідчать, що нове лише тоді добре 

запам’ятовується, якщо його можна пов’язати з чимось уже відомим у нашій 

свідомості. У вивченні іноземної мови це стосується насамперед словникового запасу: 

дуже неефективно вивчати нову лексику, зазубрюючи список слів без контексту.  
Особливо в сфері опанування лексичного матеріалу, який відноситься до поширеної 
лексики щоденного вжитку, треба звернути увагу студентів на те, що багато слів у 

німецькій мові можна зрозуміти з контексту, якщо використати знання англійської 

мови. Б.Гуфейзен (1994) налічує близько 650 таких слів, які належать до лексичного 

запасу початкового рівня. 

Розробляючи вправи для збагачення спільного лексичного запасу німецької та 

англійської мови, дуже важливо врахувати, щоб слова пропонувалися в тому контексті, 

в якому ми їх сприймаємо. При цьому треба звернути увагу на те, що багато з цих 
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понять,( навіть якщо вони належать до понять щоденного вжитку) мають специфічне 

культурне забарвлення. Поняття “ліс” для всіх людей означає “багато дерев”, але 

європеєць пов’язує з цим поняттям зовсім інше, ніж житель тропічних країн.  

Як працювати із вправами такого характеру?   

Крок 1. Зібрати і розсортувати німецько-англійські відповідники. 

Крок 2. Окремо опрацювати німецькі слова, несхожі на відповідні англійські. 

Крок 3. Використовувати рідну мову для порівняння (при цьому виявиться, що і 

в рідній мові є слова, які схожі на англійські чи німецькі і мають однакове значення 

(напр. укр. аптека – нім. Apotheke).    

Робочі кроки, за яких усі наявні знання про мову під час порівняння 

систематизуються та активізуються, значною мірою сприяють розвитку “відчуття 

мови” і, завдяки цьому, підготовці до вивчення  кожної наступної мови. Такі робочі 

кроки студенти  можуть виконувати і самостійно. Викладач  задає тему, наприклад, 

“Зовнішність”(частини тіла), або показує малюнок, якщо має змогу. 

1. Студенти  занотовують англійські слова, які означають найважливіші частини 

тіла. 

2. Шукають у словнику німецькі відповідники і дописують їх. 

3. Порівнюють англійські та німецькі слова, встановлюють, які з них схожі і 

легко зрозумілі, які відрізняються. 

4. Складають таблицю. 

5. Порівнюють англійські та німецькі слова зі словами рідною мовою: що в них 

схожого? 

Робочі кроки 1-4 виконуються спочатку індивідуально, у парах або в групах, а 

потім результати обговорюють на пленумі, порівнюють, за потреби коригують, роблять 

висновки.  

Таким чином, студенти  впродовж певного часу можуть створити свій власний 

багатомовний словник у малюнках.  Не можна забувати про постійне тренування 

вимови, якщо упустити цей момент, то пізніше це призведе до суттєвих помилок у 

розумінні. Приклад: “Knie – knee”.  Треба  застерегти студентів , що ці слова можуть 

бути вжиті неправильно, іпояснити різницю, використовуючи контекст. Зразки вправ 

для проведення занять німецької мови як другої іноземної(після англійської) можна 

знайти в матеріалах видавництва Hueber  „Deutsch ist easy! “ von Anta Kursi?a und 

Gerhard Neuner[7]. 
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АННОТАЦИЯ 
 

ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА КАК ВТОРОГО ИНОСТРАННОГО 
В ВЫСШИХ  УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ 

Статья посвящена вопросам преподавания немецкого языка как второго иностранного (после 
английского). На основе анализа учебной ситуации и исследований иностранных специалистов в этой 
отрасли поданы некоторые практические советы преподавателям  для наиболее эффективной 
организации учебной деятельности студентов.       

Ключевые слова: второй иностранный язык, словарный запас, учебная ситуация,      учебная 
стратегия, лексическая единица. 

 

 
THE SUMMARU 

 
THE SPECIFIC CONCERNS OF TEACHING GERMAN AS A SECOND FOREIGN LANGUAGE IN 

ELEMENTARY AND SECONDARY EDUCATION 
The article is devoted to the questions of teaching German language as a second foreign language (after 

English). After analyzing the learning situation and using some research from foreign specialists some practical 
advice is given for the teachers to more effectively organize the learning process. 

Key words: the  second foreign language, dictionary supply,  the learning experience, the learning 
situation, the learning strategy, the vocabulary. 
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COMMUNICATIVE ACTIVITIES IN TEACHING GRAMMAR 

 
TELYCHKO N. 

Mukachevo State University, cand. of ped. sciences, senior lecturer  
  

The present paper focuses upon the importance of effective teaching grammar with developing 
conversational skills in a variety of communicative activities.  

Key words: activities, communication, grammar, skills, effective techniques. 
 
Urgency of the problem 

 The expectations of today's youth require original and challenging methods of 

teaching foreign languages. A major objective of current methodology is teaching 

conversational skills. Students' communicative competence depends on how efficiently ail the 

language skills are developed. No speaking is possible without the knowledge of grammar, 

without the formation of the grammar mechanism. If a student has acquired such a mechanism, 

he can produce correct sentences in a foreign language. 

By grammar one can mean adequate comprehension and correct usage of words in the 

act of communication, that is, the intuitive knowledge of the grammar of the language. Such 

grammar must be simple enough to be grasped and held by any learner. 

Goal setting 

One cannot say that this problem has been solved completely. Grammar is considered 

by many learners hard and boring but it shouldn't really be like that. Teachers can turn the 

grammar lessons into an enjoyable experience, being inventive and using their imagination. 

There may be a lot of activities which could introduce some liveliness in the grammar lessons. 

Some of them are of great interest and may be borrowed from Karin's ESL Party Land [4]. 

Some are taken also from our own practice of teaching English. 

One of the most effective techniques of providing motivation in teaching grammar is 

the use of view materials as a way of influencing the quality of classroom interaction and 

language use. Visual materials thus have the primary role of promoting and using 

communicative language. They may be: 

-  text-based materials designed for training and practicing any grammar item; 

- task-based materials with a great variety of games, role plays and other task-

based communicative activities in interactional formats; 

- realia or «from-life» materials used at the lesson [2]. These might include 

advertisements, newspapers, magazines or graphic and visual sources around 
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which communicative activities can be built, such as maps, pictures, etc. 

Various pictures not only bring the outside world into the classroom, but they also 

stimulate students' imaginations and creative thinking as they practice the language. 

The only problem for a teacher is a lack of didactic materials. But pictures can be 

acquired from many sources. The internet is a great up-to-date source.  

There are many communicative activities with pictures that can be done to enhance 

language learning. Following are several such activities for all ages and levels of knowledge 

of the English language: 

1. Showing an interesting picture a teacher tells a story about the picture. While 

retelling it the students may сhange the pronouns, the gender, the verb tense, the nouns and 

other points for practicing. In addition students can retell the story in a variety of ways. One 

student may begin the story and each person takes a turn telling a part of it. 

The story can be rendered in their own words or telling just a summary. 

2. Several kinds of communicative activities can be done if there are pictures similar in 

theme. For example,  students can talk about the pictures and by asking questions find out the 

difference between them. Students can practice comparative and descriptive adjectives as well 

as prepositions of place with this activity [3].  

3.  Pictures of people are good for developing skills in communicative activities when 

talking about emotions and moods as well as character types and motivation. In 

addition students can acquire conversational skills by creating dialogue for people in 

"a picture. Such activity will focus on the formation of interrogative sentences in 

dialogues. 

4.  For making review of tense usage with the objective of recognizing verb 

tenses/aspects the preparation of cards with halves of the sentences are needed. One 

part of a card for every student is given. Students should walk around the room and 

find the missing half of their sentence. Combinations must be logical and 

grammatically correct. When the students find their match each pair is asked to read 

their sentence and identify the tense used. 

5. Completion of sentences which are pronounced by the teacher according to the picture 

that he shows is one of the effective activities in teaching grammar. For example: 

While resting at the sea-resort I …………; The set of things for a picnic is ………..; 

My ideal holiday is ……….; When people are at their leisure ………, The worst kind 

of housing is…………. . 
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Creative exercises may be used too. Students say or write three or five statements 

using the necessary tense forms. Speaking about the situation offered by the teacher students 

may give their own commentaries. All the exercises of the creative type are designed for 

consolidating grammar material studied.    

6. «Scrambled» sentences are an excellent way to train grammar recognition and 

syntax. All the words are given (they may be written on board) in mixed-up order to form one 

sentence. Students must re-arrange the words to have a grammatically correct sentence. They 

work individually. When the sentence is formed a few minutes later, it is read, translated and 

analyzed if anyone has questions. Another great version of this activity requires preparing 

sentences in advance on cards. For such activities sentences from an actual newspaper article 

or advertisement may be used. Such «source» for reading is good for discussing when the 

activity is over.  

For example: Unscramble the sentences  

1.his /will /Jim /problems /listen /to /tells /who /anybody /about|. 

2.you /can /on /pronunciation /advice /English /give /who ? 

3.is /I /to /place /nobody /can /this /there /in /talk). 

4.patience /got /I /people /her /with /like /no /have). 

5.any /do /ideas /better /have /you ? 

6.my /were /all /not /wedding /the /at /cousins. 

7. When working at sentence patterns one may take any simple sentence pattern based 

on a grammatical structure which was learnt. The students substitute the words or phrases and 

invent variations either by changing one element at a time or by changing as much as they like 

on condition they maintain the original pattern. For a quick, entertaining variation one may 

tell the students to make ridiculous combinations. There is an advantage in performing this 

type of activity - students consolidate the grammar item without thinking about it. Thus, 

involuntary memory is at work. 

8. Short speeches (2-3 minutes per student) can be prepared for homework and 

presented at the practical lesson. For example: Make a list of five advantages and disadvantages 

of cars; Which food is healthier ?, The house you’d most like to live in etc. It's probably better 

not to interrupt the student at all during his/her speech. Cards may be used (one per student) 

for providing individual feedback or taking notes and review the definite grammar problems 

after all the students have presented their speeches. They may talk about a friend or relative 
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who annoys or amazes adding what he/she is always doing that may annoy or amaze 

somebody. This topic may be suggested for training the Present Continuous Tense. 

9. Unprepared speeches can be performed and presented by the students at the practical 

lesson immediately after choosing a topic from a paper bag or a hat. Some minutes may be 

given for getting the students' thoughts together. Many broad topics (such as Entertainment, 

Marriage, Hobbies, Sports, Leisure time, etc.) work well for training the Present Indefinite 

Tense and the Past Indefinite Tense. For example, Minitalks: There is no place like home, 

East or West, home is best, As snug as a bug in a rug etc. 

10. Guessing games [1] are a fun way for training in forming grammar structures, 

reviewing vocabulary words, listen and understand their meanings. For example, when 

studying the Present Indefinite Tense which is used to describe habitual action, students 

prepare a description of a person or an animal working in pairs or small groups. Once students 

have prepared their descriptions, each group takes turns telling a description to the rest of the 

group who then guess the name or character features of a person or an animal described. 

Conclusion 

The communicative activities mentioned above are designed for developing students' 

skills in recognizing and training grammar forms. They are outlined also for helping students 

produce sentences of their own using different grammar items in a proper way because the 

main goal of learning foreign languages is real communication. 
 

LITERATURE USED:   
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Cambridge university Press, 2003 - 171 p.  
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КОМУНІКАТИВНА ДІЯЛЬНІСТЬ У НАВЧАННІ ГРАМАТИКИ 
У статті розглядаються комунікативні практичні види діяльності, які ефективно допомагають у навчанні та 

формуванні граматичних навичок, провокують розмовну комунікацію. 
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В статье рассматриваются коммуникативные виды деятельности, которые помогают в изучении 

и формировании грамматических навыков и провоцируют разговорную коммуникацию. 
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ГЕНЕЗА СТАНОВЛЕННЯ ТЕНДЕРНОГО ВИХОВАННЯ: ЗАРУБІЖНИЙ ТА 
ВІТЧИЗНЯНИЙ ДОСВІД 

 
О.Й.ФІЗЕШІ, В.В. БУНЧА 

Мукачівський державний університет 
 
У статті розглядаються історичні аспекти становлення гендерної педагогіки в Україні та за 

рубежем. 
Ключові слова: гендер, гендерна педагогіка, гендерне виховання. 

Постановка задачі 

Освіта є одним з найважливіших соціальних інститутів, що виконує функції 

трансляції основної системи цінностей, норм, ролей від одного покоління до іншого, 

оволодіння певними знаннями та вміннями, розвитком здібностей людини, її 

самореалізації та творчості. У різні суспільно-історичні періоди освітні системи 

характеризувалися різними підходами щодо вирішення вищеозначених завдань. В 

історії освіти відомі факти, коли виховання та навчання підростаючого покоління 

залежало від статевої належності вихованця. У наш час майже в усіх суспільних 

інституціях зберігся нерівний за статевою належністю підхід до виконання суспільних 

ролей. Тому, сучасна система освіти повинна стояти на позиціях подолання різних 

видів дискримінацій, в тому числі й за ознакою статі. У зв'язку зі змінами, які мають 

місце в соціальному житті нашого суспільства, в останні роки виявилась 

недосконалість попередніх підходів до гендерної проблеми, незадовільний стан її 

вивчення в Україні. Формування потреби використання тендерного підходу у 

навчально-виховній роботі та отримання необхідних для цього знань, розвиток 

необхідних умінь і навичок обумовлюється готовністю і здатністю майбутніх учителів 

усвідомити існування нерівності між статями, оцінити її масштаби та глибину. Для 

успішного впровадження тендерних підходів у виховній роботі зі школярами учитель 

сам має мати відповідний рівень особистої гендерної культури, володіти методикою та 

технологією здійснення тендерного виховання. 

Об’єкти та методи дослідження 

Проблематиці тендерного виховання, формування гендерної культури 

присвячено ряд досліджень вітчизняних учених -В.Барського, В.Колбановського, 

В.Колесова, В.Крутецького, І.Лукіна, І.Мар'єнко, О.Пінта, А.Хрипкової. Проте, 

окремі її філософські аспекти досліджувалися ще в працях античних філософів 

(Платона, Арістотеля); філософів XVII - XVIII ст. (Ж.Ж.Руссо, К.А.Гельвеція); 
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педагогічні аспекти — в працях Я.А.Коменського, Й.Г.Песталоцці, 

В.О.Сухомлинського. Психологічні аспекти тендеру розглядав у своїх працях 

видатний вітчизняний психолог Б.Г.Ананьев. Саме завдяки йому проблема психології 

статей отримала розвиток у Радянському Союзі. 

Незважаючи на освітні реформи останніх років, ця тема не знайшла належного 

місця у змісті шкільних програм та у виховній роботі з дітьми. Не до кінця з'ясованим 

залишається процес становлення та розвитку статевої освіти та виховання в Україні. 

Мета статті - з'ясувати соціально-історичні передумови виникнення тендерних 

досліджень в зарубіжній педагогіці та проаналізувати історію становлення тендерної 

педагогіки в Україні. 

Результати та їх обговорення 

Людське суспільство дедалі швидше розвивається та вдосконалюється. 

З'являються нові течії, напрямки та ідеї як відображення тих об'єктивних процесів, 

що супроводжують розвиток цивілізації. Одне з таких нових понять - „гендер". 

Вважається, що вперше термін „гендер" був уведений у науковий обіг американським 

психоаналітиком Р.Столлером у роботі „Стать і гендер: про розвиток мужності та 

жіночності" (1968) [9]. „Гендер" він розглядав як поняття, що виражає психологічні, 

соціальні та культурні особливості, не обумовлені біологічною статтю. Таке змістове 

наповнення цього терміну дозволяло не пов'язувати буття жінки з „жіночністю", а 

буття чоловіка з „мужньою" поведінкою. Такий підхід був підтриманий багатьма 

соціологами; він започаткував новий напрямок соціальних досліджень - тендерний, 

який активно досліджується, розробляється та узгоджується. Тепер термін „гендер" 

вживається у різних значеннях. Під цим поняттям найчастіше розуміють: а) окрему 

тендерну теорію, яка вивчає сім'ю, родину та соціальні стосунки статей; б) 

універсальну концепцію патріархату як системи панування в суспільстві; в) 

загальнометодологічний підхід, що розглядає стосунки статей, як відношення до влади 

[3,11]. 

На початку 80-х років XX ст. в західноєвропейських країнах, США та Канаді 

з'явилися тендерні студії. До цього часу це поняття вживалося переважно як 

граматична категорія, що дослівно перекладається українською як рід. Традиційне 

поняття стать (англійською „sex") використовувалось для відображення фізіологічних 

та морфологічних відмінностей осіб. Але в 70-ті роки XX ст. соціологи почали 

розрізняти поняття „sex" і „gender", оскільки, крім біологічних відмінностей між 
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чоловіками і жінками, існує поділ на соціальні ролі, форми діяльності. Запровадження 

цього поняття було обумовлене необхідністю подолання різних поглядів на статеві 

риси та ролі як виявлення „природних" якостей. Наприкінці XX ст. тендерну роль 

почали розглядати не як вияв заданих природою особливостей, а як систему 

очікувань адекватної поведінки; не як природну стать, а як соціально - культурний 

продукт [3,10]. 

Між людьми існує розподіл соціальних ролей, форм діяльності, а також 

відмінності у поведінці та емоційних характеристиках. Дослідники підкреслюють 

відносність уявлень про „типово чоловічу" або „типово жіночу" роль: те, що в одному 

суспільстві у певний час вважається суто чоловічим заняттям, в іншому може 

визначатися як жіноче. Різноманітність соціальних характеристик жінок і чоловіків, що 

живуть на світі, та принципова тотожність їх біологічних характеристик свідчить про 

те, що біологічна стать людини не визначає її соціальної ролі. Звідси й виникає 

поняття „гендер", що означає сукупність соціальних і культурних норм, які 

суспільство примушує виконувати людей, залежно від їх біологічної приналежності. 

Не біологічна стать, а соціокультурні норми визначають психологічні якості та 

моделі поведінки, види діяльності та професії чоловіків і жінок. Бути в суспільстві 

чоловіком або жінкою означає не просто мати різні анатомічні особливості, а й 

виконувати нав'язані їм тендерні ролі. В різних суспільствах тендерні системи 

відрізняються між собою, проте в кожному вони асиметричні. Тепер чоловіки і все 

„чоловіче" вважаються первинними, значущими і домінуючими, а жінки і все „жіноче" 

— вторинними, підлеглими, незначними з соціальної точки зору. Проте в доісторичну 

епоху все було навпаки (матріархат). Процес зміни становища жінки відбувся, на 

думку Ф.Енгельса, як наслідок розвитку продуктивних сил: „В міру того, як 

багатства зростали, вони, з одного боку, давали чоловікові більш впливове 

становище в сім'ї, ніж жінці, і, з другого боку, стимулювали прагнення використати 

своє зміцнене становище для того, щоб змінити традиційний порядок спадкування 

на користь дітей. Але це було неможливим до тих пір, поки походження велось у 

відповідності з материнським правом. Повалення материнського права було 

всесвітньо—історичною поразкою жіночої статі" [3,342]. 

Гендер - це соціальна система нерівності за ознаками статі; це один із способів 

соціального поділу суспільства, який поєднується з такими чинниками, як раса, клас, 

національність і утворює систему соціальної ієрархії. У розвитку й підтримці тендерної 
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системи важливу роль відіграє свідомість людей. Становлення тендерної свідомості 

відбувається за допомогою розповсюдження і підтримки соціальних і культурних 

стереотипів, норм і стандартів. Об'єктом дії тендерної системи стає людина з моменту 

свого народження. Хоча поняття „гендер" з'явилося лише в кінці XX ст. і це явище 

почало порівняно недавно активно досліджуватися, роздуми та міркування про роль і 

місце чоловіків і жінок у суспільстві віднаходимо чи не в усіх філософів від сивої 

давнини і до сьогодні. 

В центрі поглядів давньогрецького філософа Платона стоїть містичне вчення 

про світову душу і про перевтілення окремих душ. У відповідності до своєї теорії про 

будову і властивості душі, Платон розвивав ідеї взаємовідносин між чоловіками і 

жінками, обґрунтовував необхідність держави і законів. У проекті ідеальної 

держави він розвинув учення про спільність жінок та державне виховання дітей, 

підійшов до ідеї рівноправності статей. Він доводив, що жінки можуть бути 

філософами і навіть воїнами, нарівні з чоловіками брати участь у всіх державних 

справах. У родині чоловіки й жінки рівноправні і взаємодоповнювані. Проте 

Платон вважав жінку істотою нижчою, а любов до неї - тільки тваринним почуттям, 

біологічним потягом. Він твердив, що душі боягузливих та безчесних чоловіків після 

смерті переселяються в тіла жінок [3]. Арістотель у трактаті „Про душу" зазначає, що 

чоловіки та жінки мають різну природу і не можуть бути рівними, вони повинні мати 

різні знання та вміння і, отже, мають навчатися окремо. Поділ статей зумовлений 

народженням дітей, тому призначення жінки - народжувати дітей і вести господарство, 

а чоловіка - панувати. Чоловік дає дитині „форму", тобто душу, яка краща та 

божественніша за тіло, а жінка -тільки „матерію", тобто тіло; ... „жінка - є марний 

чоловік" [3]. 

З плином часу ставлення мислителів до проблематики статі поступово 

перемістилося із сфери філософії у сферу суспільних відносин. До представників цього 

напряму належить англійський філософ Джон Локк. У праці „Дослід про людський 

розум" він зазначає, що система виховання повинна орієнтуватися на дітей знаті і 

виховувати джентльменів - ділових, кмітливих та активних чоловіків. Він радив 

вивчати іноземні мови: латинську, французьку, а також математику, географію, 

філософію. При вихованні дівчат акцент робився на оволодінні світськими вміннями і 

навичками: танцями, співами, мистецтвом [3,150]. З революційними ідеями виховання 

жінок виступав Ж.-Ж.Руссо. У своїх творах „Міркування про походження та основи 
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нерівності між людьми", „Еміль, або про виховання" він підкреслював, що жінки і 

чоловіки мають різні чесноти: чоловіки прямі, сміливі, відверті та сумлінні, жінки -

соромливі, хитрі, кокетливі. Жінки повинні не тільки займатися домашнім 

господарством, а й мислити, мати і відстоювати свої думки, піклуватися про свій 

різнобічний розвиток. Чоловіки й жінки мають право самостійно обирати собі 

супутника життя і любити одне одного ще до шлюбу. Жінка - істота повноцінна, бо 

вона має ті ж органи, потреби та здібності, що й чоловік. Однак рівність чоловіків 

і жінок як представників роду людського не означає їх політичної рівності[3,186]. 

К.А.Гельвецій головне завдання виховання вбачав у визначенні умов, при яких 

особистий інтерес як необхідний стимул людської поведінки узгоджується з 

інтересами суспільства (трактат „Про розум"). Філософ вважав, що жінки та чоловіки 

мають рівні права в отриманні освіти. Жінки і чоловіки, на його думку, 

відрізняються один від одного своєю реорганізацією, але це не означає, що ця 

відмінність є причиною більш низького розумового рівня жінок. Гельвецій бачив 

причину відсталості жінок у тому суспільному становищі, яке вони займають. Змінити 

становище жінки може правильне і добре організоване виховання [5,55]. 

Чеський педагог-гуманіст Я.А.Коменський виступав за роздільне навчання. 

Причин для того, щоб цілком усунути жінок від освіти і науки цей видатний педагог 

не знаходив. Жінки мають такий самий образ божий, як і чоловіки; вони обдаровані 

швидким і сприйнятливим розумом. Принципу рівних можливостей педагог не 

визнавав. Навчатися в академії, на думку Я.А.Коменського, могли тільки юнаки. 

Й.Г.Песталоцці сповідував ідею спільного навчання. Він вважав, що сутність 

виховання полягає у поступовому розвитку природних здібностей відповідно до 

законів розвитку людини [5,72]. 

В українській народній педагогіці також споконвіків зустрічається 

диференціація соціальних ролей жінки та чоловіка. Так, в період Київської Русі одним 

з найяскравіших образів жінки, матері, захисниці, виховательки, християнки був 

образ княгині Ольги, відтворений у „Літописі Руському" [2,435]. Новий образ жінки 

зустрічається також у „Повчанні Володимира Мономаха", її ім'я - Оранта. Віра у 

велику богиню допомагала охороняти домашнє вогнище, оберігала житло і дітей. На 

цьому ґрунті народ створив новий християнський ідеал жінки, який поєднує в собі 

фізичну та духовну красу, високу моральність з виконанням подружніх обов'язків, 

материнське звання з героїзмом і патріотизмом. В більшості питань жінка 
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дорівнювала чоловікам, користувалася такими ж правами, як і вони, стояла поруч із 

ними в бойових діях під час облоги. М. Грушевський свідчить: „Слов'янські жінки 

мали репутацію дуже вірних" [2,256] . У XVI - XVII ст. становище українських жінок 

та їхня освіта залежали не від статусу чоловіка, а від власного майнового становища. 

За певних умов вони отримували суспільне визнання, вирішували окремі суспільні 

проблеми. За повнотою своїх прав і свобод, жінка не становила в цей період будь-

якого винятку. її правове становище було закріплене в Литовському статуті 1529 р. 

Цей документ проголошував принципи рівного права чоловіків і жінок. У XVIII ст. 

відносини між чоловіком і жінкою змінилися. Жінку почали вважати створеною для 

чоловіка, його помічницею. Це відбилося на всій системі освіти й виховання. Дівчат 

готували до сімейного та родинного життя, яке включало виконання подружніх 

обов'язків, піклування про дітей та їхнє виховання, ведення домашнього 

господарства. Воно сприймалося як виховання кмітливої, обізнаної, грамотної матері, 

вірної та відданої дружини. У працях українських мислителів М.Драгоманова, 

М.Коцюбинського, Л.Українки, І.Франка, знайшла своє ідеологічне, філософське, 

політичне відображення та обґрунтування ідея жіночої освіти [9]. 

Термін „тендерні дослідження" з'явився в науці порівняно недавно, у 80-их 

роках минулого століття. Звичайно, окремі аспекти взаємовідносин статей 

розглядалися і раніше, але „критична маса" таких робіт накопичилася саме у вказаний 

період. Саме тоді в деяких університетах Західної Європи та Північної Америки були 

відкриті факультети і кафедри відповідного спрямування; у Європі з'явились 

асоціації та науково-дослідні центри, в яких і зосереджувалась розробка 

тендерної проблематики. Одночасно з цим було запроваджено ряд академічних 

програм феміністських досліджень і жіночих курсів. Жіночі дослідження виникли в 

США наприкінці 1960-х років одночасно з „етнічними" і „чорними" 

дослідженнями у відповідь на посилення критики на адресу академічної науки як 

назрілий і необхідний крок з метою перегляду ролі жінок та інших об'єднань і груп 

в суспільстві. В цей період жіночі організації Західної Європи та США виступали в 

феміністському визвольному русі, відстоюючи свої громадянські та економічні 

права, учасниці феміністського руху почали відкрито обговорювати такі питання і 

проблеми, про які раніше згадували пошепки та озираючись: сексуальність, 

зґвалтування, домашнє сексуальне насильство і рабство, проституцію... 
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Розвиток жіночих досліджень як соціально-історичних передумов виникнення 

тендерних досліджень можна умовно поділити на кілька етапів: 1-ий етап розвитку 

жіночих досліджень - це кін. 1960-х поч. 1970-их pp. - створення нової наукової галузі. 

Вивчення жіночих проблем у суспільстві спочатку відбувалося в рамках традиційних 

навчальних дисциплін — література, історія, філософія, педагогіка, психологія, 

соціологія - у вигляді скромних тем чи спецкурсів викладання численних і 

різноманітних матеріалів про становище жінок у суспільстві, а зараз - було розпочато 

офіційно. Перші феміністські вимоги були пов'язані з „внесенням" тем про жінок у 

навчальні плани, підручники, видавничі каталоги. Тому незабаром стало зрозумілим, 

що підхід до „додати жіночі питання" в одну з вже існуючих дисциплін – явно 

недостатній, оскільки не в змозі повноцінно і вичерпно описати соціальне життя і роль 

жінок. Жіночі дослідження почали визначатися як університетська програма для 

гуманітарних факультетів, центрів та кафедр, де можна отримати знання про 

навколишній світ і людей з різноманітних міжпредметних і феміністських позицій, і 

головне - з жіночої точки зору. Саме ця особливість відрізняла програми жіночих 

досліджень від програм факультетів гуманітарних наук [10]. 

П-ий етап - початок 1980-их p.p. - „інституалізація", оскільки в цей період 

відбувалася активна інтеграція жіночих досліджень у вищу освіту як у країнах 

Західної Європи, так і в США. Широкого розповсюдження набули „гендерно-

збалансовані навчальні плани" шляхом включення нових знань про жінок та їхню 

роль і становище у суспільстві в традиційні дисципліни. Зусилля були спрямовані на 

те, щоб звести до якоїсь спільної основи численні та різні ідеології вищої освіти. Ці 

проекти набули статусу загальнонаціональних і отримали підтримку багатьох 

державних і приватних фондів. В університетах розпочалося широке обговорення 

статусу жінок в сучасному суспільстві, явищ дискримінації в публічних сферах і в 

приватному житті, тендерних забобонів, що існують в соціумі, літературі, освіті. 

Також були опубліковані перші антології та хрестоматії жіночих досліджень. 

Ш-ій етап - середина 1980-х p.p. - мультикультуральний, пов'язаний з 

продовженням реструктуризації навчальних програм у напрямі включення досвіду 

меншин, більшої толерантності і чутливості до мультикультурних відмінностей 

учнів. Учені почали звертати увагу на різноманітність жінок в аспектах раси, 

етнічності, класу, релігії, національності, сексуальної орієнтації, віку та інвалідності. 

Подібні обставини враховувалися і в освітніх програмах, і, крім того, в багатьох 
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університетах факультети жіночих досліджень почали тісно співпрацювати з 

факультетами етнічних досліджень і мультикультуралізму. Ідеї і проблеми різних 

груп жінок розширюють межі фемінізму, сприяючи розвитку мультикультуралізму і 

практики звільнення одних груп людей від залежності інших. 

IV етап - 1990-ті p.p. - „перспективи глобалізації"" - почався в і був пов'язаний з 

розвитком глобальної інфраструктури і підвищенням уваги до міжнародних проблем 

жінок. Дедалі частіше замість „жіночих" досліджень вживається вислів „гендерні 

дослідження", як більш широких, глобальних. Гендерні дослідження починають 

розглядатися не як освітній капітал для університетської кар'єри викладача, а як 

джерело додаткової експертизи щодо активності та діяльності уряду. Люди з 

тендерною підготовкою вносять істотну частку в соціальний розвиток і 

будівництво демократії. Зростання числа таких фахівців сприяє збільшенню 

соціального замовлення на них. 

У 1980-х - 1990-х роках з'являються паростки тендерних досліджень у Європі: 

відкриваються нові відділення, ряд факультетів і центрів. їх основними завданнями є 

такі: (на прикладі Магістрату міждисциплінарних жіночих досліджень університету 

Уоріка з Великобританії): забезпечити критичну перспективу дискусії про жінок, 

осягнути і осмислити різноманітність феміністських підходів і важливість категорії 

„відмінності" в сучасних феміністських дослідженнях; розвивати знання про 

різноманітність дослідницьких методологій в тендерних дослідженнях; сприяти 

усвідомленню філософських і етичних питань, що виникають в дослідницьких 

ситуаціях вивчення жінок; осмислити зміщення акцентів у феміністській теорії та 

методології у напрямку філософії, здійснювати феміністську критику біології і 

культурних досліджень і т. д. [4,237]. У цей же період відкриваються нові самостійні 

кафедри і проекти, започатковуються дослідницькі асоціації, в назвах яких присутній 

термін „гендер". Наприклад, міжнародна мережа тендерних досліджень при 

Тендерному інституті Лондонської школи економіки (1996). [3]. 

Систематичні та досить масові соціологічні дослідження тендерної поведінки 

людини розпочались в Україні ще на початку XX ст. Цілий ряд вітчизняних фізіологів 

та психологів розглядали закономірності статевої диференціації і пов'язаних із нею 

біологічних, психологічних і соціальних відмінностей представників чоловічої та 

жіночої статі. У 20-ті роки набули широкого розповсюдження хибні погляди на 

стосунки статей, які відкидали такі моральні цінності і засади суспільства як любов, 
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відданість, вірність, делікатне ставлення до жінки, шлюбу та сім'ї. Однак більшість 

вчених все ж вказували на необхідність статевої просвіти у формуванні мужності та 

жіночності. А.С.Макаренко сформулював основний принцип статевого виховання як 

аспекту морального виховання - це кохання, в основі якого лежить дружба, 

взаємоповага, взаємодопомога людей протилежної статі, їх рівність, доводив, що 

основна мета статевого виховання — формування гармонійних стосунків між жінками 

та чоловіками в сім'ї: „ ... Що вимагає суспільна мораль в питаннях статевого життя? 

Вона вимагає, щоб статеве життя людини, кожного чоловіка і кожної жінки 

перебувало у постійному гармонійному ставленні до двох сфер життя: до сім'ї і до 

любові. " [6,142]. У „Педагогічній поемі" педагог зазначає, що „у справі 

перевиховання немає нічого важчого від дівчат, які побували під негативним впливом 

оточуючого середовища. Як би довго не знаходився на вулиці хлопчик, в яких 

складних і незаконних пригодах він не брав участь, як би не опирався нашому 

втручанню, але якщо в нього є, нехай найменший, інтелект, в гарному колективі з 

нього завжди вийде людина" [7,81]. 

Однак, починаючи вже з другої половини 30-х років і аж до середини 60-х 

років XX ст. вивчення тендерної проблеми практично припинилося. У цей період 

змінився цілий ряд об'єктивних умов: збільшився розрив між статевим та 

соціальним дозріванням, урбанізація, наявність уявлень про „природні" норми 

сексуальної моралі. Виникла необхідність системної розробки проблем статі та 

сексуальності. 

Тема тендерної освіти та виховання молоді проходить через усю творчість 

педагога-гуманіста В.О.Сухомлинського. Він підкреслював необхідність статевого 

виховання юнаків і дівчат на засадах гармонії і взаємоповаги. У творі „Павлиська 

середня школа" він пише: „Ми прищеплюємо дітям думку, що в дівчинці, дівчині, 

жінці найяскравіше втілена людська краса, бо вона є творцем нового життя. Тепло 

душі, яке віддає майбутній чоловік майбутній жінці, відточує його духовну красу". І 

далі: „У вихованні хлопчиків і юнаків великого значення ми надаємо благородству, 

чистоті морально - емоційних відносин у сім'ї "[11,202]. 

Науковий підхід до вивчення статі та статевого виховання у педагогіці та 

психології почав помітно пожвавлюватися у нашій країні лише у 70—х роках, у зв'язку 

з проблемою „сексуальної революції"". Зміст цього поняття полягає у боротьбі проти 

різних форм подвійних стандартів, які пропонують чоловікам і жінкам різні форми 
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поведінки проти дискримінації жінок за ознакою статі, проти чоловічого шовінізму, 

який вважає жінок істотами вищими у порівнянні з жінками [24]. На початку 80-х років 

були зроблені перші кроки на шляху структурно-організаційних змін в освітніх 

закладах Радянського Союзу в тому числі і в Україні. У навчальні плани було введено 

курс „Етика і психологія сімейного життя". Головне завдання цього курсу - сприяння 

формуванню статеворольової поведінки майбутніх чоловіка та дружини. Багато 

дослідників цього періоду приділяли увагу формуванню статевої самосвідомості 

відносно еталонів маскулінності та фемінності. Вони рекомендували у статевому 

вихованні підкреслювати відмінності між чоловічою та жіночою ролями, до яких вони 

традиційно відносили схильність хлопчиків, на противагу дівчатам, до перетворюючої 

діяльності, різницю в інтелектуальній сфері, особливості пізнавальних процесів, 

емоційно-експресивні прояви. 

Висновки 

Отже, історія становлення тендерної педагогіки як нової освітньої технології є 

відносно короткою. Зокрема, її виокремлення в окрему наукову галузь досліджень 

датується 80-ми p.p. XX століття. Дослідження здійснювались в рамках інших 

наукових галузей. Соціально-історичною передумовою виникнення тендерних 

досліджень є розвиток жіночих досліджень. На сучасному етапі тендерні дослідження 

носять міжпредметний характер, долаючи рамки соціальних наук, використовують 

порівняльний підхід, підкреслюючи спільність і відмінності між країнами і регіонами. 

Перспективні напрямки подальшого дослідження вбачаємо у більш глибшому 

вивченні проблем тендерного виховання у початковій школі, у виявленні можливостей 

змісту навчального матеріалу різних дисциплін у формуванні тендерної культури, 

створення інтегративних курсів, включенні тендерного виховання у систему напрямів 

всебічного та гармонійного виховання особистості. 
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АННОТАЦИЯ 

 
ГЕНЕЗИС СТАНОВЛЕНИЯ ТЕНДЕРНОГО ВОСПИТАНИЯ: ЗАРУБЕЖНЫЙ И 
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СУПЕРЕЧНОСТІ В СОЦІАЛЬНІЙ СФЕРІ НА ЗАКАРПАТТІ 
В 1945-1955 рр. 

 
І. Г. ШЕРШУН, О.О. ШЕРШУН  

 
В статті розкрито соціальні протиріччя на Закарпатті в період сталінського тоталітарного 

політичного режиму в 1945-1955 рр. 
 
Розв’язання завдань сьогодення в соціальній сфері, прогноз на майбутнє 

вимагають аналізу минулого. Довге панування в нашій країні адміністративно-

командних методів управління, обмежувальна регламентація «зверху», зрівняльні 

тенденції сформували і відповідний тип соціальної сфери.  

Об’єкти та методи дослідження 

Об’єктом дослідження є розгляд суперечностей в соціальній сфері на Закарпатті 

в 1945-1955рр., тобто в період комуністичного режиму. Можна виділити нерозв’язані 

проблеми:  

а)  гостра нестача робочих місць в гірських районах; 
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б)  перерозподіл побутових навантажень сімї, зокрема обтяження жінки; 

в)  нерівність в оплаті селян і робітників; 

г)  недоліки в розвитку освіти, медицини, торгівлі, в житловому забезпеченні. 

Під час наукової розробки проблеми використано матеріали Закарпатського 

обласного державного архіву (1) та опубліковані статистичні дані.(2) 

Постановка задачі 

Проблема про суперечності в соціальній сфері на Закарпатті в 1945-1955 роках 

до цього часу не була предметом наукового дослідження . Деякі її аспекти розкрито в 

третьому томі «Нарисів історії Закарпаття» (3). Тому ми ставимо за мету комплексно 

підійти до названої проблеми, не претендуючи на її всебічне висвітлення. 

Результати та їх обговорення 

Суперечливими виявилися підсумки повороту (започаткований на Закарпатті 

вже в кінці 1944 року) до позаекономічних, адміністративно-командних методів і в 

соціальній сфері в тому, що стосується соціального становища, благополуччя, 

культури, соціального обслуговування населення. Власне, в рамках загальнодержавної 

стратегії забезпечення високих темпів будь-якою ціною інакше не могло бути. 

Засоби для дальшої індустріалізації СРСР після Другої світової війни, а також 

для розвитку промисловості на Закарпатті нагромаджувалися у великій мірі за рахунок 

споживання, при допомозі стягування свого роду «податку» з селян, так і з інших 

прошарків населення. На цій основі вже в перші роки після війни на Закарпатті 

склався, а після ствердився і набув характеру непорушного принципу директивної 

економіки так званий залишковий підхід до проблем соціальної сфери і рівня життя. 

Визначення ресурсів на соціальні проблеми і благополуччя суттєво лімітувалися.  

Оскільки в СРСР вибір на користь розвитку індустріалізації був продовжений в 

післявоєнний період, стремління всюди, де це було можливим, обмежувати 

споживання і обслуговування, відкладаючи їх розвиток на майбутнє ставало 

об’єктивним фактором соціальної політики. 

Дія цього обмежувального фактору дуже відчутно відбилася на становищі і 

умовах повсякденного життя закарпатців. На щастя, однак, не вона одна. Промислове 

будівництво, реконструкція народного господарства краю, самі по собі вимагали 

поліпшення деяких умов життя і піднесення культурного рівня мас. Без первинної 

шкільної освіти і медичного обслуговування, без переходу до міського способу життя 
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не міг формуватися закарпатець – робітник промислового типу. В цьому розумінні 

відбувався деякий прогрес у сфері побуту, деякі цивілізаційні зрушення.  

Однак, суперечлива природа факторів, які безпосередньо визначали зміну 

динаміки життєвого рівня, «життєвих обставин» закарпатців в умовах сталінського 

тоталітарного режиму, створювала ситуацію, при якій в соціальному розвитку 

неминуче перепліталися як позитивні, так і негативні тенденції. 

Прогресивні зрушення в умовах і способі життя населення були пов'язані в 

першу чергу з поступовою ліквідацією безробіття. У 1955 році кількість робітників і 

службовців на державних підприємствах складала 140913 чоловік (2,-С.122). Тисячі 

людей були зайняті в артілях промислової кооперації, дрібних підсобних 

підприємствах. Утворення колгоспної системи у 1949 році – нехай і примусовими 

методами - закріплювало цей соціальний прогрес і на селі. 

Проте, певна ліквідація безробіття на Закарпатті за вказані роки не здійснилася. 

Особливо гостру нестачу робочих місць відчувало населення гірських районів, 

насамперед, Міжгірського, Великоберезнянського, Воловецького і Рахівського. 

Основна маса селян була зайнята сезонною роботою, переважно у весняно-літній 

період. 

Економічний розвиток створював умови, в яких стало можливим залучення у 

виробництво жінок. У 1955 році їх питома вага в кількості зайнятих по галузях 

народного господарства складала 32 процента (2.-С. 24). Вони також ширше брали 

участь у суспільно-політичному житті. Уже у 1947 році до місцевих Рад області було 

обрано 2342 жінки, або 30,51 процент всіх обраних (1.-ф.1, од.зб.1, спр.69, ар.79). 

Але як і інші сторони соціального прогресу, зростання жіночої зайнятості не у 

повній мірі підкріплювалося розширенням відповідних форм соціального 

обслуговування. Це ускладнювало виховання дітей з боку жінки. Повільно відбувалися 

зміни у перерозподілі побутових навантажень у сім'ї, які складалися у той час, коли 

основну частину праці поза домом виконували чоловіки. Тепер трудова зайнятість поза 

домом стала вирівнюватися і у 50-і роки більш-менш вирівнялася. У сім’ї роль чоловіка 

і жінки змінювалась уповільнено. 

Виникла проблема подвійного навантаження, яка повністю покладалася на 

матерів сімей. Створювалися і існують до цього часу обставини, в яких сімейна жінка 

нарівні в чоловіком працює у народному господарстві і при цьому виконує основну 

частину домашньої праці. 
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Незважаючи на всі суперечності, залучення жінок у виробництво, суспільно-

політичне життя відкрило для них можливість розвитку, створило базу для формування 

демократичних сімейних відносин. Процес жіночої емансипації зростав з новими 

ускладненнями, але і з новими можливостями. 

Соціальні права населення - право на працю, відпочинок, освіту, медичне 

обслуговування, забезпечення по старості, хворобі і т.д. визнавалась конституційно. 

Правда, пануючий залишковий підхід у питаннях соціальної сфери робив неможливим 

повне здійснення проголошених соціальних прав. Абсолютна більшість селян-

колгоспників, а їх у 1955 році налічувалося 211 тисяч чоловік (2.-С.100),- не мала 

щорічних відпусток; вони не одержували, ніяких виплат під час хвороби, не 

користувалися безплатними чи пільговими путівками; колгоспниці не знали 

оплачуваних відпусток по вагітності і пологам. Майже у всіх колгоспників не було 

пенсій. 

По суті, соціальне забезпечення у 1945-1955 роках, торкалося головним чином 

робітників і службовців, хоч і в робітничому середовищі деякі його форми, наприклад, 

пенсії по старості, мали, в основному номінальний характер. Іншими словами, 

проголошення загального соціального забезпечення мало скоріше всього декларативне, 

пропагандистське значення. 

Але якщо, не загальне охоплення трудящих всіма видами соціального 

забезпечення, тоді значна їх розповсюдженість не викликає сумніву. Практичне 

розповсюдження набули охорона здоров'я, освіта, культурне обслуговування. Був 

закладений  матеріально-організаційний фундамент загальної доступності медичних і 

шкільних установ. На протязі 1946-1955 років кількість лікарів збільшилася з 470 до 

979, кількість лікарняних ліжок, включаючи госпітальні ліжка при диспансерах і ліжка 

психолікарень та пологових будинків – з 2900 до 4815 (2.-С.167). 

Також розвивалась за 1946-1955 роки матеріально-організаційна і кадрова база 

народної освіти. За ці роки шкільна мережа зросла з 848 шкіл до 907. Кількість 

учителів зростала швидше. Якщо у 1946 році у школах працювало 4210 учителів, то у 

1955 році їх число досягло 8734 (2.-С.150). Тоді ж формувалася матеріальна база для 

того, щоб доповнити школу дошкільним вихованням, вищою і середньою спеціальною 

освітою. Якщо у 1946 році кількість місць в постійних дитячих яслах складала 539, а в 

дитячих садках - 7150, то -  в 1955 році відповідно - 1720 і 4500 (2.-С.168). Правда, це 
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не означає, що дитячими яслами і садками було охоплено всіх дітей дошкільного віку. 

Місць для дітей у дошкільних закладах хронічно не вистачало. 

У 1945 році був відкритий Ужгородський державний університет, а в 1950 році - 

Ужгородський учительський інститут. В 1954 році учительський інститут злився з 

державним університетом. Мережа середніх спеціальних закладів вимірювалась 

десятками. В 1946 роді молодь могла поступити в 12 таких закладів , а в 1950 році – 14 

(2.-С.156).  

Окрім навчально-виховних закладів для культурного зростання населення 

області неабияке значення мали засоби масової інформації, зокрема, в ті роки 

друкована продукція і кіно, масові бібліотеки та клубні установа. Всі сфери соціально-

культурного обслуговування були безплатними, або надавались за низькими цінами. 

Безплатнними в той час були мережі лікарень, поліклінік, шкіл, технікумів, вузів, 

клубів, бібліотек, реально доступних для різних прошарків населення. Для людей 

звернення до лікаря, фельдшера, в державну медичну установу перетворювалося у 

звичайну форму поведінки у  випадку хвороби. 

В той же час матеріальна  база в освіті, медицині, культосвітніх установ 

відставала. Реальний демократизм освітньої системи був підмінений жорстоким 

контролем державних інститутів. В освіті на перше місце ставилася марксистсько-

ленінська ідеологія, яка практично душила творчість у навчанні і вихованні. До того ж, 

було перервано багато культурних традицій в Закарпатті, невиправдано 

перекреслювалась роль старої інтелігенції, значна частина  якої  зазнавала 

необґрунтованої критики чи навіть репресій з боку силових органів.  

Безплатність у медичному обслуговуванні не визначалась її якістю, як і в інших 

соціальних сферах. Це особливо видно на показниках народжуваності , смертності і 

чистому приросту населення області. Якщо в 1950 році чистий  приріст населення на 

1000 жителів складав 19,5, тоді у 1955 році тільки 17,7 (2.-С.165). Це означало, що 

високою була дитяча смертність. 

Гострі суперечності в соціальній сфері спостерігалися і в іншому, насамперед у 

матеріальному рівні життя у низькій купівельній спроможності заробітків, поганому 

харчуванні, у важкій і довгій житловій кризі. Хоч у середині 50-х років  було проведено 

ряд турів загального одночасного зниження цін (що залишили помітний слід у пам'яті 

деякого старшого покоління), середній рівень державних роздрібних цін залишився 

високим. Заробітна плата робітників і службовців підвищувалась таким чином, що 
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збільшення її величини не відповідало визначеним цінам. Оплата праці в  колгоспах 

мала в той час номінальний характер. Не єдиним були випадки, коли на трудодень 

нараховувались копійки і по кілограму зерна. Значить, заробив сіяч 199 трудоднів у 

1955 році (2.-С.І00), все одно оцінкою його річної, а не місячної праці, в колективному 

господарстві була три-чотири мішки зерна і карбованців 90-100.  

Величина заробітної плата робітників, службовців чи колгоспників сама по собі 

ще не була основним показником їх забезпеченості. Тут головне, як вона впливала на 

споживання. Відомо, що одним із найбільш надійних показників того, в якому 

напрямку розвивається споживання матеріальних  благ у суспільстві, являє собою зміна 

його структури. Чим вищий рівень споживання, тим менша в його окладі доля втрат, 

пов'язаних з харчуванням, і вища доля  непродовольчих. І навпаки. Структура 

державної і кооперативної торгівлі на Закарпатті змінювалася таким чином, що у ній 

зростала питома вага продовольчих товарів. Якщо у 1950 роді плата за продукти 

харчування складала 45,46%  товарообігу, то у 1955 році - 54,09% (2.-С.138). За цим 

зрушенням стоїть загальне збіднення матеріального споживання. 

Досить цікаві обставини склалися в житловій проблемі. Уже у перші два роки 

нового соціалістичного режиму у містах було здійснено перерозподіл квартир, у першу 

чергу тих, які пустували. Це привело до поліпшення частини міського населення 

житлових умов. На селі навпаки, відбувалось посилення житлової тісноти. Окремий 

будинок залишався для кожної старої сім'ї і новоутвореної єдиним типом житла. 

Пізніше, внаслідок індивідуального будівництва в селі покращились житлові умови, а 

міста, які розросталися по кількості населення, поступово наближалися до житлової 

кризи. Житлова тіснота стає характерною особливістю міського буття внаслідок 

скорочення житлового  будівництва. У 1946-1950 роках всього побудовано і введено в 

дію державними підприємствами, установами і місцевими радами 203,3 тисяч 

квадратних метрів загальної житлової площі, тоді в І951-І955 роках - тільки 132.8 (2.-

С.116). Набуває розповсюдження заселення нових, молодих сімей у кімнати 

гуртожитків, які не мали мінімальної побутової ізоляції. В індивідуальних будинках 

переважало посімейно-родинне заселення. 

В кінцевому результаті нестача житла, так само як і відставання заробітків від 

цін, мізерна плата праці в колгоспах, погане харчування, дефіцит товарів негативно 

вплинули на громадськість. Протягом десятків роки люди були полишені ряду 

матеріальних благ і зручностей. А соціальні наслідки тут були більш складними і 
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глибокими. Внаслідок низького житлового рівня тоталітарна держава одержувала 

додаткові можливості мобілізувати засоби для досягнення першочергової мети у своїй 

стратегії - розвиток індустрії, яка не мала соціальної спрямованості, воєнної 

могутності. Вона економила, нагромаджувала, скупо пила чай, щоб виросли нові 

заводи, громадини сталі (4.-С.177-178). 

Матеріальні нестатки не сприяли фізичному здоров'ю людей. Важкий побут 

відбивався на моральній атмосфері людей. Черги, тіснота, змушене сусідство, постійна 

нестача і дефіцит, повсякденне відчуття того, що предмети першої необхідності 

потрібно «добути», прикладаючи зусилля і переборюючи труднощі. - все це 

породжувало нервову напругу, постійну турботу, злість. Магазинна і транспортна 

грубість, безкінечні скарги, які втягували особисті відносини у громадські проблеми, 

стали побутом. Ускладнення у повсякденному житті виступали однією (звичайно, 

тільки однією) із причин зростання пияцтва. 

Було б наївним представляти грубість побутових мотивів у виді поганої моралі. 

Доброта, співчуття, солідарність зустрічалися у людей всіх національностей 

Закарпаття. А такі якості, як працелюбність, були їм притаманні дуже сильно. 

Висновки 

Соціальні суперечності в 1945-1955 роках на Закарпатті були напівбідою для 

населення. Справжня біда полягала у тому, що в ці роки сюди був принесений ззовні і 

зміцнювався  комуністичних тоталітарний політичний режим. Його вплив виявився 

згубним. 
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THE SUMMARY 

 
CONTRADICTIONS OF SOCIAL SPHERE IN TRANSKARPATHIA 1945-1955 S. 

Social contradictions in Transkarpathia in the period of Stalin totalitarian political mode in 1945-1955 s., 
are considered in this article. 

 
АННОТАЦИЯ 

 
ПРОТИВОРЕЧИЯ В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ НА ЗАКАРПАТЬЕ В 1945-1955 ГГ. 

В статье раскрыто социальные противоречия на Закарпатье в период сталинского тоталитарного 
политического режима в 1945-1955 гг. 
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НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ РОБОЧОГО 
ЧАСУ - РЕЗУЛЬТАТИ СОЦІОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ СТУДЕНТІВ МДУ 

 
В.І. ЛАВКАЙ, Н.Д. АНДРЕЙКО, Ю.І.ФОРДЗЮН  

Мукачівський державний університет 
 
У відповідності до перспектив Болонської системи навчання, на основі соціологічних 

досліджень, встановлено закономірності між рівнем організації праці, яка включає в себе навчальний 
процес, виконання самостійної роботи, проведення дозвілля; та успішністю студентів МДУ. Отримані 
результати дозволяють говорити про встановлення кореляційного зв'язку між самоорганізацією 
студентів та ефективністю використання робочого часу. 

 
Різноманітні статистичні джерела свідчать про те, що сьогодні в Україні є 

значний потенціал людських ресурсів, однак має місце дефіцит кадрів, як правило, 

професіоналів - людей з досвідом, знаючих свою справу. Тому з переходом України на 

рейки ринкової економіки, в умовах інтеграції інформаційних ресурсів та глобальної 

економічної кризи, особливі вимоги ставляться до випускників вищої школи. 

Ринкові умови діяльності підприємств та організацій ставлять майбутніх 

випускників в жорсткі конкурентні умови на ринку праці. Щоб досягти успіху, вони 

повинні мати високу професійну підготовку та вміти виявляти свої професійні якості 

під час проходження виробничої практики, стажування чи випробування при вступі на 

роботу. Тільки в такий спосіб, викликавши зацікавлення з боку роботодавця до себе, як 

до прекрасного майбутнього працівника, випускник може отримати хорошу роботу [1-

3]. Саме ці проблеми уже сьогодні турбують студентів старшокурсників, які роблять 

перші спроби по працевлаштуванню, тобто суміщають навчання та роботу. 

Деякому вирішенню цих проблем сприяє реформа вищої освіти, якою 

передбачено трансформацію навчального процесу вузів в європейські освітні стандарти 

[4,5]. Реорганізація навчального процесу вузів, відповідно до європейських стандартів, 

має адаптувати як зміст, так і методику підготовки сучасних фахівців до вимог і умов 

європейської освіти. Дана реформа без сумніву має значні переваги, які уже сьогодні 

відчувають студенти, адже вона суттєво диференціює студентів за безпосередніми 

результатами навчального процесу. Тобто кожен студент в групі має власний рейтинг, 

який в подальшому повинен впливати на його працевлаштування. В той же час, 

аналізуючи нинішні підходи до реформування вищої освіти [6], не можна не помітити, 

що саме в організації навчального процесу існують досить суттєві недоліки. Більше 

того, зазначені недоліки вказують на те, що зміни, які відбулись в організації 
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підготовки фахівців, більш за все стосуються форми, а не суті підготовки. Перехід до 

кредитно-модульної системи (бальної оцінки знань), зменшення аудиторного 

навантаження в підготовці студентів та інші нововведення не зачіпають головного – 

якості підготовки фахівців і особливо її практичної складової. Як правило, 

нововведення не несуть в собі змін щодо методик підготовки фахівців і, як наслідок, не 

забезпечують формування у студентів такої професійної компетенції, яка б давала 

можливість випускникам вузу бути конкурентоспроможними на ринку праці. 

Об’єкти та методи дослідження 

У сучасному індустріально-інформаційному суспільстві актуальною лишається 

вагомість основної (базової) освіти [4,5,6]. Сучасний молодий спеціаліст повинен 

творчо використовувати здобуті знання в роботі, повсякчас збагачувати їх, уміти 

самостійно розв’язувати будь-які проблеми. Роботодавці, в свою чергу, також 

висувають певні вимоги до потенційних працівників, основними з яких є: глибока 

теоретична підготовка, комунікабельність, здатність до швидкого «реагування», 

здатність мислити на перспективу, дотримуватись трудової дисципліни, бути 

організованим, що полягає у вмінні швидко і в короткі терміни вирішувати локальні і 

кон′юнктурні питання. 

Конкурентоспроможність випускників значною мірою залежить від вміння 

ефективно використовувати робочий час. Об’єктом даного дослідження є ефективність 

використання робочого часу, так як в ринкових умовах  цього вимагають роботодавці, 

даний показник впливає на кар’єрний ріст працівника та на його матеріальну 

винагороду. Слід зауважити, що нормування праці, особливо інтелектуальної, є не 

достатньо регламентованим на сьогоднішній день [2]. Тому дослідження цієї проблеми 

є актуальним і має практичне значення в наш час. 

Постановка задачі 

У зв'язку з швидким збільшенням об'єму інформації більше часу доводиться 

витрачати на її пошуки. Особливо інтенсивно це відбувається в студентські роки. Тому 

важливим є вміння знаходити потрібну інформацію та забезпечувати швидке її 

використання у відповідності до графіку навчання при вивченні програмного 

матеріалу, що є визначальним чинником під час навчання. 

З цієї причині основною метою дослідження було визначити чи ефективно 

використовується час студентами нашого вузу в ході навчального процесу, при 

виконанні самостійної роботи, при проведенні дозвілля. Результати досліджень 
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дозволять розробити рекомендації та поради щодо покращення організації праці в 

навчальному процесі. 

Відповісти на ці непрості запитання можна лише за допомогою наукового 

дослідження, зокрема соціологічного. Було прийнято рішення про дослідження даної 

проблематики шляхом анкетного опитування студентів. 

Результати досліджень 

Анкета була підготовлена ініціативною групою студентів технологічного 

факультету на основі методики фокус-груп (див. додаток 1). Опитування проводилось 

серед студентів технологічного факультету Мукачівського державного університету. 

Загальна кількість опитуваних склала 125 чоловік. 

На питання: «До якого типу людей Ви відноситесь?»: відповіді респондентів 

були наступними: 21% - до сови ; 11% - до жайворонка; 68% - до голуба. 

Щодо тривалості робочого дня відповіді студентів були наступними: для 48% 

опитаних робочий день триває 16-18 год.; для 13% - 11–15 год.; для 22% - 8-10 

год.;20% опитаних не дало відповіді на це запитання. Отримані результати дозволяють 

говорити про незадовільну організацію робочого часу студентами. 

Однак на запитання щодо власної самоорганізації, стосовно зустрічі, побачення, 

аудиторного заняття, відповіді студентів були наступними рис.1. 

15

62
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Заздалегідь

Вчасно

З запізненням  

Не відповіло 

 
Рис.1. Результати відповідей на запитання: «Чи приходите Ви (на заняття, зустріч, побачення) 

заздалегідь, вчасно, з запізненням ?» 
 

Слід зауважити, що більша частина опитаних 69% проводять час «нудьгуючи» 

від 1 до 3 год. впродовж робочого дня; 11% - від 3 до 5 год., а 3% витрачають дарма 

10год.. 

На запитання: «Чи вистачає часу на виконання запланованого?» результати 

відповідей наступні: для 33,8% опитаних часу вистачає; для 66,2% - не вистачає. 
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На запитання: «Чи задоволенні Ви результатами Вашої роботи (навчання)» 

позитивно (так) відповіло14,9% опитаних; ні – 24,4%; 56%- не завжди, решта опитаних 

на дане питання не дало відповіді.  

Що стосується відношення студентів стосовно систематичності підготовки їх до 

занять, лише 36% опитаних дали позитивну відповідь (рис.2). 

36

8,1

55,9

Так

Ні 

Інколи

 
Рис.2. Результати відповідей на запитання « Чи систематично Ви готуєтесь до занять? » 

 

На нашу думку, цікавими є відповіді на питання, що стосується оплати робочого 

часу. Із загальної кількості опитаних 70% отримують стипендію; 30% - не отримують 

стипендії, що цілком відповідає встановленим нормативам. На питання: «На Вашу 

думку, скільки коштує 1 година Вашого робочого часу?» відповіді респондентів 

наступні: 68,5% оцінюють в межах від 4 до 8гр.; 11% - 10гр.; 0,7% 20 - 30гр.; 0,7% - 

100гр.; 0,6% опитаних вважають що 1 год. робочого часу коштує 1000гр., решта 

оцінюють годину своєї праці в умовних одиницях. 

Показовою є відповідь, що 69,3% респондентів під час навчання розраховують 

виключно на себе; 20,5% – на збіг обставин; 10,2% – на чиюсь допомогу (див. рис.3). 
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Рис.3. Результати відповідей на запитання: 

« При виконанні Ваших обов’язків (навчання) Ви розраховуєте: виключно на себе; на 
чиюсь допомогу; на збіг обставин» 
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Що стосується відпочинку, то у 47% респондентів відпочинок триває від 1 до 

3год.; 24.2% - від 4 до 6 год.; 6% - від 7 до 10 год.; 0,8% - 19 год.. На запитання: «Чи 

задоволені Ви організацією вашого дозвілля» 31% опитаних задоволені; 21% - не 

задоволенні; 47% - не завжди задоволені своїм відпочинком. 

Висновки 

Результати проведених досліджень показують, що лише 50,4% респондентів 

намагаються ефективно використовувати свій час. Серед опитаних було 103 студенти, 

які навчаються за Болонською системою (тобто 82,4% від загальної кількості). 

Враховуючи, що серед них 62% отримують стипендію, можна сказати, що вони 

успішно справляються з навчальним процесом. Однак, дивлячись на те, що лише 14,9% 

студентів задоволенні результатами навчання, а 56% - не завжди, можна говорити про 

суттєві резерви щодо покращення організації навчання та відпочинку студентів. 

Проведені дослідження підтверджують переваги Болонської системи. 

Позитивним є те, що вона забезпечує більшу гнучкість графіка навчального процесу у 

відповідності до можливостей студента, забезпечує поточний рейтинг студента, так як 

дозволяє проаналізувати можливості студента та його ставлення до навчального 

процесу. 

Для кращої організації праці доцільно надавати студентам більше конкретних 

знань з наукової організації праці, потрібно залучати студентів до вибору як 

навчальних дисциплін, так і форм їх проведення. 
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Додаток 1 
Анкета 

"Ефективність використання Вашого часу"  
© МДУ.ТКВШ.2009 

   Група _______  Курс _______  Стать _______ 
 
1. О котрій годині Ви прокидаєтесь: 

  700  _____  800  _____  900  _____1000  _____  Ваш варіант  _____. 
2. О котрій годині Ви лягаєте спати: 

  до 1000 – ї  _____  1000  _____  1100  _____  1200  _____  Ваш варіант  _____. 
3. Чи використовуєте обідню перерву за призначенням: 

Так  _____       Ні  _____. 
4. До якого типу людей Ви відноситесь: 
 Сова (пізно лягаєте і пізно встаєте)  _____ 
 Жайворонок (рано лягаєте і рано встаєте)  _____ 
 Голуб (пізно лягаєте і рано встаєте)  _____. 

5. Тривалість Вашого робочого дня  ______(год.), з них: 
 Аудиторних годин згідно розкладу  _____ 
 В аудиторіях поза розкладом  _____ 
 Час на підготовку до занять  _____ 
 Час на відпочинок  _____. 

6. Чи приходите Ви (на заняття, зустріч, побачення): 
Заздалегідь  _____  Вчасно  _____  З запізненням  ______. 

7. Скільки часу Ви витрачаєте дарма ("нудьгуючи") в продовж  
робочого дня _____. 
8. Чи вистачає часу на виконання Вами запланованого: 
 Так  _____       Ні  _____. 
9. Чи отримуєте Ви стипендію: 
 Так  _____       Ні  _____. 
10. Чи систематично Ви готуєтесь до занять: 
 Так  _____  Ні  _____  Інколи  _____. 
11. На Вашу думку, скільки коштує 1 година Вашого робочого часу (якщо при стипендії 530 грн. 

вона становить 4 гривні 40 коп./год., усереднено, враховуючи робочий графік студента)  
______. 

12. Чи задоволені Ви результатами Вашої роботи (навчання): 
 Так  _____  Ні  _____  Не завжди  _____. 
13. Чи задоволені Ви організацією Вашого дозвілля (відпочинку): 
 Так  _____  Ні  _____  Не завжди  _____. 
14. При виконанні Ваших обов’язків (навчання) Ви розраховуєте: 
 Виключно на себе  _____ 
 На чиюсь допомогу  _____ 
 На збіг обставин  _____.  
15. На Вашу думку, чи ефективно Ви використовуєте свій час: 
 Так  _____       Ні  _____. 
16. Яке питання в рамках нашого дослідження Ви б хотіли задати 
      __________________________________________________________________. 
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УДК 370:1:37 
 
 

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ 
ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ СТУДЕНТІВ 

 
Б.М. АНДРІЄВСЬКИЙ 

Мукачівський державний університет 
 

У статті обґрунтовано та експериментально перевірено технологію формування екологічної 
культури студентів та організаційно-педагогічні умови її ефективного функціонування. 

 
Аналіз сучасного стану екологічної грамотності майбутніх спеціалістів 

невиробничої сфери засвідчує, що для багатьох із них притаманний пасивно-

споживацький рівень взаємодії з природою, проблеми екології не включені в систему 

особистісних цінностей, не є частиною їхніх моральних переконань. Отримані в 

процесі навчання знання носять безсистемний характер, уміння і навички екологічного 

спрямування мають переважно вузько кон’юнктурне забарвлення, не співвідносяться з 

аксіологічною життєвою домінантою – гармонізацією суспільства й навколишнього 

природного середовища. 

Основам екологічного виховання присвячено значну кількість досліджень. 

Зокрема, це роботи М.Гомової, С.Дерябо, Г.Ільїної, І.Суравегіної, Л.Печко. Структура 

екологічної культури знайшла відображення в дослідженнях О.Вербицького, 

Е.Гірусова, А.Горлова, А.Лук’янова, А.Фалєєва. 

Механізму формування екологічної культури присвячені публікації І.Белавіної, 

С.Глазачева, В.Ясвіна та інших. Організація виховного процесу, культурологічні 

методи формування світоглядних позицій особистості досліджені в працях І.Зязюна, 

Г.Пустовіта, В.Сластьоніна. О.Рижикової, В.Соколова, А.Степанюк та інших. 

Окремі аспекти екологічної освіти й виховання студентів окреслено в 

дослідженнях Т.Вайди, О.Газмана, В.Дзюби, С.Сухорукова, Г.Тарасенко, Т.Чурилової, 

М.Шапочки та інших.  

Структура екологічної культури розкрита в дослідженнях Т.Баранової, 

А.Захлібного, С.Ніколаєвої, І.Пономарьової, С.Новикова та інших. Водночас у роботах 

відсутній інтегративний підхід до формування екологічної культури як цілісного 

показника. Увага концентрується насамперед на формуванні суми знань, відношень, 

діяльності й недостатньо береться до уваги розвиток аксіологічної основи екологічної 

культури майбутніх фахівців. 
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Разом з цим в контексті сучасної освітньої парадигми підготовка фахівця 

вимагає формування системи цінностей, екологічного світогляду та екологічної 

культури, заснованої на збереженні довкілля, формуванні діалогічного підходу до 

природи, знань. Підпорядкованих законам гармонії співіснування людини і природи. 

Тому формування основ екологічної культури, і зокрема у студентів вищих 

педагогічних навчальних закладів як майбутніх фахівців, є одним із пріоритетних 

напрямів наукового пошуку. 

Метою статті є обґрунтування комплексу умов формування екологічної 

культури студентів вищих навчальних закладів гуманітарного профілю. 

Результати критичного аналізу відповідних наукових джерел з проблеми 

дослідження засвідчують, що екологічну культуру необхідно розглядати як цілісне 

особистісне утворення, яке інтегрує потреби, інтереси, мотиви, ціннісні орієнтації, а 

також систему спеціальних знань, умінь і навичок, здатність до професійного 

самовдосконалення. 

Підготовка до практичної діяльності визначається як низка послідовних та 

цілеспрямованих змін у мотиваційній, вольовій та професійній сфері особистості. 

Модель випускника ВНЗ включає комплекс його психолого-педагогічних якостей, які 

знаходяться у відповідному співвідношенні й реалізуються через умотивовану потребу 

в активній природоохоронній діяльності. 

Обгрунтований в процесі нашого дослідження механізм діагностики 

сформованості екологічної культури передбачає систему критеріїв (екологічна 

спрямованість; культура сприйняття природи; екологічний досвід; мотиваційно-

вольова готовність до активної екологозберігаючої діяльності; здатність до рефлексії), 

та комплекс методів визначення їх кількісно-якісних характеристик. З цією метою було 

створено цілісну методику, яка передбачала використання адаптованих до завдань 

дослідження методів діагностики (С.Дерябо, В.Ясвін, І.Лаптєв, С.Ніколаєва, 

І.Суравегіна та ін.), а також низку тестів і анкет, пристосованих до умов вищої школи. 

За результатами аналізу науково-педагогічної літератури з'ясовано, що 

формування екологічної культури студентів вимагає організованої технології, 

ефективність якої забезпечується наявністю відповідного концептуально-

методологічного підґрунтя. Це насамперед: 

‐ створення єдиного режиму формування екологічної культури в освітньому 

просторі вищої школи у ході різновидів навчально-виховної діяльності студентів; 
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‐ процес формування базується на ієрархічній системі філософських категорій і 

законів пізнання об'єктивної педагогічної дійсності, загально педагогічних і суто 

дидактичних вихідних положеннях; 

‐ оволодіння студентами системою екологічних ціннісних орієнтацій 

забезпечується реалізацією сукупності аксіологічних принципів (демократичність, 

гуманістична спрямованість, альтернативність, толерантність, самовизначення) у 

системі цілеспрямованого розвитку взаємин внутрішнього світу студентів із зовнішнім 

середовищем. 

Формування екологічної культури має розглядатися в якості компонента 

процесу підготовки майбутнього фахівця й заломлюється через екологічний досвід, 

біологічно обумовлену підструктуру, емоційно-вольову й мотиваційну сфери, а також 

спрямованість майбутнього професіонала. 

Процес інтеріоризації відбувається шляхом планомірного впливу на свідомість 

та поведінку студентів з метою «формування відповідних екологічно-моральних 

установок, понять, принципів, орієнтацій від цінностей споживання до цінності 

заощадження і цінності відновлення [2]». Розроблена нами структурно-функціональна 

модель формування досліджуваного феномена включає: мету і завдання; концептуальні 

вихідні положення; змістовий (навчальні дисципліни, спецкурси й факультативи, 

позааудиторну робота, науково-дослідну діяльність, педагогічні практики, самоосвіту) 

та процесуальний (методи, організаційні форми, засоби) блоки, а також механізм 

управління (діагноз, прогноз, проект, організація, відстеження, корекція). 

Організація і структурування змістового і процесуального блоків 

характеризується наявністю інформації про екологічні проблеми й шляхи їхнього 

розв'язування у ході збалансованого використання всіх видів навчально-виховної 

діяльності студентів. Безпосереднє усвідомлення норм екологічної культури 

здійснюється через різні форми та методи позанавчальної діяльності, найбільш 

ефективними серед яких є: бесіди, завдання та доручення, проблемні ситуації; 

педагогічні замальовки; заслуховування звітів та повідомлень на екологічну тематику; 

особистий приклад; методи стимулювання; засоби пропаганди та агітації; круглі столи; 

захисти проектів, курсових та дипломних робіт тощо. 

Формування екологічної культури є розгорнутим у часі педагогічним процесом, 

що реалізується шляхом оптимального поєднання ефективних педагогічних засобів і 

природної активності особистості, а також включає декілька взаємопов'язаних етапів. 
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Завдання першого полягає у визначенні вихідного стану екологічної підготовки 

студентів, їх емоційно-вольової і мотиваційної сфери, наявного обсягу екологічних 

знань і екологічної спрямованості. 

На другому етапі основним завданням є формування у студентів потреби у 

розвитку свідомого бажання переходу на більш високий рівень екологічних цінностей 

(зберігаючий). 

Для третього етапу ключовою домінантою є збереження навколишнього 

середовища, розуміння необхідності охорони ресурсів природи для існування людства. 

Основні завдання: опанування вмінь класифікувати цінності (вміти аналізувати 

екологічну ситуацію, оволодіти методами взаємодії людини й навколишнього 

середовища, опанувати уміннями природоохоронної роботи, передбачати наслідки 

екологічної діяльності людини тощо). 

На четвертому етапі формується рівень відновлення і збагачення довкілля, 

усвідомлення гармонізації життєдіяльності людини і природи як єдиної екологічної 

системи. Знання трансформуються в умотивоване моделювання своєї майбутньої 

діяльності на рівні цінності зростання. Світоглядні природоохоронні позиції стають 

життєвими принципами, що визначають як професійну, так і громадянську поведінку 

випускника протягом усього життя. 

Результати експериментальної перевірки моделі екологічного виховання 

студентів вищого навчального закладу засвідчили, що найбільш інтенсивно цей процес 

здійснюється в умовах цілеспрямованого, активного включення студентів у творчий 

пошук, стимулювання розвитку інтересу до екологічних проблем, створення 

спеціально змодельованих ситуацій, використання евристичних методів, забезпечення 

умов для свідомої підготовки до екологозберігаючої діяльності. 

Таким чином, екологічна культура нами розуміється як складний комплекс 

якостей особистості, котрі знаходяться у відповідному співвідношенні й 

трансформуються через аксіологічні переконання в активну майбутню природо 

відтворювальну діяльність. 

Процес формування екологічної культури передбачає включення студентів у 

соціально-ціннісне спілкування через створення відповідного екологічно-ціннісного 

середовища. Ціннісно-екологічне становлення майбутнього педагога ґрунтується на 

протиріччі між новою інформацією й наявним їх багажем. Формування екологічних 

норм поведінки відбувається на основі переходу зовнішніх впливів у внутрішній стан 
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особистості з урахуванням індивідуальних якостей і впливу внутрішніх і зовнішніх 

чинників. 

До основних організаційно-педагогічних умов, які забезпечують якісний рівень 

екологічної культури студентів вищих навчальних закладів, належить: наявність 

обґрунтованої моделі формування досліджуваного феномена; систематичний 

моніторинг рівнів означеного особистісного утворення; використання потенційних 

можливостей усіх видів навчально-виховної діяльності шляхом оптимального 

поєднання традиційних та інноваційних форм і методів екологічного виховання; 

забезпечення цілісності єдиного режиму професійної підготовки майбутнього фахівця. 

Матеріали статті не претендують на остаточне розв'язання порушеної 

проблеми. Подальшого вивчення потребують питання, пов'язані з обґрунтуванням 

гнучкої системи індивідуальних траєкторій впливу на студентів, обґрунтування умов 

відповідної підготовки кадрового педагогічного потенціалу, створення умов 

матеріального забезпечення для подальших розвідок означеного спрямування. 
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АННОТАЦИЯ 
 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ СТУДЕНТОВ 

На основе изучения и обобщения соответствующих теоретических и практических материалов в 
статье обоснован комплекс организационно-педагогических условий, обеспечивающих качественное 
формирование экологической культуры студентов высших учебных заведений. 

 
 

THE SUMMARY 
 

ORGANIZATIONAL-PEDAGOGICAL TERMS OF FORMING OF ECOLOGICAL  
CULTURE OF STUDENTS 

On the basis of study and generalization of the proper theoretical and practical materials the complex of 
organizational-pedagogical terms, providing the high-quality forming of ecological culture of students of higher 
educational establishments is grounded in the article. 
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УДК: 378.031 
 
 
ФОРМУВАННЯ ПСИХОЛОГІЧНОГО ПРОСТОРУ ВЗАЄМОСТОСУНКІВ ПРИ 

МОДУЛЬНО-РОЗВИВАЛЬНОМУ  НАВЧАННІ У ВИЩІЙ ШКОЛІ 
 

М.С. БАРЧІЙ  
Мукачівський державний університет 

 
В статті здійснено короткий аналіз модульно-розвивального навчання у вищій школі, 

функціональних циклів навчального модуля. 
Ключові слова: інноваційна освіта, модульно-розвивальне навчання, навчальний модуль, 

змістовий модуль, розвивальна взаємодія, Я-концепція, самореалізація. 
 
Актуальність проблеми зумовлюється зміною соціокультурних пріоритетів, які 

викликають необхідність зміни парадигми освіти, тобто об’єктивно зумовлюють 

особливу значущість інновацій у сфері освіти. При цьому системоутворюючим 

фактором новітньої системи освіти повинна стати духовна, гуманна сутність усіх 

перетворень, спрямованість на професійний, загальнокультурний, моральний розвиток 

майбутнього спеціаліста. 

Організація навчально-виховно-освітнього процесу в школах і ВНЗ - це 

найважливіша система духовного виробництва суспільства, що дозволяє забезпечити 

високий рівень національного та загальнокультурного розвитку підростаючого 

покоління. 

Сучасний український соціум характеризується суперечливими ознаками в 

аспекті становлення соціально адаптованої, культурної особистості, оскільки має 

негативний вплив на учнів і студентів, нав'язуючи їм одноманітний стиль і 

вузькодуховний простір діяння в найближчому оточенні. Звідси - кризові явища в 

організованому освітньому процесі, що потребує запровадження високо-змістових 

реформ, які б утілювали інноваційні оргсхеми конструювання розвивального простору 

школи і ВНЗ, моделювали обставини безперервного культуротворення вчителя і учня, 

викладача і студента, повно актуалізуючи духовне збагачення їхніх позитивних Я-

концепцій. Саме так можна попередити втрату переважання соціальних і духовних 

вартостей у буденному житті нації. З цього приводу Г. Гессе писав, що "духовність - це 

найпрекрасніша, найдорожча і разом з тим найтендітніша дорогоцінність у нашій 

скарбниці" [6, 196]. 

Традиційне шкільне життя виголошує яскраві гасла щодо всебічного і 

гармонійного розвитку учнів, але, орієнтуючись переважно на пізнавально-

інформаційний підхід і монологічний стиль педагогічних взаємостосунків у навчанні, 
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не забезпечує навіть приблизного збалансування у розвої розумових, емоційних, 

соціальних, моральних і духовних здібностей дітей та молоді. Школяр — переважно 

пасивний споживач інформації, який працює за межами власних поглядів, мотивів, 

інтересів. Така соціально принижена психологічна роль учасників освітнього процесу, 

що конкретизується у надзавданні "знати" й "уміти", блокує очищення їхніх каналів 

соціальної та духовної зрілості. Крім того, теоретичною думкою майже нівелюються 

індивідуальність, її самоцінність, смислетворчість, Я-концепція, розвиток яких сприяє 

розширенню поля внутрішньої свободи, самореалізації у громадянському, 

професійному та особистісному житті. Тому класно-урочна система стає повноцінним 

джерелом стресу, оскільки деформує окремі сторони Я-концепції учня і вчителя [див. 

6]. У такий спосіб організуються витоки дезадаптаційних процесів особи, її відчуття 

неповноцінності, виникнення внутрішньоособистісних конфліктів, які формуються із 

низки механізмів психологічного захисту, котрі, зі свого боку, спотворюють 

сприймання світу та уявлення про себе, а тому звужують можливості власного 

соціокультурного зростання. 

Отже, проблема побудови позитивного «Я» - важлива характеристика-параметр 

освітнього процесу на сучасному етапі формування гуманістично зорієнтованого 

суспільства, яке зацікавлене не у "гвинтику", а в людині, котра володіє неосяжним 

потенціалом внутрішнього світу. Тому орієнтація на розвивальне навчання, метою 

якого є модель багатогранності людського буття - пріоритетна риса всіх освітніх 

проектів нашого часу, в тому числі і для вищої школи. 

Об’єкт та методи дослідження 

Сучасні дослідження [2; 4; 5] розрізняють два основних типи інноваційного 

навчання:  

а) інновації-модернізації, що видозмінюють освітній процес, частково 

спрямовані на досягнення чітко фіксованих еталонів, почасти вирішують традиційні 

дидактичні завдання репродуктивного типу, обмежуючи організацію освітньої 

діяльності навчальними і виховними впливами; 

б) інновації-трансформації, котрі фундаментально вдосконалюють традиційну 

шкільну практику, переорієнтовуючи її дослідницько-пошуковий зміст на 

саморозвиток суб'єктів освітнього процесу в усіх напрямках здобування соціально-

культурного досвіду. 
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Об’єктом дослідження є проблеми модульно-розвивального навчання як 

інноваційних технологій..  

Новизна модульно-розвивальної системи полягає в тому, що ідея розвитку 

поширюється на завдання, зміст, форми, технології, засоби, характер і результат 

діяльності вузу. Відтак, всі сторони, аспекти, компоненти педагогічно керованого 

навчального процесу стимулюють, реально прискорюють численні процеси розвитку 

особистості, які подані в загальній картині її психосоціального зростання. За 

А.В.Фурманом, навчальний модуль - це цілісна функціональна одиниця, що оптимізує 

психо-соціальний розвиток учня і вчителя . 

Із 1992 року А.В. Фурманом створюється інноваційно-експериментальна 

система модульно-розвивального навчання, яка не тільки зорієнтована на особистість 

викладача та студента, а й центрована на особі як на універсумі, де Я-концепція - 

генеруючий елемент, критичний індикатор доцільності впровадження інноваційних 

змін. Освітня оргсистема зазнає конструктивних позитивних трансформацій, які 

зумовлюють введення низки перехідних обставин, передусім від пізнавально-

інформаційної оргсхеми до соціально-культурної, що знаходить відображення з 

життєдіяльності навчального закладу (школи, ВНЗ) як соціальної організації. Зокрема, 

найістотніші нововведення стосуються культуротворчого змістового наповнення, 

способів управління та обставин перебігу розвивальної взаємодії, учасники якої 

добувають, збагачують, поширюють наукові знання, досконалі вміння, соціальні норми 

і духовні цінності. 

Серед проблем слід виокремити необхідність впровадження новітніх 

педагогічних технологій, які зумовлені різноманітними чинниками: зростання 

загального обсягу інформації (щорічно оновлюється 5% теоретичних і 20% 

професійних знань), покоління ідей та речей змінюється швидше ніж покоління людей; 

необхідність синтезу знань різних дисциплін загальноосвітньої та фахової підготовки. 

Частково відображено необхідність формування у майбутніх фахівців комплексу 

прогностичних умінь та навичок, що дадуть можливість передбачати тенденції 

майбутньої реальності, самостійно розробляти нові технології та форми практики 

підготовки спеціалістів.  

Метою даної статі є соціально-психологічний аналіз модульно-розвивального 

навчання, яке всебічно розвиває «Я» концепцію кожного учасника педагогічного 

процесу. 
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Результати та їх обговорення  

Інноваційна експериментальна система розвивального навчання орієнтується на 

забезпечення полілогічної і полімотиваціиної соціально-культурної оргдіяльності 

учителя та учня (викладача і студента), за якої суб'єктивна активність є визначальною у 

налагодженні рівноправних взаємин партнерів, а тому її сутнісна особливість - 

надінтенсивна інформаційна, ділова, психологічна та духовна взаємодія. Причому 

авторське програмово-методичне забезпечення стимулює самоактивність, 

саморозвиток і самоактуалізацію особистості та індивідуальності співучасників 

навчання. Водночас проектуються психолого-педагогічні умови, коли у студентів 

виникає відчуття соціальної захищеності, зростає творча і ділова активність, 

відбувається розвиток та самореалізація структурно гармонійної Я-концепції студента 

та викладача. 

Дана інноваційна система модульно-розвивального навчання не лише фіксує та 

діагностує (на відміну від класно-урочної та інших інновацій-модернізацій навчально-

виховного процесу), а й проектує поступальний розвиток позитивної Я-концепції учня і 

вчителя (поперемінне зреалізування кожного як суб'єкта, особистості, індивідуальності 

та універсума) за умов впровадження оригінальної версії побудови проблемно-

діалогічної взаємодії, системи психомистецьких технологій повного функціонального 

циклу навчального модуля [1; 7; 8; 11]. Останній оптимально реалізує позитивний 

внутрішній потенціал студента, проводячи його через пізнавальні, соціальні, вартісні та 

самореалізаційні лабіринти. Функціонування навчального модуля має чотирифазний 

характер. Тому освітні процеси переважно актуалізують когнітивну складову на 

інформаційно-пізнавальній фазі, емоційно-оцінкову - на   нормативно-регуляційній,   

поведінкову   -   на   ціннісно-естетичній,   а спонтанно-креативну - на духовній [2; 3; 9; 

11]. Змінюючись від етапу до етапу, навчальний модуль є тією вузловою ланкою у 

розвитку творчої суб'єктності учасників освітнього процесу, яка сприяє прогресивному 

становленню їхньої позитивної Я-концепції. 

Оптимально спроектований психологічний простір взаємостосунків педагогів і 

вихованців - це складна динамічна оргструктура повного функціонального циклу 

навчального модуля, яка спричинює поступальний розвиток соціально зрілої, само-

актуалізованої особистості. На чуттєво-естетичному етапі відбувається внутрішнє 

налаштування студентів на паритетні контакти з викладачем, які сприяють 

розширенню і збагаченню знань, умінь і завдань розвитку особистості, її 
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світосприйняття. Відтак налагоджуються теплі емоційно-психологічні взаємостосунки 

між учасниками освітнього метапроцесу. Незвичайні для студента події, ситуації, 

факти забезпечуються новим психолого-педагогічним змістом, який всіляко 

насичується позитивними емоціями (комічні сценки, ігрові ситуації) [1; 2]. Одне з 

важливих завдань наставника на даному етапі - орієнтація на духовне спілкування, 

дружелюбність, безумовне прийняття, емпатійне розуміння студентів. У такий спосіб 

останні навчаються довіряти оточуючому світові, що становить основу формування 

позитивного самовідчуття, характеризує їхнє психосоціальне зростання за законами 

шляхетного наукового пізнання. 

Установчо-мотиваційний (перший) етап забезпечує позитивну психологічну 

установку на освітню діяльність, формує зовнішню і внутрішню мотивацію навчання 

студентів. На даному етапі прискорюється розвиток пошукової активності студентів 

шляхом моделювання низки проблемно-діалогічних ситуацій. При цьому важливо 

забезпечити високе емоційне насичування цієї активності, сприятливе афективне 

налаштування студентів на пошук нових проблем, які, активізуючи мисленнєвий 

процес особистості, водночас стимулюють зародження і розвиток її потребо-

мотиваційних станів і смислових структур, визначальних для перебігу ефективної 

розвивальної взаємодії. Хід мистецького дійства відбувається через зав'язку і 

загострення пізнавально-емоційних сцен (суперечності, конфлікти тощо), внаслідок 

чого утворюються умови для розгортання когнітивно-інформаційних подій, 

квінтесенція яких полягає у зростанні психоемоційного напруження і непідробної 

зацікавленості новою проблемною тематикою. Такий сприятливий психологічний 

клімат довіри між учасниками освітнього процесу сприяє пошуку нових соціальних та 

особистісних проблем і є важливою умовою ситуативно вільного вибору дій у 

навчанні, дає змогу виявляти творчі здібності. У результаті цього набирає 

максимального позитивного розвою одна із складових Я-концепції особистості - 

когнітивна (Я-образ), яка забезпечує уявлення індивіда про самого себе. В такий спосіб 

розвивається адекватна самооцінка та інші важливі складові ментальної 

компетентності, адже з віри в себе і свій інтелектуальний потенціал розпочинається 

переможний шлях до самореалізації особистості у житті.  

 Теоретично-пошуковий (другий) етап характеризується об'єктивним 

переважанням модуля знань, здебільшого під час вербально-мисленнєвого й образно-

графічного моделювання способів виходу із раніше осмисленого проблемно-
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діалогічного поля та обґрунтування правильності гіпотез на рівні теоретичних 

залежностей. При цьому основне завдання розвивальної взаємодії на даному етапі - 

примноження інтелектуального потенціалу школярів шляхом організація безперервної 

пошукової активності та самостійності, результатом яких є відшукування 

універсальних змістових залежностей у сфері актуального соціокультурного досвіду. 

Наукові знання здобуваються кожним у системі психологічно комфортної 

дослідницької діяльності, а саме в ситуаціях особистісної невизначеності, 

інтелектуального утруднення. Наслідок такої взаємодії -здобуті особистісні знання, 

розвиток когнітивних, комунікативних і розумових здібностей студентів. При цьому  

внутрішня проблемність розв'язується за найкращим сценарієм - діалогічними 

взаємостосунками, виникнення яких передбачає соціальну рівність у позиціях 

співрозмовників. Підвищується почуття власної компетентності. Все це сприяє 

зміцненню позитивних тенденцій у розвитку Я-концепції студента. До того ж 

партнерське налаштування педагога втілює індивідуальний підхід до кожного і всіляко 

підтримує творчість, прагнення до самореалізації. Перше і найголовніше правило тут - 

абсолютно приймати і поважати людину [8; 10]. Тому саме у процесі спільного, 

рівноправного, суперечливо-діалогічного пошуку формуються не лише теоретичні 

знання, а й організується зростання багатокомпонентної гармонійності Я-концепції 

студентів як повноправних освітян. 

Оцінювально-смисловий (третій) етап присвячений осмисленню здобутого 

теоретичного змісту, оцінюванню і самооцінюванню рівнів смислового усвідомлення 

універсальних теоретичних закономірностей, тобто на ньому здійснюється перша 

апробація наукових знань. Це стимулює зростання внутрішньої цілісності та 

узгодженості між модальностями Я-образу: процесуальне Я мислить, приймає рішення, 

діє, навчається, здійснює контроль, щось підсилює і від чогось відмовляється. Воно - 

центр переживання та усвідомлення, окремий внутрішній простір. Саме це Я 

опосередковує виникнення і розвиток образу себе, саморозуміння. Водночас 

структурне Я набуває певного змісту, який відображає відносно обмежену тематику 

життєвих вражень ("Я вмію", "Я хочу", "Яким Я хочу бути?" та ін.), що свідчить про 

формування відносної стійкості, стабільності уявлень про себе [2; 3]. При цьому 

інтелектуальні здобутки допомагають студентові краще зрозуміти себе і навколишній 

світ, зумовлюють інтеграційні зміни у його ментальному досвіді. Тому пріоритетом 

даного етапу є пошук нових смислів і похідних теоретичних залежностей, якими, 
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власне, завершується пізнавально-емоційний період розвивальної взаємодії й 

здійснюється перехід до нормативно-регуляційного. 

Адаптивно-перетворювальний (четвертий) етап має за мету виробити 

соціальні норми та уміння використовувати здобуті знання в типових та нетипових  

ситуаціях.  Його  основний  зміст становлять  соціальні  норми-плани, програми, 

проекти, інструкції, технології; провідний педагогічний засіб - створення нормативно-

регуляційних ситуацій, які спричинюють потребу у нормотворчій активності студентів, 

удосконалюють їхні уміння, навички, правила. Виконуючи творчі завдання, вони 

враховують усі можливі взаємозв'язки нормотворчого конфлікту та схарактеризовують 

їх із соціально прийнятних, професійних позицій. Зароджується соціально компетентна 

особа. Психологічним механізмом становлення Я-концепції студента тут є 

інтеріоризація оцінкових ставлень до нього значимих інших (викладачів, студентів, 

батьків). Соціальне порівняння себе з оточуючими на цій стадії освітнього процесу 

сприяє виробленню моральних суджень про власне Я. Тоді й складається позитивна 

думка про себе. Внаслідок цього зміцнюється адекватна самооцінка, набирає вагу 

емоційно-ціннісна складова як санкціонований механізм Я-концепції. 

Системно-узагальнювальний (п'ятий) етап забезпечує утворення цілісної 

системи особистісних знань і норм як конструктивних компонентів власного 

ментального досвіду учня з ціннісно-значущим відтінком, що веде до позитивних змін 

у їхньому світогляді, а також організує використання цього досвіду під час розв'язання 

особистих проблем. На цьому етапі відбувається перехід від нормативно-регуляційної 

фази функціонування навчального модуля до ціннісно-естетичної, коли потрібно не 

просто продемонструвати свої знання чи норми, а ще й спроектувати їх на певну 

життєву ситуацію, власний життєвий шлях, світогляд. Розгортається подальший 

глибинний розвиток позитивної Я-концепції студентів, але вже засобами, котрі 

спрямовані на рефлексію, самоаналіз, саморозвиток власного особистісного 

потенціалу. Природно розширюється їхнє світосприйняття і світобачення, 

самоусвідомлення причетності до соціально-культурного творення досвіду нації, а 

відтак і віра у себе та свої можливості. 

Контрольно-рефлексивний (шостий) етап сприяє розвитку процесів творчої 

рефлексії студентів, збагачує чуттєво-ціннісну сферу особистості та стимулює її 

моральне зростання, а також покликаний здійснити підсумковий контроль якості 

оволодіння кожним знаннями, нормами і цінностями. Пріоритетним на даному етапі є 
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застосування таких форм роботи, як демонстрація учасниками освітнього процесу своїх 

самостійних здобутків на вікторинах, олімпіадах, конференціях, які розвивають і 

вдосконалюють самостійне мислення, навички глибинного самоаналізу і ведуть до 

відбору кожним студентом  національних вартостей, збагачення їхнього власного 

ментального досвіду. Водночас інтелектуальний розвиток студента дає змогу 

скоротити розрив між ідеальним і реальним Я, щонайперше завдяки пом'якшенню 

внутрішнього напруження від задоволення потреби самовдосконалення. 

Духовно-естетичний (сьомий) та спонтанно-креативний (восьмий) етапи 

підбивають підсумок психосоціальному розвитку особистості, формуванню її 

світогляду, розвитку гуманно-рефлексивного Я. Психолого-педагогічний зміст 

організовується навколо творчої активності особистості, її сердечного ставлення до 

інших, доброчинності, прозріння, самоаналізу і внутрішнього збагачення, а тому 

перевіряє кожного на вчинкову активність, здатність до вольової поведінки у подоланні 

вад власного Я, сприяє самотворенню студента як універсума через вищі психодуховні 

формовияви (віру, честь, істину, справедливість). Відтак кожен з учасників конструює, 

добуває і збагачує кращий культурний досвід, самостверджується як індивідуальність, 

котра розвиває найвеличніші природні потенції та вдосконалює свій життєвий шлях. 

Висновки 

Отже, за модульно-розвивальноі технологічної організації функціонального 

циклу навчального модуля формується внутрішня мотивація освітньої оргдіяльності 

студентів, підвищується їхня соціальна відповідальність за процес і результати 

навчання, пробуджується бажання поширювати соціально-культурний досвід нації. Це 

спричинено не тільки новими програмово-методичними засобами та оригінальними 

психомистецькими технологіями, а й широкими організаційно-психологічними 

повноваженнями кожного у пізнавальній, нормотворчій, ціннісно-естетичній і духовній 

оргактивності. Інноваційний процес проектується як форма соціалізації особистості в 

оволодінні, зосередженні та поширенні студентом загальнолюдського досвіду на рівні 

знань, умінь, норм і цінностей, що сприяє актуалізації процесів творчої рефлексії та 

самопізнання. За таких сприятливих соціально-психологічних обставин становлення Я-

концепції відбувається у квадраєдиній динамічній гармонії її когнітивного (Я-образу), 

емоційно-оцінкового (Я-ставлення), поведінкового (Я-вчинок) та спонтанно-

креативного (Я-духовне) компонентів. А тому студенти освоюють багатий спектр 

соціальних ролей (Я-інтелектуал, Я-дослідник, Я-творець, Я-художник, Я-естет, Я-
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проектувальник та ін.), за допомогою яких кожен утворює, конструює й реалізує той 

персоніфікований соціум, де самостверджується як суб'єкт, особистість, 

індивідуальність, універсум. Відтак експериментальна система модульно-розвивальної 

освіти сутнісно розвиває концепції і моделі вітчизняних психологів-дослідників про 

можливість повноцінного розвивального навчання. Водночас вона втілює актуальні для 

сьогодення ідеї освітньої оргдіяльності - гуманізації й демократизації, реалізуючи 

ідеали свободи, добра, краси, істини. 
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АННОТАЦИЯ 
 

ФОРМИРОВАНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА ВЗАИМООТНОШЕНИЙ ПРИ 
МОДУЛЬНО-РАЗВИВАЮЩЕМУ  ОБУЧЕНИЮ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 

В статье проанализировано модульно-развивающее обучение в высшей школе, его 
функциональные этапы, прогрессивное воздействие на формирование положительной «Я» - концепции 
преподавателя и студента. 

 
THE SUMMARY 

 
FORMING OF PSYCHOLOGICAL SPACE OF MUTUAL RELATIONS AT TO MODULE-

DEVELOPING  STUDIES AT HIGHER SCHOOL 
Modular-developing education in high school with its functional stages, a progressive impact on the 

formation of positive "I" - concept of teacher and student are analyzed in the article. 
Keywords: innovative education, developing training module, training module, content network 

modules , developing cooperation, I-concept, self-fulfillment. 
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ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДІВ У ПРОЦЕСІ 
ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ МАЙБУТНЬОГО 

ВЧИТЕЛЯ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ 
 

Л.І.  ВАРГА 
Мукачівський державний університет 

 

У статті розглядається проблема застосування інтерактивних методів у процесі формування 
комунікативної компетенції як складової компоненти професійної компетенції майбутніх вчителів  
німецької мови. 

Ключові слова: професійна компетенція, комунікативна компетенція, інтерактивні методи. 
 
Входження України  в Європейський освітній простір, інтеграція в світову 

спільноту підвищує попит на знання іноземної мови як засобу передачі інформації в 

усній і письмовій формах комунікації. За таких умов підвищення ефективної 

професійної підготовки майбутнього вчителя іноземної мови є  нагальною проблемою 

сучасної  психолого-педагогічної науки  і практики. Рекомендації  Ради Європи та 

програмові  вимоги до діалогічної мовленнєвої  компетенції  учнів  передбачають 

оволодіння вміннями обґрунтовано, логічно  і послідовно висловлювати власну точку 

зору, послідовно будувати висловлювання., переконливо погоджуватися чи 

спростовувати точку зору співрозмовника, вступати у розмову та закінчувати  її згідно 

з традиціями мови, що вивчається.  Проте у виконанні  цих вимог існують певні 

труднощі. Так, спостереження  за процесом  навчання іноземної мови у школах та 

вищих навчальних  закладах свідчать про те, що  керування навчальною діяльністю 

студентів не  завжди сполучається із принципом співробітництва викладача і студента, 

взаємодії і взаємодопомоги студентів, а також з  інтегрованим використанням  

групових та індивідуальних форм роботи. Недостатньо уваги приділяється 

використанню активних форм навчання,  формуванню професійного вміння корекції 

висловлювання та інтегрованому формуванню вмінь писемного й усного мовлення.   

Об'єкти та методи дослідження 

Об'єктом дослідження є розгляд проблеми застосування інтерактивних методів як 

новітніх та ефективних в навчально-пізнавальній діяльності студентів при формуванні 

комунікативної компетенції майбутнього вчителя німецької мови.  

Постановка задачі 

Аналіз ефективності інтерактивних методів при формуванні професійної 

компетенції майбутнього вчителя  німецької мови.  
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Мета статті - спроба усунути зазначені раніше недоліки шляхом впровадження в 

процес навчання іноземної мови більш досконалих стратегій навчання  - інтерактивних 

методів, застосування яких дозволить побудувати більш ефективний навчальний процес 

в умовах сучасної вищої школи та забезпечити успіх діяльності викладача. 

Результати та їх обговорення  

Як відомо, комунікативний  рівень  володіння іноземною мовою (далі ІМ) ще  не  

забезпечує  володіння студентами технологією педагогічного спілкування. Під 

педагогічним спілкуванням розуміють професійне за цілями,  задачами,  змістом,  

рівнем  майстерності,  якості  та ефективності  суб'єкт-суб'єктне спілкування викладача 

зі студентами у  процесі навчання, яке забезпечує оптимізацію навчання  ІМ у ході її 

викладання, мотивацію оволодіння цим предметом, розширення пізнавальної  сфери 

студентів, залучення  їх у спільну пізнавальну діяльність та їхній особистісний 

розвиток  [5: 83-93]. Тому, щоб наблизити умови навчання у ВНЗ до умов майбутньої 

професійної діяльності студентів,  необхідно надати навчальному процесу чітко 

виражену професійну спрямованість. 

Основна мета професійно орієнтованого навчання ІМ полягає у підготовці 

вчителя, який володіє ІМ не лише як системою знань і засобом іншомовної комунікації,  

а й як інструментом своєї професійної діяльності. 

Професійна підготовка є системою  організаційних і  педагогічних заходів, які 

забезпечують формування в особистості професійної спрямованості знань, навичок, 

умінь і професійної готовності до такої діяльності [1: 264]. Як складова частина 

навчального процесу професійна спрямованість створює умови для формування 

професійної компетенції майбутнього вчителя ІМ, що передбачає вільне володіння 

виучуваною ІМ в усіх її аспектах - практичному, загальнофілологічному, 

лінгвокраїнознавчому і професійно-педагогічному - на рівні, що забезпечує розв'язання 

дидактико-педагогічних задач у процесі навчання певної мови [6: 78]. 

У професійній компетенції  вчителя  ІМ  виділяють наступні компоненти:  1)  

теоретико-лінгвістичну компетенцію, 2) комунікативну компетенцію; 3) методичну 

компетенцію [11:165].  

Поняття комунікативної компетенції  було введено Д. Хаймсом. Він визначив її 

як притаманні людині знання і вміння успішного та  ефективного спілкування. На його 

думку, це  також система знань про правила мовленнєвої комунікації, її процедуру, 

етикет, ритуал, яка відображає взаємодію інтелектуального, соціального і вербального  



Науковий вісник Мукачівського державного університету 
Гуманітарні і суспільні  науки 

113

 

Журнал наукових праць №7(2)’2009 
 

в  поведінці комунікантів; інтенцію, тобто мету комунікативного  акту; інтерпретанту  

як  можливість реагування та сприйняття; ситуативні фонові знання, тобто знання про 

ситуацію спілкування та про співрозмовника [10: 5-27]. 

Останнім часом у навчанні іноземної мови з'явилася тенденція щодо  більш 

розвішеної спрямованості навчального процесу, наближеної за характером до процесу 

реальної комунікації. Проте,  не  дивлячись на наукове обґрунтування цієї проблеми, 

відчувається недостатність розробленості в практичному впровадженні елементів 

комунікативного  методу в навчанні: недостатньо розкрите питання  переходу від 

лінгвістичної компетенції до комунікативної. 

Проблема  формування вмінь  комунікативної компетенції,  оволодіння якою 

передбачено програмою початкових  курсів  вузів,  вимагає  практичного  вирішення  

шляхом  застосування ефективних  методів комунікативного навчання. 

Таким чином, актуальність  цієї проблеми  тісно пов'язана з навчанням  на  

початковому  етапі,  поза як зазначений період є найбільш ефективним з формування 

комунікативних умінь[1: 124]. 

Отже, для  навчання  спілкуванню  іноземною  мовою  необхідно забезпечити  

мовну  взаємодію його учасників. Викладач повинен бути не лише організатором, а й 

безпосереднім учасником мовної взаємодії зі студентами.  Для реалізації цієї взаємодії 

необхідне виконання викладачем наступних професійних  функцій: консультанта, 

координатора, ініціатора, лідера і рівноправного учасника спілкування. 

Формуванню  комунікативної компетенції  сприяє створення різноманітних  

ситуацій, які наближені до реальних. їх можна створювати за допомогою наочності та 

завдань на картках. Використовуючи наочність та ігрові  ситуації,  викладач  посилює  

емоційне сприйняття  матеріалу  та  допомагає  студентам  уникнути психологічного 

бар'єру, що заважає під час спонтанного спілкування. 

Уникнути психологічного бар'єру, як однієї з найважчих перепон на шляху до 

вільного спілкування виучуваною мовою, можна шляхом впровадження в процес 

навчання іноземної мови більш досконалих стратегій навчання – інтерактивних 

методів, застосування яких дозволить побудувати більш ефективний навчальний процес 

в умовах сучасної вищої школи та забезпечити успіх діяльності викладача. 

Дослідженню  різних аспектів інтерактивного навчання  присвячені  роботи  

багатьох вітчизняних  та зарубіжних науковців (Є.В.Борзова, Ю.В. Маслова, Г.Ф.  

Крівчикова , С.Ю.  Ніколаєва Д. Браун, С.  Каган, Л. Карел та ін.).  Результати цих  
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досліджень свідчать про ефективність  використання колективних  форм навчання в 

навчально-пізнавальній діяльності студентів з оволодіння іноземною мовою як засобом 

спілкування. 

Інтерактивне навчання - це спеціальна форма  організації пізнавальної  

діяльності, яка має  конкретну, передбачувану мету - створити комфортні умови 

навчання, за яких кожен учень відчуває свою успішність, інтелектуальну спроможність. 

Це  співнавчання, взаємонавчання (колективне, групове, навчання у співпраці), де учень і 

вчитель є рівноправними суб'єктами навчання. Воно ефективно сприяє формуванню  

цінностей, навичок і  вмінь, створенню  атмосфери співпраці, взаємодії, дає  змогу 

педагогу стати справжнім лідером  дитячого колективу [3:9]. 

При інтерактивному навчанні змінюється взаємодія педагога й студентів: 

активність педагога поступається місцем активності студентів, а завданням педагога  

стає створення умов  для прояву  їх ініціативи. Педагог відмовляється від ролі 

своєрідного фільтра, що пропускає  через себе навчальну інформацію, і виконує функцію 

координатора, порадника, партнера в роботі студентів, спонукає їх до самостійного  

пошуку. Студент стає повноправним учасником навчального процесу, його досвід 

слугує основним джерелом пізнання. 

Інтерактивне  навчання,  по-перше, передбачає перенос акценту з  навчаючої  

діяльності  викладача на пізнавальну діяльність студента для розвитку його активності, 

творчості, ініціативності; використання більш ефективної форми взаємодії і 

спілкування в системі «викладач - студент»; по-друге, створює  умови для розвитку 

особистих здібностей, подальшої індивідуалізації навчання та розвиває вміння студентів 

вчитися; по-третє, реалізує взаємодію в системі «студент - студент», тобто залучає 

студента до колективних форм навчання. 

Активний тип  навчання передбачає  застосування  методів,  які  стимулюють  

пізнавальну  активність  і самоактивність учнів. Під інтерактивними методами 

навчання ми розуміємо методи, що дозволяють створювати ситуації, у яких учні 

діятимуть самостійно, дають можливість учням вчитися  активно і ділитися знаннями, 

сприяють гнучкості і відкритості до пошуку нових ідей. 

Про ефективність використання цих методів  в навчально-пізнавальній 

діяльності студентів з оволодіння іноземною мовою  як засобом спілкування  свідчать  

дослідження  вітчизняних  та  зарубіжних  педагогів [А. А. Балаєв,  О. Шометун, Л. В. 
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Пироженко, Г.О. Сиротенко, Д. Браун].  Результати цих  досліджень ще раз 

підкреслюють доцільність продовження дослідження в цьому напрямі. 

Принцип колективної взаємодії знаходить  практичне втілення у різних  формах 

організації спілкування іноземною мовою. Серед них виділяються: 1) паралельна 

робота в парах (діадах); 2) одночасна спільна або диференційована робота в тріадах; 3) 

одночасна або диференційована робота в  мікро групах 4-6 осіб; 4) студент - академічна 

група; 5) викладач - академічна група; 6) викладач - мікро група [2: 86]. 

Неодмінною умовою  застосування  інтерактивних методів  і прийомів є  

широка творчість та ініціатива викладача, що забезпечує нестандартне проведення 

занять. 

До найбільш розповсюджених інтерактивних методів  навчання іноземної мови 

можна віднести метод аналізу конкретної ситуації. Методична цінність цього принципу 

полягає в тому, що він передбачає оволодіння професійними  знаннями  шляхом  

самостійного  вирішення  проблем,   а не  пасивним  прослуховуванням інформації. 

Метод групової дискусії. Характер і  атмосфера колективного обговорення  

проблеми створюють сприятливі умови для розвитку в студентів навичок і умінь 

стисло, чітко, лаконічно і логічно висловлювати свої думки, уважно вислуховувати 

думки інших і аргументовано відстоювати особисті погляди [7: 365]. 

Мозкова атака (brainstorming). Вона грунтується на груповому формуванні  ідеї 

розв'язання певної задачі. Група, перед якою вона  ставиться,  висуває  якомога більше  

нових ідей, що  сприяє  створенню  атмосфери невимушеності та співробітництва. 

Але для того, щоб визначити, які з цих методів та багатьох інших будуть 

найбільш ефективними при інтерактивному  навчанні  усного та писемного мовлення, 

необхідно провести експериментальне навчання. Проведення такого  експерименту є 

метою нашого подальшого дослідження.  Назріла потреба у використанні 

інтерактивного навчання  в сучасній освіті посилює актуальність теоретичних розробок 

проблеми указаних методів, осмислення їх структури, змісту, ролі в  навчанні й 

вихованні. 

Висновки 

Отже, застосування інтерактивних методів створює сприятливі умови для 

розвитку у студентів навичок і вмінь стисло та лаконічно висловлюватися, уважно 

вислуховувати інших, аргументовано відстоювати власні погляди, а також сприяє 
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створенню  невимушеної атмосфери в спілкуванні, атмосфери співробітництва та взаємо 

навчання.  
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ В ПРОЦЕССЕ 
ФОРМИРОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ 

НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА 
В статье рассматривается вопрос о особенностях применения интерактивных методов в процессе 

формирования коммуникативной компетенции будущего учителя немецкого языка.  
 

 
THE SUMMARY 

 
FEATURES OF APPLICATION OF INTERACTIVE METHODS ARE IN THE PROCESS OF 
FORMING OF COMMUNICATIVE COMPETENSE OF FUTURE TEACHER OF GERMAN 

LANGUAGE 
The problem of application of interactive methods in the process of  formation of communicative competence as 

a  constituent part of professional competence of future German language teachers. 
Keywords: professional competence, communicative competence, interactive methods.  
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ВИЗНАЧАЛЬНА РОЛЬ БАТЬКІВ У СІМЕЙНОМУ ВИХОВАННІ  ДІТЕЙ 
ЗАКАРПАТТЯ (друга половина ХІХ – 30-ті роки ХХ століття )  

 
М.В. ПЕТРУС 

Мукачівський державний університет 
 

У статті проведено аналіз педагогічного доробку Закарпаття (друга половина ХІХ – 30-ті 
роки ХХ століття) в аспекті сімейного виховання та визначення у ньому ролі батьків.  

Ключові слова: сімейне виховання, батьки, батьківська любов, подружня вірність. 
 
Постулатом родинної педагогіки споконвіків було апостеріорне переконання 

про те, що ефективність виховання дітей у родині залежить від непорушного 

авторитету батьків, подружньої вірності, любові до дітей, материнського покликання 

жінки, піднесення ролі батьків у створенні та захисті домашнього вогнища. Народна 

педагогіка народила і виплекала ідеал першовихователів, до якого треба прагнути, 

який слід утверджувати в житті. Істини, проголошені народною педагогікою, вічні. 

Інша річ, що у втілення цих істин кожна історична доба та кожний географічний 

регіон перманентно вносять свої самобутні  корективи.  

Про силу виховного впливу батьків патетично та пишномовно говорять золоті 

перлини народної мудрості, в яких закодовано погляди попередніх поколінь: «Яке 

дерево, такий тин, який батько, такий син», «Які мамка й нянько, таке й дитятко», 

«Яка мама – така й сама», «Людям –  як болото, а матері – як золото».  

Постановка задачі 

Мета статті – розкрити роль батьків у сімейному вихованні на основі поглядів 

освітніх діячів Закарпаття (друга половина ХІХ - 30-ті роки ХХ століття), визначити їх 

значущість та актуальність на сучасному етапі. 

Результати та їх обговорення 

І народна, і класична педагогіка завжди виступали за консолідуючий вплив на 

дитину батька й матері як духовної єдності. Проте, так склалося віками, що вихованням 

дітей у родині в основному опікувалася мати. Тому норми поведінки, ідеал людини, 

характер моралі, спосіб життя підпорядковані засадам, що є типовими для жінки. 

Ґенезу таких явищ слід шукати в характері слов’янського сімейно-родинного 

виховання.  

Апофеоз Матері здійснений віршописцями та письменниками всіх часів і 

народів; на її честь написані оди та ліричні твори, її утверджено в художніх полотнах, 
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граніті й мармурі, увіковічено в літературній творчості. Над особистістю Матері 

роздумували великі філософи і педагоги, намагаючись розкрити її таємниці. Та попри 

всю ліричність і загадковість жінки, вона завжди залишалася на чільному місці в житті 

буденному, облагороджуючи і пом’якшуючи його своєю материнською святістю.  

Ще найдавніші джерела доносять нам реляції про повагу і своєрідний пієтет, 

якими користувалася жінка у всіх народів. Адже вона є творцем роду людського, 

вихователькою поколінь. Про особливу роль матері у житті дитини, звісна річ, не 

могли не говорити й залишити поза своєю увагою і педагоги та письменники 

Закарпаття у нелегкі часи другої половини ХІХ - 30-х років ХХ століття.  

 Заповітом до нащадків звучить сентенція О.Духновича про першорядну роль 

Матері у сімейному вихованні: «Должность матери больша есть, нежели отца к 

отрочати… [8, с. 10]». Надаючи ключове значення у вихованні дітей берегині сім'ї – 

матері, будитель мав на увазі не тільки біологічні фактори, а й соціально-побутове 

становище. Мати, на думку педагога, краща, ніж батько, вихователька, від неї багато в 

чому залежить формування характеру дитини, на що безпосередньо впливають її 

природні задатки: ніжність, душевність, теплота, чуйне серце, наполегливість, 

терпеливість.  

Насичена ідеями домінуючої ролі матері у вихованні дитини і стаття 

М.Колесника (уродженець Східної Галичини; в роки кадрової проблеми на Закарпатті 

працював учителем на Воловеччині) «Виховання перед зачаттям и народженням». 

Первинна відповідальність за дитину вже з моменту її зачаття, - переконував педагог, – 

переходить виключно на матір. Уже в помислах мати починає виховувати свою 

майбутню кровинку. Так як людина, коли хоче збудувати дім, – зауважував 

М.Колесник, – мусить витворити його спочатку в думці, накреслити план і тільки за 

ним «повстає будова». Так і мати: своєю силою волі «малює в душі нового життя» риси 

і здібності, які після народження у дитини розвиваються і досягають апогею. Все, що 

викликає у матері глибоке враження, відбивається у мозку та нервовій системі 

«розвиваючоїся дитинки». Якщо мати інтелігентна, зі «шляхетними рисами», то вона 

являється творчою силою нового життя, «інтелігентнішої раси» [11, с. 7].  

До змалювання образу жінки-матері зверталася також і письменниця, педагог, 

мати трьох синів Марійка Підгірянка. Це поетичне ім'я вона придбала собі на знак 

палкої любові до отчого краю й карпатських малят. Письменниця вважала, що з любові 

до матері, до рідної оселі повинно починатися виховання. Материнське покликання 
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жінки оспівано М.Підгірянкою у низці дитячих віршів: «Мати», «Моя мамка», «Наша 

мати», «До люблячої мамки». 

На диво просто і так майстерно побудований вірш поетеси «Мати». Запитання з 

трьох віршованих рядків і лапідарна однослівна відповідь: 

Хто тебе так щиро любить, 

І вбирає, і голубить, 

І кладе у постіль спати? –  

Мати [13]. 

Врізається в пам'ять і підсилює виховний зміст поезії «Наша мати» вдало 

дібрана М.Підгірянкою ампліфікація алегоричних порівнянь матері: «як голубка сива», 

«як сонечко ясне», «як ангел із неба».  

Відрадно, що всі писемні шедеври М.Підгірянки створені на закарпатській 

землі. Тут вона написала й відому поему «Мати-страдниця» (1919 р.), в якій змалювала 

картину табірного життя українських дітей та матерів у австрійському місті Гмінд у 

часи Першої світової війни, гіркоти якого зі своїми дітьми зазнала й сама авторка. У 

поемі письменниця відобразила неймовірні страждання матері, у якої війна забрала її 

найдорожчий скарб – п’ятьох дітей [12].  

 «Мати, мати, кто тя мае, тот за тобов ходить и тебе взывае, а кто тя немае, той 

за тобов тужить и вздыхае [1, с. 56]». «Півцоучитель» (учитель співів – М.П.) І.Борух в 

однойменній публікації «Мати» із ностальгією згадував дитячі роки і материнську 

любов, бо серце матері – «есть найкрасше место для каждого сына [1, с. 56]». Кожний 

син, – ратував педагог, – повинен шукати місце і супокій тільки біля наймилішого 

материнського серця, уникати всякого гніву зі сторони своєї матері, оберігати її. Бо 

коли мати помре, «роспадеся фамилія», – запевняв І.Борух.  

Мати, навіть й убога, завжди свою дитину приголубить, зігріє; і краще втратити, 

– за словами І.Боруха, – багатого батька, як убогу матір. Одна мати, - вів далі педагог, - 

швидше виховає десятьох дітей, ніж десять дітей – одну матір. Хто свою матір не 

слухає, буде вимушений слухати «полицая» чи жандарма. Рука материнська і тоді 

м’яка, коли неслухняну дитину карає [1, с. 55-56].  

В Священному Письмі читаємо: «Ділом і словом чти отця і матерь, да найдет тя 

благословеніе от них. Благословеніе бо отчее утверждает домы чад, клятва же матерняя 

искореняет до основанія [1, с. 56]».  
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Проклятий той син і та донька, – акцентував І.Борух, – які підняли руку на матір 

свою, на ту, яка не одну ніч над їх колискою провела безсонно, годувала своєю груддю. 

«Не найдешь красшого имене под солнцем, як мати. Звук того слова есть глубокій, 

милый и признательности полный [1, с. 56-57]». Саме мати за свої заслуги дістала 

найвищу винагороду від Бога-отця Небесного, який призначив «земску дівицу» 

матір’ю свого єдинородного Сина. Так ім'я «мати» було освячено найсвятішими 

вустами Ісуса. І нехай Син Божий - Ісус Христос буде «взором» (взірцем – М.П.) для 

кожної християнської дитини та матері-християнки, яка виховує своїх дітей. 

І.Борух погоджувався з Б.Наполеоном, який говорив, що майбутнє дитини 

залежить від того, яку вона матір має. Мати вчить шанувати набожність, моральність, 

чистоту серця, подає добрий приклад своїм дітям, а при цьому є тиха і богобояща. Така 

мати, - стверджував педагог, - найскоріше досягне мети сімейного виховання [1, с. 57]. 

Про велич та значимість ролі матері у вихованні майбутнього молодого 

покоління свідчить той факт, що 26 березня 1929 року указом Шкільного відділу 

Підкарпатської Русі №33.220, за ініціативою громадських організацій «Чоловіча 

охорона матерів і дітей» та «Крайова опіка над молоддю» був започаткований 

урочистий День Матері, святкування якого призначалося на другу неділю травня. 

Коріння цього урочистого дня сягають 1914 року, коли Конгресом США, згідно 

клопотання американки А.Джервіс, яка рано втратила матір, було встановлено нове 

державне свято Америки, яке згодом стали відзначати й інші держави світу, в тому 

числі і Закарпаття, яке входило до складу Чехословацької республіки.  

Вперше на Підкарпатській Русі масове святкування Дня Матері, як 

загальнодержавної пропагандистсько-виховної акції в усіх регіонах краю, відбулося 11 

травня 1929 року. Шкільним відділом регіону рекомендувалося вчителям шкіл на 

годині «горожанської науки» у виховній бесіді згадати про повинність дітей відносно 

їх матерів і окреслити прерогативне і ключове значення матері в родині. 

Звісна річ, майбутнє дітей залежало не тільки від матері, але й від батька.  

Батько вважався єдиним годувальником і дисциплінуючим фактором у родині. 

Адже, головною сферою самоствердження чоловіка завжди була і залишається до нині, 

праця [2, с. 5]. Вся влада у родині належала батькові, який мав більше прав, ніж жінка. 

Чоловікові відводилось «панування», а значить, – за позиціюваннями жителя села 

Верхнє Студене Г.Гордієнка, – і більше ледарства. А жінці – вся фізична праця: крім 

жіночої – прання, готування, ткання та ін., ще й праця на полі, в огороді, у стайні, і 
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навіть, така, як рубка дров. Тутешні жінки, – за словами Г.Гордієнка, – це бджоли, які 

день-у-день, зранку до пізньої ночі трудяться [6, с. 45].  

Д.Волковський так трактував роль батька (підручник «Горожанська наука для 

народних и горожанських школ», 1934 р.): «Він являється головою сім'ї і піклується 

про те, щоб його родина мала що їсти, в що одягтися. Добрий батько має любити своїх 

дітей і не конфліктувати з матір’ю при них. Він має слідкувати за своєю поведінкою, 

рухами і мовою, щоб не бути поганим прикладом для дітей [2, с. 5]».  

Батько, на думку М.Колесника, повинен піклуватися про те, щоб мати 

знаходилася під впливом виключно позитивних вражень, усунути все, що деформує її 

характер: журбу, непошану, нетерпеливість, нелюбов, шкідливе оточення, грубість, 

щоб мати без перешкод могла посвятити себе святому обов’язку – вихованню дитини 

[11, с. 8]. 

Все ж, викликає деяке здивування те, що порівняно з підвищеною увагою до 

ролі матері в сімейному вихованні закарпатоукраїнських дітей, батько залишався на 

другому плані. З деякою обережністю насмілюємося висловити припущення, що 

відсутність постійної батьківської участі у вихованні підростаючого покоління могло 

давати негативні наслідки. Адже, як стверджує сучасний науковець В.Кравець, 

хлопець, який в дитячі роки не одержав чоловічого виховання, заздалегідь приречений 

на млявий, астенічний розвиток, на зайві злами і тріщини в характері. Звідси випливає 

головне завдання батька у сімейному вихованні – доповнення характеру дітей 

компонентами волі й раціоналізму.  

Важливою умовою успішного сімейного виховання педагогічний світ 

Закарпаття другої половини ХІХ – 30-х років ХХ століття називав, підтверджуючи 

загально-педагогічний постулат, любов до дітей. Без глибокої любові до дітей не 

буває і не може бути повноцінного сімейного виховання. Любов батьків та інших 

членів родини до дітей формує їх авторитет, водночас, і силу виховного впливу. Саме 

це прекрасне почуття служить джерелом батьківського самовідречення, жертовності 

заради найдорожчого – дитини. Однак, не можна ідеалізувати особливий дар 

батьківської любові, він також вимагає вдосконалення, ним потрібно вміти правильно 

повелівати, знати йому міру, не впадати в нерозумну, сліпу любов, яка спотворює 

виховання, калічить дитину. 

«Дитину виховувати - то камінь глодами [5, с. 63]», - погоджувався з народною 

мудрістю педагог Л.Гайдукевич. Скільки праці, журби, посвяти, любові батьки повинні 
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вкласти у своїх дітей, допоки вони не стануть дорослими. І як гірко стає батькам, коли 

замість вдячності вони чують гіркий докір, картання рідної дитини за власну недолю, 

бідність, безталання, провини, лихі вчинки, яким батьки, на жаль, вже не в силі 

зарадити [5, с. 63].  

Яскравий виховний приклад подав О.Духнович у п’єсі «Добродетель превишает 

богатство», у кульмінації якої, з головним героєм Федорцем сталося лихо – його 

арештовують за крадіжки. В момент арешту він зрозумів причину своїх нещасть і 

виголосив матері гнівний докір, сповнений гіркої істини: «Ваша любов до мене – злість 

була... Ви мене за сваволю і безчестя не покарали: я ходив як блудний, людям честі 

уривав..., над кожним збиткувався, учителя висміяв, з вами по корчмах ходив, бився, 

валився, скаредно лаяв, кривдив, шкоди чинив, а ви мене все захищали, мене хвалили, 

мені бадьорості додавали... Тому я тепер злодій!… Ти, мамо, причина мого нещастя, - 

іди, не хочу тебе бачити більше [7, с. 104]».  

Як бачимо, любов рідних може нашкодити дитині, коли вона «не є обмежена 

свідомістю цілей виховання», - з цим погоджувався і А.Волошин. Вчений застерігав 

батьків від того, щоб любов до дитини не закривала їм очей на недоліки, на негідні 

вчинки: «Там, де мати й батько зі сліпої любові до дитини не виступають проти її 

лихих нахилів, не мають часу займатися з нею, або, де злий приклад подають їм, там із 

рідного дому дитина не понесе з собою і нитку чесноти, котра на все життя в’яже дітей 

добрих родин з родичами [3, с. 32]». 

Непростимий гріх матері – «сліпа» материнська любов. Чим більше було в 

дитинстві поблажливості і сліпої любові, тим більше у старості закидів батькам, - 

зауважував закарпатський педагог Л.Гайдукевич. Виправдань цьому нема. Так, як 

незнання закону не оправдовує винуватця перед карою у суді, так само мати не 

оправдовує виправдання: «Я не винна, він не хотів, не слухав...». З цим погоджувався і 

педагог, радячи матерям: «Нагинай галузку, доки молода», «Люби свою дитину як 

душу, а кусай як грушу [5, с. 63]».  

Наслідки сліпої материнської любові чітко змальовує життєва історія, подана  

Л.Гайдукевичем у статті «Добрі і злі свойства виховуючого». Педагог розповів про 

стареньку матір-вдову і двох синів, яких дуже любила. Щоранку, поки ще сини спали, 

мати готувала їм сніданок і несла у ліжко. Так у неї починався кожний трудовий день. 

Одного дня, як звичайно, віднесла синам їжу, а сама повернулася до кухні. 

Прибираючи, хотіла почистити лампу і для цього стала на стіл, щоб її зняти, та тут 
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старече тіло не втримало рівноваги. Захиталась бідна і впала боком на побіч стоячий 

стілець. Мати лежала пробита на стільці без слова крику про допомогу. Діти знайшли її 

мертву в калюжі крові. Так у безмежній своїй материнській любові вона не хотіла 

відволікати синів від сніданку і тим самим свою любов сплатила життям [4, с. 15].  

Однак, з Л.Гайдукевичем не міг погодитися А.Збавитель, який твердо 

заперечував ту думку, що безмежна та невичерпна любов матері до дитяти являється її 

самопожертвою. Мати, - стверджував А.Збавитель, - не жертвує собою, вона не чекає 

ніякої нагороди, бо живе і зоріє любов’ю до своєї дитини, бо воістину любить і любити 

для неї являється благодаттю, насолодою, найвищим неземним щастям [9, с. 2].   

Щоб уникнути вищенаведених наслідків, поет і педагог А.Карабелеш 

наголошував на тому, що батьки повинні навчитися розумно любити своїх дітей, 

тверезо оцінювати їх вчинки і якості, бо «найцінніший подарунок, який можуть батьки 

дати своїм дітям, – це розумна батьківська любов. Цей дар діти будуть носити у своєму 

серці все життя, ділячись з тими, які не знали зігрівальної батьківської ласки [10, с. 8]». 

А.Карабелеш висловлював ідею про те, якою повинна бути любов батьків до дітей. 

Обстоював думку, що любити їх - не означає цілувати тисячу разів у день, зніжувати, 

задовольняти всі забаганки і бажання, привчати до витівок. Любов має бути непоказна, 

а глибинна, - вважав педагог. Вона має ґрунтуватися, перш за все, на повній і взаємній 

довірі та повазі між батьками і дітьми з раннього віку. Натомість, батьки не повинні 

виявляти байдужості до будь-яких справ дитини. Л.Гайдукевич у своїй публікації 

згадував, як у дитинстві мати подарувала йому фігурку Ісуса Христа. В його дитячій 

уяві відразу спалахнуло настирливе питання, чого ж фігурка не рухає руками, як він. Та 

мати не звертала увагу на його цікавість. Хлопчина не заспокоївся, поки врешті не 

зламав фігурку. Знищення божої фігури – гріх. Це були наслідки байдужого ставлення 

матері, її неуваги до сина. Провина тут не дитини за її вроджену цікавість, а матері за 

неуважність до її інтересів, яка при своїй зайнятості не в силах приділити дитині 

належної уваги [5, с. 65-66].  

А.Волошин ратував на наявність у батьків «знання і звання [3, с. 14]», 

аргументуючи це тим, що однієї тільки любові до дитини замало. Часто люблячі батьки 

не в силах добре виховати своїх нащадків. Причина цього лиха є очевидною для 

А.Волошина – це педагогічна неграмотність батьків. Доречною тут буде сентенція 

автора: «Як рільник перед оранням вивчає ґрунт і вибере найліпше насіння, так і 
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вихователь повинен розпізнавати дитину, повинен знати, що і як прищеплювати в душу 

дитини [3, с. 14]».  

Не варто забувати й те, що дитина – добрий психолог і критик. Невинна кара чи 

пощада заслуженої провини несе за собою недовіру до батьків [5, с. 66]. 

Найбільшою вадою батьків є побіжна, легковажна, дана ними, оцінка дитині: 

«Ще молоде-дурне», або «Чекай-чекай, ти в мене заробиш іншим разом». Такий 

компроміс відкриває дитині двері до деспотизму, до якого вона має схильність вже з 

народження. Краще батькам «не видавати накази», а потім про них забувати; краще 

зробити мало, але корисне, ніж багато і поверхово; краще не обіцяти, ніж слова не 

дотримувати [5, с. 65]. В антитетичному випадку природні вихователі не матимуть в 

очах своїх дітей авторитету, без якого вони не зможуть реалізувати свої виховні 

функції.  

Саме авторитет і любов є головними умовами сили прикладу батьків, – 

констатував А.Волошин у праці «Загальна педагогіка». Педагог показав і зворотний бік 

медалі - діти, які виросли без батьківської любові, у більшості випадків, це в 

майбутньому холодні, неприступні егоїсти, педанти і деспоти. Для них не існує ніяких 

ідеалів у житті, нема благородних пристрастей.  

Виховання дитини – святий обов’язок рідної матері – аксіома, про важливість 

якої перманентно нагадували педагоги Закарпаття. Матерів, які нехтували своїм 

природним обов’язком, О.Духнович називав «зозулями», вважаючи їх поведінку 

аморальною. І особливо засуджував тогочасні традиції, за якими багаті жінки після 

народження віддавали дитину на годування й виховання мамкам, нянькам, бонам, 

гувернанткам. Дуже влучно педагог описував цей процес: «Власне яйце доручає іншій 

птиці, сама весело кукає по зелених лісах». Вчений радив матерям самим виховувати 

своїх дітей. Формулою сімейного виховання є твердження мислителя: «Кто дал тебе 

воспитание, он более дал тебе того, кто тебе жизнь дал [8]».     

А.Карабелеш погоджувався з думкою О.Духновича: чим вище соціальне 

становище займали громадяни, тим відчутнішою була дистанція між батьками і дітьми. 

Педагог суворо критикував молодих дам із інтелігентних сімей, у яких на все 

вистачало часу, окрім кровних дітей. Вони повсякчас поспішали на бали, танці, 

сходини. Життя знаходило для них безліч розваг і веселих занять. І, певна річ, вони 

віддавали своїх дітей до рук неграмотних служниць. «Служниця возить дитя по 

брудних, запилених тротуарах, де вештаються сотні «байдужих фізіономій», які 
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хизуються своїми новими костюмами або вимазаними новим «модним» кремом 

щоками [10, с. 11]». Що може дати дитині малограмотна челядниця? Може відповісти 

на питання дитини, у якої розширюється кругозір і розвивається пам'ять? «Мовчи!» – 

ось і все, що вона може сказати.  

Автор статті «Як треба годовати  маленьких дітей?» під псевдонімом 

Якуб’янський  писав, що кожна мати, якщо вона здорова, повинна плекати свою 

дитину, а не чужих дітей. Ця повинність дана їй Богом. Загальновідомо, що діти, 

виплекані материнським молоком правильно ростуть, менше хворіють і рідше 

помирають у ранньому віці. Не добре роблять ті матері, які із користі, за гроші йдуть у 

годівниці до чужих дітей, а про свою дитину не дбають. Ці покинуті діти ростуть як 

сироти, погано харчуються і «мруть як мухи». Такі матері – винуватиці смертей своїх 

дітей, вони вчиняють великий гріх, відступаючи від закону Божого [16, с. 15]. 

Для емоційного підсилення Якуб’янський подав у статті цитату великого 

вчителя всіх народів Я.Коменського: «Вовчиці, медведиці, левиці, тигриці та інші дикі 

звірі годують дітей своїм молоком; натоміть матері людей бувають інколи 

безжаліснішими від цих звірів [16, с. 21]». Насправді, така мати робить зле природі, бо 

відбирає молоко у свого плоду, який так довго носила під своїм серцем.  

Батьків О.Духнович називав першими наставниками своїх дітей, на них 

покладав великі та відповідальні повинності: підготувати дітей до майбутньої трудової 

і громадської діяльності, виховати справжніх громадян і патріотів, закорінити в 

молодих серцях «добродітеля» і викорінити пороки.  Реалізація цих завдань прямо 

пропорційно залежить також від подружньої вірності, міжособистісних взаємин батька 

і матері, за якими щодня спостерігає їх дитина.  

У «Земледільскому  календарі на годъ 1937» подаються правила щасливого 

шлюбного життя, окреслені вимоги до чоловіка і дружини. Основні вимоги до 

чоловіка: пам’ятати, що присягав у церкві бути вірним своїй дружині; не робити їй 

кривди і не гнівати без причини, бо вона все сприймає близько до серця; інколи 

допомагати їй у домашній роботі; не жалкувати грошей для гарного вбрання жінки, бо 

вона тільки тоді почуває себе добре, коли «порядочно одіта»; пам’ятати, що тільки 

безчесний чоловік підніме руку на свою дружину; жінка не являється рабом чоловіка, а 

подругою, радницею, опорою в шлюбному житті та ін. [14, с. 6]. 

 Натомість, дружина повинна знати, що чоловік любить, а що ні; утримувати в 

домі порядок і чистоту, гарно одягатися, бо «нечистотна» дружина відганяє від себе 
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чоловіка; варити смачно і кожного дня міняти страви; має бути ощадною, не жалкувати 

грошей чоловікові; силою не тримати його вдома; не сперечатися з ним, особливо при 

дітях і чужих людях, бо псується авторитет обох сторін та ін. [14, с. 6-7]. 

Висновки 

Дослідження спадщини педагогів Закарпаття другої половини ХІХ - 30-х років 

ХХ століття про окреслення регіональними освітянами ролі батьків доводить, що 

незважаючи на певні прогалини у виховному процесі дітей, все ж протягом 

історичного часу педагогічні погляди не втратили своєї значущості, актуальності та 

продуктивності. Цілком закономірно, що сучасний стан розвитку людської цивілізації 

висуває все нові й нові вимоги до ролі батьків у системі виховання дітей, рівня їх 

педагогічної культури, оскільки цей процес не може бути стереотипним для всіх часів. 

Однак, в умовах інтегрування України в європейський освітній простір, необхідно 

творчо використати найцінніші теоретичні здобутки й практичний доробок відомих і 

маловідомих педагогів Закарпаття в царині сімейного виховання.  
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АННОТАЦИЯ 
 

ОПРЕДЕЛЯЮЩАЯ РОЛЬ РОДИТЕЛЕЙ В СЕМЕЙНОМ ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ ЗАКАРПАТЬЯ 
(вторая половина ХIХ – 30-е годы ХХ века) 

В статье проведён анализ педагогического наследия Закарпатья  (вторая половина ХIХ – 30-е 
годы ХХ века) в аспекте семейного воспитания и определение в нём роли родителей. 

Ключевые слова: семейное воспитание, родители, родительская любовь, супружеская верность. 
 

 
THE SUMMARY 

 
DETERMINING ROLE OF PARENTS IN FAMILY EDUCATION OF CHILDREN IN 

TRANSCARPATHIA (second half XIX - 30th years of XX century) 
In article the analysis of pedagogical heritage in Transcarpathia (second half XIX - 30th years of XX 

century) in aspect of family education and definition in him a role of parents is lead. 
Key words: family education, parents, parental love, matrimonial fidelity. 



Науковий вісник Мукачівського державного університету 
Економічні науки 

128

 

Журнал наукових праць №7(2)’2009 
 

УДК 338.2 
 
 
БЮДЖЕТУВАННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ В 

СУЧАСНИХ РИНКОВИХ УМОВАХ 
 

І.В.ГОМОНАЙ 
Мукачівський державний університет 

 
 В статті актуалізується необхідність застосування бюджетування як порівняно нової 

ефективної форми внутрішньофірмового планування. Висвітлюються методологічні та організаційно-
управлінські проблеми постановки системи бюджетування на підприємствах. 

 
Актуальність бюджетування полягає в плануванні майбутньої діяльності підри-

мєства на основі системи бюджетів, з допомогою яких здійснюється кількісний аналіз 

фінансового планування та контроль за його виконанням. Ефективність 

підприємницької діяльності залежить, в першу чергу, від її планування та оцінки. Будь-

який підприємницький захід, пов’язаний з витратами і зорієнтований на прибуток, 

потребує розрахунків і оцінки. Оцінка підприємницької діяльності складається з оцінки 

її складових, таких як: витрати виробництва і прибуток, фінанси, податки, ринок як 

об’єкт маркетингу, кредити тощо. 

Об’єкти та методи дослідження 

Конкуренція актуалізує проблеми ефективного використання ресурсів, що є в 

розпорядженні підприємства. Як показує практичний досвід і теоретичні дослідження, 

протиріччя між ресурсами та цілями може бути з’ясовано  за допомогою планування, 

тому не випадково питання ефективного внутрішньофірмового планування мають 

особливу актуальність і одержали досить глибоке дослідження у фундаментальних 

працях Дж. Робінсона, Дж.К. Гелбрайта, Р. Коуза, А. Файоля та інших авторів. Також 

дані питання знайшли своє досить глибоке дослідження в роботах наступних авторів: 

Бланка В.В., Білика М.Д., Мельника О.Г., Вінниченко М.М., Терещенка О.О., Фоміна 

П.А., Бухалкова М.І., Керімова Е.В.,Стоянової О.С., Ковальова В.В., Шеремета А.Д., 

Бріхема Ю. і Гапенского Л. та інших вітчизняних і зарубіжних економістів, проте вони 

потребують подальшого дослідження. 

Постановка задачі  

Довгий час внутрішньофірмовомуплануванню не приділялося достатньої уваги, 

що пов'язано в першу чергу з фобіями повернення до адміністративно-командної 

системи управління, а також кризовим станом економіки України, бар'єрами в процесі 

формування ринків, коли керівники підприємства брали на себе всю  

повноту відповідальності, керували підприємством в умовах швидкого реагування на 
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бурхливі зміни зовнішнього середовища. Це призвело до того, що у науково-

навчальній літературі в період початку дев'яностих років ХХ ст. практично не 

висвітлювалися проблеми внутрішньофірмового планування. Однак, в другій половині 

дев'яностих ситуація суттєво змінилася, про що свідчить зростаюче число публікацій з 

питань ефективного планування на підприємстві, а також виник особливий інтерес до 

нового для нашої економіки поняття - бюджетування. Як і будь-яке нововведення, 

постановка системи бюджетування на підприємстві передбачає вирішення низки 

завдань, що носять як методологічний, так і практичний характер, також украй 

важливим є використання системи бюджетування менеджерами компанії в рамках 

виконання планових завдань підрозділів і досягнення поставлених цілей. Особливий 

акцент зроблений на складнощі, які виникають при оцінці результатів роботи компанії, 

підрозділів і окремих співробітників.  

Результати та їх обговорення 

Поняття «бюджет» на рівні підприємства ще й досі залишається не зовсім 

зрозумілим і по-різному трактується як закордонними, так і вітчизняними вченими. 

Поняття «бюджет» більшою мірою асоціюється з поняттям місцевий, державний, 

федеральний, також досить чітке розуміння суті бюджету існує в області управління 

проектної діяльності. У західній економічній літературі термін «бюджет» 

використовується в трохи іншому розумінні, що ближче до нашого поняття 

«кошторис» (кошторис доходів і витрат). У вітчизняній літературі єдиної думки не 

існує, однак більшість фахівців визначають бюджет, як кількісне втілення плану 

доходів і витрат підприємства [1]. Бюджетування починається з постановки цілей, які 

повинна досягти компанія в планованому періоді, які у свою чергу виходять із 

стратегічних планів фірми. 

 На наш погляд, безпосередній процес бюджетування має на увазі створення 

операційного плану (бюджету) і фінансового плану (бюджету). Формування 

операційного бюджету можна логічно розбити на дві частини: прогнозування і 

планування доходної і витратної частин бюджету операційної діяльності. 

Прогнозування можна здійснювати на підставі методик ситуаційного моделювання, 

наприклад, прогнозуючи різні обсяги продажу і ціни на товар. Планування доходної і 

витратної частин бюджету здійснюється в натуральному і вартісному виразах, і може 

включати: бюджет закупівель та витрат, бюджет оплати праці, бюджет витрат 

енергоресурсів, бюджет постійних витрат підрозділів, а також бюджет продажів, який 
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формує дохідну частину. Формуючи бюджет у вартісному вираженні, варто робити 

поправки на індекси зміни цін і зміни курсів валют і інфляції.  

Складання фінансового бюджету має на увазі формування прогнозних фінансових 

документів, таких як: бюджет прибутків і збитків компанії, інвестиційний бюджет, 

бюджет руху грошових коштів і прогнозний баланс. При складанні фінансового 

бюджету враховуються амортизаційні відрахування, прибутки або збитки від 

інвестиційної діяльності і можливих фінансових операцій, дебіторська та кредиторська 

заборгованість минулих періодів, податкові відрахування і т.п. [5]. Говорячи про 

переваги і відмінні риси бюджетування, слід зазначити, що бюджетування дозволяє не 

тільки проводити постійний моніторинг витрат різних рівнів, але може 

використовуватися і як ефективний інструмент управління компанією. У публікаціях 

фахівців-практиків можна виділити наступні проблеми, які виникають при постановці 

бюджетування, які умовно можна розділити на методологічні та організаційні, що 

виникають в процесі організації впровадження та використання системи 

бюджетування, в яких особливу роль слід відвести кадровим і психологічним 

проблемам впровадження системи бюджетування. До методологічних помилок 

належить:використання бюджетування у відриві від стратегічного планування; 

використання системи бюджетування у відриві від системи нормування; використання 

некоректної термінології; відсутність процедур виконання бюджету;відсутність 

взаємозв'язку бюджетування та управлінського обліку; використання бюджетування у 

відриві від стратегічного планування [2]. 

 Річний бюджет компанії повинен ґрунтуватися на стратегічному плані (бізнес-

плані) компанії, сформованому з урахуванням бізнес-планів інвестиційних проектів. 

Певні на основі стратегічного плану значення ключових показників діяльності повинні 

бути співвіднесені з різноманітними операційними, інвестиційними та фінансовими 

бюджетами, що озробляються на рік. У великих зарубіжних компаніях основні 

трудовитрати менеджерів припадають на формування п'ятирічного плану розвитку, 

орієнтованого на досягнення довгострокових конкурентних переваг і підвищення 

вартості бізнесу, а не на річний та оперативні бюджети [10]. У деяких галузях  

(енергетика, телекомунікації, транспорт) саме середньострокові інвестиційніі 

стратегічні плани, а не бюджети визначають структуру доходів, витрат, активів і 

зобов'язань. Планування «п'ятирічок» має бути безперервним, а бізнес-плани компанії 

потрібно переглядати щорічно з урахуванням досягнутих результатів. Цілі, які ставить 
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компанія повинні бути не тільки чіткими і обгрунтованими, але і збалансованими. 

Наприклад, власники компанії ставлять одночасно завдання скоротити витрати на 10%, 

знизити кредиторську заборгованість на 40% і при цьому вводять обмеження на 

залучення коштів. Однак для зниження витрат потрібні значні інвестиції, які не можна 

здійснити, якщо буде погашена кредиторська заборгованість і введені обмеження на 

зростання боргу перед кредитними установами.  Бюджетне планування витрат 

передбачає рух по ланцюжку:  

1)   запланований обсяг виробництва; 

2)   норми витрати на одиницю продукції (товарів); 

3)   витрати.  

Планування обсягів виробництва безпосередньо залежить від розробленого 

плану продажів і, як правило, проблем не викликає. Складності виникають на етапі 

застосування нормативів, коли компанії нерідко допускають різного роду помилки. 

Нормативи витрат на одиницю продукції не переглядаються протягом тривалого часу. 

Старе обладнання, виробивши свій ресурс, не в змозі відповідати встановленим в 

момент його випуску нормам, і показники бюджету заздалегідь плануються з 

помилкою. Перегляд нормативів складний, але необхідний процес. Норми витрати та 

розподілу непрямих витрат за видами продукції рекомендується переглядати в 

середньому раз на рік. Перегляд нормативів нерідко зводиться до суб'єктивного 

індексування торішніх норм, тому необхідно проводити фактичні виміри 

продуктивності устаткування, складати фотографії робочого часу і т.д. На практиці 

слід коригувати не тільки наявні технологічні витратні норми, але і розробляти 

нормативи накладних витрат, наприклад, норматив витрат коштів на ремонт одного 

комп'ютера.  

Відмінною рисою управління фінансами в вітчизняних компаніях є відсутність 

ясності в використовуваної термінології – нерідко менеджери компанії розуміють одні 

й ті ж терміни по-різному. Уникнути помилок, пов'язаних з різним розумінням 

термінів, можна, навчивши персонал основ бюджетування. Особливо це необхідно 

співробітникам, які не відносяться до фінансово-економічної служби, але залучені до 

процесу бюджетування: фахівцям відділу продажів, виробничих підрозділів. 

Повноцінна система бюджетного планування та контролю повинна включати наступні 

елементи: сукупність бюджетів; процедури формування і затвердження бюджетів; 

процедури виконання, контролю та аналізу бюджетів; співробітників, відповідальних 
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за формування та виконання того чи іншого бюджету. Відсутність на підприємстві хоча 

б одного з перерахованих елементів робить всю систему малоефективною.  

Практика показує, що слабкою ланкою найчастіше є процедури виконання 

бюджету, тобто дії і процеси, спрямовані на досягнення затверджених у бюджеті 

показників протягом бюджетного періоду. Проблемним є також відсутність 

взаємозв'язку бюджетування з системою управлінського обліку. Нерідко система 

бюджетування впроваджується на підприємстві вже після того, як створено систему 

управлінського обліку.  

Характерна помилка, що допускається в ході розробки системи бюджетного 

планування, полягає в наступному. При формуванні деяких статей бюджету не 

враховується спроможність існуючої системи управлінського обліку представити 

необхідні для проведення план-фактного аналізу дані. Попередити ці та інші помилки 

при розробці методології бюджетування підприємства можна, якщо взяти за основу 

принципи обліку та групування даних, реалізовані в управлінському обліку. Навіть 

якщо система бюджетування методологічно розроблена правильно, вона не завжди 

ефективна через помилки, допущені при її впровадженні та організацію роботи [7].  

До організаційних помилок відносяться: неправильне виділення центрів 

фінансової відповідальності, відсутність системи мотивації, пов'язаної з бюджетними 

показниками, неузгоджена автоматизація системи складання бюджетів, кадрові та 

психологічні проблеми впровадження системи бюджетування,  неправильне виділення 

центрів фінансової відповідальності.  

Практично на будь-якому підприємстві виникають дискусії про те, до якого 

типу відповідальності віднести той  чи інший підрозділ, на основі яких критеріїв і до 

якого рівня управління доцільно виділяти центри відповідальності. Часто це 

призводить до того, що центри відповідальності виділяються неправильно, що, в свою 

чергу, веде до погіршення фінансового стану підприємства [8].  

Незважаючи на те, що системи бюджетування сьогодні впроваджені на багатьох 

підприємствах, відповідальність за виконання бюджетів не завжди чітко визначена. 

Щоб бюджет виконувався, потрібно мотивувати співробітників на досягнення 

запланованих показників. У багатьох компаніях існують системи мотивації для відділів 

постачання, продаж, виробничих відділів. При цьому про адміністративно-управлінські 

підрозділи, як правило, забувають, що невірно.  
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Процес розробки методології бюджетування і вибір інформаційної системи для 

автоматизації бюджетних процесів - це два послідовні етапи, які повинні проводитися 

одночасно. Нерідко консультанти з впровадження інформаційної системи 

стверджують, що «система може все», і просять замовника представити фінансову 

структуру компанії, бюджетні класифікатори і довідники, формати бюджетів, та їх 

взаємозв'язку [9]. Замовник вимушений або розробляти їх самостійно, або підписувати 

додатковий контракт на створення методології бюджетування. Потім він впроваджує 

інформаційну систему, і вже після розробки методології з'ясовує, що придбане 

програмне забезпечення не підходить для його бізнесу. Щоб цього не сталося, спочатку 

необхідно розробити методологію бюджетування на підставі наявної системи 

управлінського обліку і тільки потім вибирати інформаційну систему.  

Кадрові та психологічні проблеми впровадження системи бюджетування в свою 

чергу, можна підрозділити на наступні аспекти: кваліфікація та особисті якості 

керівників компанії та її підрозділів, особиста участь топ-менеджерів компанії в 

постановці системи бюджетування, формулювання адекватних і досяжних цілей, 

уміння працювати в команді, доступність інформації і питання довіри в колективі, 

оцінка роботи підрозділів (працівників)компанії.  

У сучасному виробництві кожному керівникові потрібні не лише 

фундаментальна економічна підготовка, отримані професійні знання і розрахунково-

аналітичні уміння, але й високі особисті якості. Всякому виду діяльності і, отже,  будь-

якій групі функцій повинна відповідати, на думку А. Файоля, своя професійна 

кваліфікаційна установка або підготовка, яка грунтується на необхідній сукупності 

наступних якостей і знань: фізичні якості (здоров'я, сила, спритність); розумові якості 

(тямущість, легке засвоєння, розсудливість, сила і гнучкість розуму); моральні якості 

(енергія, стійкість, свідомість відповідальності, ініціатива, почуття обов'язку, такт, 

почуття гідності); загальний розвиток (запас різних понять, що не відносяться 

виключно до області виконуваних функцій); спеціальні знання (що відносяться 

виключно до однієї функції - технічної, фінансової і т.д.); досвід (знання, випливають з 

практики; спогади про уроки, особисто витягнутих з фактів). Практика показує, що 

зацікавленість і безпосередню участь вищого керівництва компанії у впровадженні 

системи бюджетування обов'язкові. Необхідність участі вищого керівництва у розробці 

та впровадженні системи бюджетування пояснюється наступним. По-перше, 

бюджетування як система управління підприємством необхідна саме топ-менеджерам: 
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розробку та впровадження бюджетних форм з точки зору теорії і практики слід 

здійснювати від верхніх рівнів управління до нижніх. По-друге, у процесі розробки та 

впровадження системи бюджетування нерідко виникає необхідність по-новому 

організувати бізнес-процеси або перерозподілити функції між співробітниками і 

підрозділами. Формулювання адекватних і досяжних цілей - це основна задача 

лінійного менеджера, щоб у процесі їх досягнення ці цілі успішно взаємодіяли один з 

одним. Також важливо, щоб підсумки оцінки позначалися на компенсаційнийному  

пакеті співробітника. Якщо на розмір премії впливають як індивідуальні, так і командні 

результати роботи відділу або підрозділу, то працівник буде прагнути сприяти колегам 

в успішному досягненні цілей. Хотілося б відзначити, що один з найважливіших 

факторів діяльності компанії або установи - це продумана кадрова політика. Будь-які 

нововведення і перетворення, як організаційного, так фінансового характеру гостро 

піднімають кадрове питання в компанії. Командна робота передбачає формування в 

рамках підрозділу групи однодумців і довіру в колективі серед рівних. Досить 

подивитися на трудові успіхи декількох співробітників, що займають одну позицію в 

різних відділах, щоб зрозуміти, в якому колективі колеги допомагають працівнику, а в 

якому - заважають, тому що вчасно не допомогти, не поділитися потрібною 

інформацією - значить, перешкодити роботі співробітника. Також менеджер повинен 

довіряти своїм підлеглим і вчасно розкривати свої плани, з метою попередження 

можливих непорозумінь і дублювання функцій співробітниками. Найбільш 

проблематичним в управлінні компанії є оцінка роботи підрозділів компанії, особливо 

коли мова йде про невиконання бюджету, тобто перевищення ліміту витрат, і зниження 

рівня доходів. Критерієм виконання бюджету всієї компанії, як правило, служить 

планований фінансовий результат діяльності підприємства, яким може виступати, 

наприклад, чистий дохід від реалізації продукції (робіт, послуг), або чистий прибуток 

компанії. Але дана оцінка не може дати повного уявлення про ефективність роботи 

менеджерів фірми, адже той чи інший фінансовий результат діяльності підприємства 

може бути досягнутий за рахунок впливу факторів зовнішнього середовища і 

сформованої кон'юнктури ринку. 

 Висновки  

Таким чином, розглядаючи бюджетування, як систему управління 

підприємством, слід звернути увагу не тільки на методологічні основи цієї методики, а 

й проаналізувати практичний досвід впровадження цієї системи, виявити індивідуальні 
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проблеми, з якими може зіткнутися підприємство, і провести велику попередню роботу 

по даному напрямку. Перспективними напрямками дослідження продовжують 

залишатися проблеми взаємозв'язку системи бюджетування та системи управлінського 

обліку на підприємстві.  
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АННОТАЦИЯ 
БЮДЖЕТИРОВАНИЕ КАК ИНСТРУМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ В 

СОВРЕМЕННЫХ РИНОЧНЫХ УСЛОВИЯХ 
Актуализируется необходимость применения бюджетирования как сравнительно новой 

эффективной формы внутрифирменного планирования. Освещаются методологические и 
организационно-управленческие проблемы постановки системы бюджетирования на предприятиях. 

 
THE SUMMARY 

 
BUDGETING AS A FOOL FOR MANAGEMENT IN THE CURRENT MARKET CONDICIONS 

Actualized the need for budgeting as a relatively new effective form internal planning business. 
Highlights the methodological and organizational and managerial problems of production systems for budgeting 
enterprises. 
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УДК 332.021 (477) 
 
 

РЕГІОНАЛЬНА ІННОВАЦІЙНА СИСТЕМА В КОНТЕКСТІ 
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОГО РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОГО БІЗНЕСУ. 

 
В.П. БРАТЮК  

Мукачівський державний університет 
 
 Проаналізовано питання становлення і функціонування регіональної інноваційної системи. 

Розглянуто теоретико-методичні проблеми інноваційної стратегії розвитку. Визначено основні шляхи 
здійснення інноваційної політики з точки зору оцінки інноваційного потенціалу та інноваційної 
активності території. 

 Ключові слова: регіональна політика, науково-технічна діяльність, інновації, національна 
конкурентоспроможність, регіональна інноваційна система. 

 

Вступ  

За сучасного формування глобальної економічної системи на постіндустріальних 

засадах економічне зростання окремих країн та їх міжнародна 

конкурентоспроможність визначальною мірою обумовлюються інтелектуалізацією 

основних факторів виробництва та наявністю потужного інноваційного потенціалу.  

Досвід високорозвинених країн світу засвідчує, що створення 

постіндустріального суспільства можливе лише на інноваційній основі при 

максимальному використанні інноваційного потенціалу регіонів та з урахуванням 

особливостей кожного з них. З цього приводу Маниліч М.І. зазначає, що найбільш 

сучасним вважається регіонально-комплексний підхід до розуміння соціально-

економічної суті регіону. Значення зазначеного підходу зростає у зв’язку з 

реформуванням управління економічною і соціальною сферами в регіонах на основі 

розширення їхніх прав, самоврядування і самофінансування [3, 13].  

Необхідність переходу України до інноваційної стратегії розвитку доводить 

М.Павловський. Він зазначає, що важливим у цьому процесі є належне забезпечення 

державного регулювання економіки [4,168].  На думку Семів Л.К., інноваційний шлях 

розвитку пов’язаний з конкурентоспроможністю економіки і передбачає ефективне 

функціонування науково-технічної, виробничої, фінансової, соціальної, мотиваційної, 

духовної сфер, природного середовища життєдіяльності людини та важливих 

суспільних інститутів [6,8]. У зв’язку з цим домінуючим принципом в інноваційно-

інвестиційній  політиці регіону стає принцип „кластерності”. Кластерний підхід дає 

можливість активізувати діяльність регіональної ланки управління із залученням 

місцевих фінансів. Як зазначає Бутко М.П., сучасному регіональному розвитку бракує 
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ефективності використання матеріальних та інтелектуальних ресурсів, рівня 

прибутковості виробництва, досконалої структури експорту та детінізації економіки. 

Тому значна увага має приділятись переходу регіонів виключно до інноваційної моделі 

розвитку [1,10]. До того ж, щоб не втратити інноваційний потенціал, окремі складові 

якого сьогодні є конкурентоспроможними на світовому економічному просторі, 

необхідно на належному рівні розвивати політику інноваційної якості людських 

ресурсів. 

Доцільно  зазначити, що на сьогодні плідно працюють у напрямку дослідження 

інноваційної складової регіонального розвитку, яка пов’язана з оцінкою 

конкурентоспроможності, такі вчені: М.Долішній, М.Чумаченко, Д.Стеченко, 

І.Лукінов, Я.Побурко, В.Пила та ряд інших. 

Постановка завдання 

Регіональна інноваційна стратегія є потужним інструментом для успішного 

розвитку місцевої економіки, особливо доцільним для регіонів, що мають високий 

інноваційний потенціал. Тому головною метою є дослідження функціонування 

регіональної інноваційної системи, яка передбачає створення в регіонах належної 

інноваційної інфраструктури, підтримки венчурних підприємств, а також інститутів 

для партнерського співробітництва між дослідницькими установами і комерційними 

компаніями та місцевими органами влади. 

Досягнення цієї мети передбачає поєднання принципів регіоналізації та 

централізації управління, комплексного використання таких важелів, як державна 

інноваційна і регіональна політика. При цьому необхідно активізувати інноваційну 

діяльність на основі залучення фінансових ресурсів у високоліквідні пілотні проекти; 

заохочення високотехнічного експорту; стимулювання нових форм організації 

виробництва; запровадження нової системи прискореної амортизації; задіяння 

ефективного механізму кредитної підтримки інноваційного оновлення капіталу. 

Виходячи із зазначеної мети, визначено наступні завдання: 

- оцінити роль регіональної інноваційної системи як складової державного 

розвитку; 

- виявити специфіку інтеграції держави у світовий інноваційний простір; 

- визначити особливості проведення регіональної інноваційної політики. На цій 

підставі розробити та запропонувати методику оцінювання інноваційної 

сприйнятливості регіону; 
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- запропонувати шляхи ефективної регіональної економічної підтримки 

інноваційних процесів. 

Слід відзначити, що незважаючи на актуальність визначеної теми дослідження 

деякі питання ефективності діяльності регіональних інноваційних систем залишаються 

й досі нерозв’язаними. Тому як окреме завдання дослідження доцільно виділити 

обґрунтування вдосконалення інноваційної політики держави з урахуванням 

регіональних пріоритетів розвитку. 

Для вирішення основних теоретичних і методологічних завдань 

використовувалися прийоми і засоби діалектики, теоретичного узагальнення, 

порівняльний, статистичний аналіз, системний та історичний підходи. 

Результати та їх обговорення 

 Надзвичайно важливим для України, в контексті становлення і розбудови її 

національної інноваційної системи та інтеграції у світовий науково-технічний простір, 

є узагальнення досвіду країн Європейського Союзу щодо створення єдиного 

інноваційного простору. Як відомо, із середини 90-х років Європейська Комісія 

стимулює і підтримує розробку регіональних інноваційних стратегій, з допомогою 

яких більш як 120 європейських регіонів отримали підтримку досвідчених 

консультантів з аналізу інноваційного потенціалу та розробок регіональних 

інноваційних стратегій. З допомогою регулярних європейських конкурсів 

фінансувались регіональні інноваційні проекти, при чому депресивні території 

отримували 75 % фінансових засобів. Крім того, ЄС значні зусилля докладає при ство-

ренні мережі для обміну інформацією між регіонами [2; 60].  

Важливим кроком на шляху інтеграції України у світовий інноваційних простір є 

розбудова власної національної інноваційної системи та активна регіональна політика. 

Інноваційну політику необхідно здійснювати різними методами: програмно-

цільовими та економічними; розробити ефективну регіональну інноваційну систему, 

використовуючи великий світовий досвід; створити потужну систему фінансування 

інноваційної діяльності, з усіх можливих джерел, в т.ч. із залученням венчурного 

капіталу, як невід’ємної підсистеми НІС; сприяти подальшому розвитку регіональної 

інноваційної інфраструктури із сучасними інформаційними центрами для обміну 

інформацією, технопарками, технополісами, центрами передачі технологій, бізнес-

інкубаторами та інше. 
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Не зважаючи на значні доробки в теоретичній базі досліджень інноваційних 

процесів, у даній сфері залишається багато нерозв’язаних проблем. Однією із 

найактуальніших є формування ефективної державної інноваційної системи. У даному 

разі необхідно оцінити інноваційний потенціал регіонів України, визначити їх 

інноваційну сприйнятливість та запропонувати шляхи вдосконалення регіональної 

інноваційної політики. 

Інноваційний потенціал залежить від специфіки та масштабів діяльності 

суб’єктів, а рівень розвитку визначає їх реальні інноваційні можливості, 

сприйнятливість до нововведень та інноваційну активність (іноді потенційні 

можливості створення інновацій не обов’язково відповідають реальній потребі їх 

впровадження). Тому необхідно виокремити в „інноваційному потенціалі” таку під-

систему як „інноваційна сприйнятливість”, що відбиває реальний рівень інноваційності 

та характеризує можливості швидкої комерціалізації новинок і створення для цього 

необхідних умов. 

На нашу думку, інноваційну сприйнятливість регіону доцільно визначати, 

використавши коефіцієнти випередження інноваційного розвитку (або інноваційної 

сприйнятливості) на етапі виробництва та споживання. Коефіцієнт випередження 

інноваційного розвитку на етапі виробництва визначається таким чином: 
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%=                                       (1) 

де ТІП% – темпи зростання питомої ваги інноваційної продукції в загальному 

обсязі промислової продукції суб’єктів господарювання регіону 
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де tα , 1−tα  – питома вага інноваційної продукції в загальному обсязі продукції в 

періоди 1,1-І (%); 

ТВІ – темпи зростання витрат дослідження і розробки у промисловості регіону 
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де tβ , 1−tβ  – витрати на дослідження і розробки на промислових підприємствах 

регіону в періоди 1,1-І. 
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Якщо питома вага інноваційної продукції зростає швидше, ніж витрати із різних 

джерел на її здійснення, то відбувається зростання інноваційної сприйнятливості і 

коефіцієнт випередження інноваційного розвитку більше одиниці. 

Якщо темпи зростання витрат випереджають темпи зростання інноваційної 

продукції, то це характеризує погіршення ефективності інноваційної діяльності і 

відповідно сповільнення інноваційного розвитку. 

Найточніше цей показник можна визначити з допомогою співвідношення темпів 

зростання питомої ваги принципово нової продукції в загальному обсязі продукції над 

темпами зростання витрат на дослідження та розробки. Проте дані статистики не дають 

змогу розрахувати його в регіональному розрізі. Тому найдоцільніше даний показник 

використовувати на рівні окремих суб’єктів або як один із макроекономічних 

показників інноваційної сприйнятливості. 

Пропонуємо розраховувати коефіцієнт результативності інноваційної діяльності 

як: 

                                                               
ПДР

ІП
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QR =                                        (4) 

де QІП – обсяг продукції, що освоєна вперше за останні 3 роки, млрд. грн.; 

QПДР – обсяг прикладних досліджень та розробок у галузі технічних робіт, млрд. 

грн. 

Цей показник відображає збалансованість попиту та пропозиції на ринку 

інновацій. Чим вищий цей коефіцієнт, тим кращий інноваційних клімат у регіоні. 

Ще одним показником, який характеризує інноваційну сприйнятливість, може 

слугувати коефіцієнт випередження інноваційного розвитку (на етапі споживання): 
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де відповідно ,  – темпи зростання обсягів інноваційної продукції та темпи 

зростання витрат на технологічні інновації: 
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де Qt, Qt-1 – обсяги інноваційної продукції, грн. 
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де tt, tt-1 – витрати на технологічні інновації. 
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зростання інноваційної сприйнятливості регіону відбувається у випадку значення 

цього коефіцієнта більше одиниці. 

За рахунок коштів місцевого бюджету (спеціального фонду бюджету, фонду 

розвитку підприємництва тощо) місцеві органи повинні підтримувати такі напрямки 

розвитку підприємництва:  

1) інформаційно-методичне забезпечення підприємницьких структур, особливо 

новостворених, підготовка рекомендації щодо напрямків діяльності цих структур у 

соціально-економічному розвитку регіону; 

2) надання інформаційних і консалтингових послуг новоствореним 

підприємницьким структурам; 

3) створення і забезпечення з боку місцевих органів функціонування бізнес-

центрів і бізнес-інкубаторів; 

4) налагодження системи кредитування підприємницьких структур за двома 

напрямами:  

а) за рахунок бюджету (державними асоціаціями і спілками підприємців, які 

діють у масштабі країни і місцевих-регіональних спілок та окремим підприємствам та 

підприємцям); 

б) банківських кредитів з наданням гарантії з боку органів місцевої влади (через 

місцевий бюджет). 

Серед економічних засобів визначальний вплив на регулювання регіонального 

розвитку мають фінансові і грошово-кредитні методи. Вони передбачають надання 

одноразових, тимчасових і постійних субсидій, дотацій, позик, кредитів, премій, 

грантів, режиму прискореної амортизації, податкових пільг. Їх застосування дасть 

можливість сформувати модель впровадження цих засобів при прийнятті законодавчих 

актів про засади регіональної політики та практичної їх реалізації.   

Фінансове забезпечення інноваційної діяльності залежить від інвестиційного 

клімату держави, який охоплює велику кількість різних факторів. Основним джерелом 

фінансування інновацій в Україні є власні засоби, що становлять в останні роки понад 

80 %, кошти держбюджету та місцевих бюджетів – 2,9 %, кредити – 6 %, вітчизняні та 

зарубіжні інвестори – 4,8 %, інші джерела – 2,4 %. Розподіл загального обсягу 

фінансування інноваційної діяльності за регіонами дав змогу згрупувати всі області у 

три класифікаційні групи. Перша група об’єднує сім регіонів і становить 72 % 
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загального обсягу фінансування інновацій. Друга включає 9 регіонів і, відповідно, 21 % 

загального обсягу фінансування, а третя група – 11 регіонів та 7 % фінансування [5;48]. 

Виходячи із аналізу інноваційної сприйнятливості регіонів України, можна 

зробити висновок, що на регіональному рівні форми і методи державного управління 

науково-технічною діяльністю належно не відпрацьовані. Унаочнені тенденції 

однозначно свідчать про те, що все ще не створено дієвої системи заохочення 

інноваційної активності суб’єктів господарювання на регіональному та державному 

рівнях, а тому необхідна спеціальна широка система регуляторів цього процесу, які б 

активізували інноваційну діяльність. 

Негативні тенденції, що склалися в інноваційній сфері, потребують гнучких 

підходів до формування інноваційної політики та забезпечення правового регулювання 

інновацій. Враховуючи нерівномірність науково-технічного потенціалу країни, 

регіональні інноваційні системи є надзвичайно ефективним інструментом 

територіального розвитку. На нашу думку, стратегія науково-технологічного прориву 

не може відбуватись без розбудови державної інноваційної системи. Важливим є 

стимулювання інноваційної активності суб’єктів господарювання на всіх рівнях – від 

уряду до місцевих органів влади, створення режиму найбільшого сприяння виконанню 

робіт, спрямованих на реалізацію відповідних пріоритетних напрямів, концентрації на 

них фінансово-економічних та інтелектуальних ресурсів.  

На рівні регіону управління інноваційною політикою необхідно здійснювати 

програмно-цільовими та економічними методами. Адже регіоналізація дає змогу 

залучати в господарський механізм додаткові фактори розвитку суб’єктів 

господарювання, що зумовлено територіальним поділом праці, нерівномірністю 

розвитку продуктивних сил, а також – наукового потенціалу регіонів. Необхідно 

визначити довгострокову стратегію інноваційного розвитку регіонів та розробити 

регіональні науково-технічні програми, що користуються регіональною підтримкою. 

Економічні методи управління повинні охоплювати:  пряме фінансування, пільгове 

кредитування інноваційних проектів, фінансову підтримку інфраструктури тощо. 

Існує достатньо багатий досвід ефективної регіональної економічної підтримки 

інноваційних процесів, який може бути використаний і в Україні. Особливе значення 

належить регіональному податковому стимулюванню, яке має різні цілі: залучення 

фінансових засобів у наукомісткі виробництва; сприяння венчурному бізнесу; 

залучення підприємців та висококваліфікованих наукових кадрів у депресивні регіони; 
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створення потужних високотехнологічних кластерів, технополісів, інноваційної ін-

фраструктури та ін. Тому доцільно звільняти малі інноваційні підприємства від сплати 

місцевих податків на визначений термін, а також різні позабюджетні фонди, які 

інвестують свої засоби у інноваційні проекти регіону. 

З метою підвищення статусу регіональних наукових центрів важливо залучати до 

співпраці всі організації й інститути, які займаються інноваційною діяльністю і мають 

вільні кошти. До того ж доцільно створити потужну систему фінансування 

інноваційної діяльності  з усіх можливих джерел. Ними можуть бути регіональні 

венчурні фонди, бюджети, засоби юридичних та фізичних осіб, іноземні інвестиції 

тощо. Управління процесами регіональної підтримки венчурного бізнесу доцільно 

здійснювати силами обласних держадміністрацій з допомогою науково-

координаційних рад, експертних органів. Ради визначатимуть фінансування науково-

технічних та інноваційних проектів регіону, а також міру допомоги венчурним 

структурам. Крім того важливо створити центри розвитку венчурного бізнесу при 

органах виконавчої влади, при науково-координаційній раді. 

Необхідна всебічна підтримка розвитку міжрегіонального співробітництва в сфері 

науково-технічної діяльності. Для реалізації пріоритетів розвитку надзвичайно 

важливим є міжрегіональний обмін результатами наукової діяльності. Розширення 

співробітництва доцільно проводити завдяки створенню спільних підприємств у 

високотехнологічних галузях промисловості та залученню коштів іноземних 

інвесторів. 

Висновки 

 Наукова новизна роботи полягає у новому підході до оцінки регіональної 

інноваційної системи. Для того, щоб економіка держави функціонувала в світовому 

господарстві як технологічно динамічна, спроможна і в майбутньому забезпечувати 

свою конкурентоспроможність, вона повинна побудувати інноваційну систему таким 

чином, щоб поєднувати науково-технічний потенціал регіонів із комплексом 

економічних заходів, які покликані сприяти швидкій комерціалізації на внутрішніх та 

зовнішніх ринках. 

Перспектива подальших наукових розробок у цьому напрямку полягає у 

вдосконаленні методики оцінювання інноваційної сприйнятливості регіонів та її 

адаптації до сучасних умов трансформаційного періоду. 
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АННОТАЦИЯ 

 
РЕГИОНАЛЬНАЯ ИННОВАЦИОННАЯ СИСТЕМА В КОНТЕКСТЕ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОГО РАЗВИТИЯ ТУРИСТИЧЕСКОГО БИЗНЕСА. 
Проанализирован вопрос становления и функционирования региональной инновационной 

системы. Рассмотрено теоретико-методичні проблемы инновационной стратегии развития. Определенно 
основные пути осуществления инновационной политики с точки зрения оценки инновационного 
потенциала и инновационной активности территории. 

Ключевые слова: региональная политика, научно-техническая деятельность, инновации, 
национальная конкурентоспособность, региональная инновационная система. 

 
 

THE SUMMARY 
 

REGIONAL INNOVATIVE SYSTEM IS IN CONTEXT OF COMPETITIVE DEVELOPMENT OF 
TOURIST BUSINESS. 

 The question of becoming and functioning of the regional innovative system is analysed. It is 
considered теоретико-методичні problems of innovative strategy of development. Certainly basic ways of 
realization of innovative policy from point of estimation of innovative potential and innovative activity of 
territory. 

 Keywords: regional policy, scientific and technical activity, innovations, national competitiveness, 
regional innovative system. 
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УДК 330.341.1 
 
 

ІННОВАЦІЙНА АКТИВНІСТЬ РЕГІОНІВ В КОНТЕКСТІ  
РЕГІОНАЛЬНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ  

 
Н.Ю. ГЛАДИНЕЦЬ 

Мукачівський державний університет 
 

Проаналізовано інноваційну діяльність та її особливості на регіональному рівні. Здійснено 
рейтингову оцінку інноваційної активності регіонів; на цій основі згруповано регіони за станом 
інноваційного розвитку та визначено пріоритетні напрями інноваційного розвитку груп регіонів 
відповідно до їх потенціалу.  

Ключові слова: інноваційна діяльність, інноваційний потенціал, інноваційний розвиток, 
регіональна інноваційна політика.  

 
Орієнтація держави на інвестиційно-інноваційний шлях розвитку економіки 

зумовлює підвищену увагу до інноваційної діяльності у країні. Активізація 

інноваційних процесів і є власне тим орієнтиром економічної політики держави, який 

спроможний реально подолати загальноекономічну кризу та здійснити структурну 

перебудову економіки країни. Структурні зміни в розвинутих та перехідних державах, 

в свою чергу, супроводжуються територіальною концентрацією економічної 

діяльності.  

Стимулювання інноваційних процесів у регіоні потребує застосування науково 

обґрунтованого підходу до формування стратегії інноваційного розвитку регіону та 

передбачає відповідність обраних напрямів та заходів із загальними засадами розвитку 

регіону. Саме тому визначення ключових позицій регіональної інноваційної стратегії 

потребує врахування специфіки розвитку окремих регіонів.  

Питанням активізації інноваційних процесів у регіонах присвячено чимало 

праць вітчизняних науковців. Зокрема слід звернути увагу на дослідження Федулової 

Л.І., в яких поглиблено теоретико-методологічні засади регіонального інноваційного 

розвитку, висвітлено механізми активізації регіональної інноваційної політики [1].  

Розробленням моделі інноваційної політики розвитку регіонів та регіональної 

інноваційної системи займаються Жихор О.Б. та Яворський М.С. [2].  

Вплив регіональної інноваційної політики на розвиток економіки регіону 

досліджує Костак З.Р. [3].  

Формування ефективної інноваційної моделі розвитку регіонів шляхом 

створення відповідного інституційного середовища розглядає Варналій З. [4]. 
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Групування регіонів за показниками інноваційного простору та з урахуванням 

особливостей окремих груп областей застосування різних типів стратегій 

інноваційного розвитку регіонів пропонує  Терон І. [5].      

Постановка задачі 

Однак, у зв’язку із динамічністю інноваційних процесів значне коло питань 

залишається недостатньо вивченим.  

У зв’язку з цим мета даної статті полягає в тому, щоб визначити особливості 

регіонального інноваційного розвитку та здійснити рейтингову оцінку регіонів із 

подальшим обґрунтуванням пріоритетних напрямів регіонального розвитку з 

урахуванням стратегічних орієнтирів інноваційної політики держави. Відповідно до 

сформульованої мети, в статті поставлені такі завдання: 

- визначити стан інноваційної активності у регіонах; 

- проаналізувати інноваційний потенціал України та її регіонів; 

- здійснити інтегральну оцінку інноваційної активності регіонів та на цій 

основі – групування регіонів України за станом інноваційної активності; 

- обґрунтувати пріоритетні напрями інноваційного розвитку регіонів України 

відповідно до типу регіонів.  

Результати та їх обговорення 

Як показує світовий досвід, ефективний розвиток економіки регіону багато в 

чому залежить від того, яким чином та наскільки вдало буде сформовано і реалізовано 

інноваційну стратегію його розвитку. З цієї позиції надзвичайно важливим є 

обґрунтування конкретних пропозицій для регіонів з різним ступенем соціального, 

економічного розвитку, ресурсного забезпечення тощо. Впровадження сучасних 

методів управління інноваційною діяльністю та інноваційними процесами в регіонах, 

що віднесені до так званої категорії «депресивних», разом із відповідними механізмами 

активізації інноваційної діяльності може стати могутнім поштовхом для здійснення 

інноваційного прориву відповідних територій.  

Багатовекторність розвитку регіонів визначає необхідність розрахунку певного 

узагальнюючого показника, за допомогою якого можна охарактеризувати рівень 

інноваційної активності у різних регіонах та на основі цього виокремити регіони з 

найбільшим інноваційним потенціалом. Ранжування регіонів на основі ряду 

узагальнюючих показників, що характеризують різні аспекти інноваційної діяльності у 

регіоні, дозволить виявити наявні диспропорції та проблеми у інноваційному розвитку 
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окремих регіонів та, з огляду на це, зробити більш дієвими рекомендації щодо 

активізації інноваційної діяльності на відповідних територіях. 

Інтегральний показник інноваційності регіону можна визначити як середнє 

арифметичне значення окремих параметрів, що характеризують рівень науково-

технологічного, виробничого, інтелектуального розвитку регіону та його адаптацію до 

інноваційних процесів до загального по країні. Такий інтегральний показник 

характеризуватиме рівень інноваційного потенціалу кожного регіону відповідно до 

загальних значень в країні. При цьому інноваційний потенціал країни в цілому 

приймемо за 1,00, а значення інтегральних показників для відповідних регіонів 

визначатимуться відповідно до участі регіону у загальнодержавних інноваційних 

процесах. 

Кількість показників, що можуть бути використані в якості проміжних 

параметрів для оцінки інноваційної активності є практично невичерпною і 

обмежується лише наявною інформаційною базою. Проте намагання якомога 

повнішого врахування всіх параметрів буде ускладнювати розрахунки і, відповідно, 

змінювати ранг регіону у порівняльному аналізі. З огляду на це потрібно відібрати 

найбільш значущі критерії, які враховуватимуть наявний ресурсний потенціал регіону, 

фінансування, науково-технологічний рівень розвитку тощо.  

Вважаємо за доцільне в якості оціночних критеріїв зосередити увагу на таких 

показниках, як: 

- кількість промислових підприємств; 

- кількість підприємств, що займаються інноваційною діяльністю; 

- кількість підприємств, що впроваджували інновації; 

- обсяги фінансування наукових та науково-технічних робіт; 

- обсяги фінансування інноваційної діяльності; 

- кількість виконуваних наукових та науково-технічних робіт; 

- показники освоєння виробництва інноваційних видів продукції; 

- кількість впроваджених нових технологічних процесів  

- кількість підприємств, що реалізують інноваційну продукцію; 

- обсяги реалізації інноваційної продукції тощо. 

Ранжування регіонів на основі індикаторів інноваційного розвитку дасть 

можливість виявити лідерів та аутсайдерів у сфері інтенсифікації інноваційної 

діяльності. Визначення таких територій сприятиме обґрунтуванню регіональних 
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пріоритетів при утвердженні інноваційних програм, створенню та функціонуванню 

інноваційних структур тощо. Регіони, котрі володіють найбільшим науково-технічним  

та інноваційним потенціалом будуть головними індикаторами вираження національних 

пріоритетів інноваційного розвитку.  

Для вирішення цього завдання згрупуємо основні параметри інноваційної 

діяльності регіонів у 2007 році у вигляді матриці (див. таблицю 1).  
Таблиця 1 

Матриця спостережень за основними параметрами інноваційної активності 
у регіонах України у 2007 році * 

Регіон 

Фінансува 
ння 

наукових  
та науково-
технічних 
робіт, тис. 

грн. 

Кількість 
виконува 

них 
наукових  
та науково-
технічних 
робіт, 

одиниць 

Кількість 
промисло
вих під 

приємств,
од. 

Кількість 
промисло
вих під 

приємств, 
що займа
лися 

інновацій
ною діяль
ністю, од.

Обсяг 
фінансува 
ння іннова
ційної 

діяльності, 
тис. грн. 

Кількість
промисло
вих під 

 

приємств, 
що 

впровад
жували 
інновації, 
одиниць

Впровадже
но нових 
технологіч

них 
процесів 

на 
промисло
вих підпри
ємствах, 
одиниць 

Освоєння 
виробни 
цтва 

інновацій
них видів 
продукції
, наймену 
вань 

Кількість 
під 

приємств, 
що реалі 
зували 
іннова 
ційну 
продук 
цію, 

одиниць 

Обсяг 
реалізова 
ної іннова 
ційної 

продукції, 
тис.грн. 

Україна 6149231,5 62657 10346 1472
10821016,

6 1186 1419 2526 1035 
40188016,

6
АР Крим 125733,8 1545 286 33 185038,9 25 24 55 23 624029,2
Вiнницька 40590,5 735 314 75 355336,6 55 79 124 38 615986,6
Волинська 11737,3 88 182 36 169774,3 28 24 4 16 3042301,8
Днiпропетровськ
а 594906,4 3895 646 70 1179598,7 60 53 151 46 4516234,6
Донецька 365867,6 3978 789 82 2639912,1 63 52 80 62 5601393,2
Житомирська 15978,8 130 353 37 61366,3 33 31 35 30 226185,6
Закарпатська 17180,3 225 318 28 40702,7 23 11 54 22 114722,1
Запорiзька 311929,7 1805 397 43 160330,3 41 234 109 40 3438011,4
Iвано-
Франкiвська 45108,7 2208 301 92 264864,3 71 47 69 59 438011,4
Київська  134031,4 764 437 52 306617,4 46 52 85 42 515506,4
Кiровоградська 20508,9 134 247 39 107286,5 31 52 56 25 484678,1
Луганська 84695,6 1819 594 67 1343373,5 49 56 34 41 7720320,6
Львiвська 240253,5 2114 804 127 272507,9 79 54 190 63 1064202,2
Миколаївська 167747 1060 315 26 240873,7 14 9 12 13 60847,7
Одеська 145672,5 3699 405 46 741152,6 44 51 30 32 2287168,0
Полтавська 39078,8 551 417 64 99654,2 42 35 142 35 1077366,7
Рiвненська 11695,4 339 258 22 24280,9 22 4 59 22 88324,4
Сумська 102423,7 943 269 14 149520,2 13 56 165 13 819687,3
Тернопiльська 11324 207 272 36 19258,4 26 36 65 24 179513,4
Харкiвська 1036769,1 10232 788 142 277465,6 115 96 175 101 1882293,4
Херсонська 28300,4 449 213 29 138774,4 23 22 33 21 200594,4
Хмельницька 7629,1 129 344 25 91948,2 22 8 7 20 96984,2
Черкаська 43995,7 1341 305 27 42814,7 26 13 37 23 511354,0
Чернiвецька 25404,1 345 184 32 16921,5 23 15 111 22 304382,3
Чернiгiвська 30126,9 234 264 41 225436,9 34 32 38 33 398946,4
м. Київ 2400039,6 23454 539 180 1666020,9 172 273 597 163 3870215,9
м. Севастополь 90202,7 234 105 7 184,9 6 - 9 6 14774,4

* за даними [6] 
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В якості інтегрального показника для оцінки інноваційної активності регіонів 

використаємо показник середньої арифметичної від загальноукраїнських значень. 

Отримані таким чином оцінки за кожним показником та інтегральні оцінки 

інноваційного потенціалу регіонів наведено в таблиці 2.  
Таблиця 2 

Система стандартизованих коефіцієнтів 
для оцінки інноваційного потенціалу регіонів України 

Регіон 

Фінансува
ння 

наукових 
та 

науково-
технічних 
робіт, тис. 

грн. 

Кількість 
виконува 

них 
наукових 

та 
науково-
технічних 
робіт, 

одиниць 

Кількість 
промисло
вих під 

приємств, 
од. 

Кількість 
промисло
вих під 

приємств, 
що займа
лися 

інновацій
ною діяль
ністю, од.

Обсяг 
фінансува
ння іннова
ційної 

діяльності
, тис. грн.

Кількість 
промисло
вих під 

приємств, 
що 

впровад 
жували 
інновації, 
одиниць

Впровадж
ено нових 
технологі
чних 

процесів 
на 

промисло
вих 

підпри 
ємствах, 
одиниць

Освоєння 
виробни 
цтва 

інновацій
них видів 
продукції, 
наймену 
вань 

Кількість 
під 

приємств, 
що реалі 
зували 
іннова 
ційну 
продук 
цію, 

одиниць 

Обсяг 
реалізова
ної іннова
ційної 

продукції, 
тис.грн. 

Інтегра 
льна 
оцінка 

Україна 0,0204 0,0247 0,0276 0,0224 0,0171 0,0211 0,0169 0,0218 0,0222 0,0155 0,0210

АР Крим 0,0066 0,0117 0,0303 0,0510 0,0328 0,0464 0,0557 0,0491 0,0367 0,0153 0,0336

Вiнницька 0,0019 0,0014 0,0176 0,0245 0,0157 0,0236 0,0169 0,0016 0,0155 0,0757 0,0194

Волинська 0,0967 0,0622 0,0624 0,0476 0,1090 0,0506 0,0374 0,0598 0,0444 0,1124 0,0682

Днiпропетровська 0,0595 0,0635 0,0763 0,0557 0,2440 0,0531 0,0366 0,0317 0,0599 0,1394 0,0820

Донецька 0,0026 0,0021 0,0341 0,0251 0,0057 0,0278 0,0218 0,0139 0,0290 0,0056 0,0168

Житомирська 0,0028 0,0036 0,0307 0,0190 0,0038 0,0194 0,0078 0,0214 0,0213 0,0029 0,0133

Закарпатська 0,0507 0,0288 0,0384 0,0292 0,0148 0,0346 0,1649 0,0432 0,0386 0,0855 0,0529

Запорiзька 0,0073 0,0352 0,0291 0,0625 0,0245 0,0599 0,0331 0,0273 0,0570 0,0109 0,0347
Iвано-
Франкiвська 0,0218 0,0122 0,0422 0,0353 0,0283 0,0388 0,0366 0,0337 0,0406 0,0128 0,0302

Київська  0,0033 0,0021 0,0239 0,0265 0,0099 0,0261 0,0366 0,0222 0,0242 0,0121 0,0187

Кiровоградська 0,0138 0,0290 0,0574 0,0455 0,1241 0,0413 0,0395 0,0135 0,0396 0,1921 0,0596

Луганська 0,0391 0,0337 0,0777 0,0863 0,0252 0,0666 0,0381 0,0752 0,0609 0,0265 0,0529

Львiвська 0,0273 0,0169 0,0304 0,0177 0,0223 0,0118 0,0063 0,0048 0,0126 0,0015 0,0152

Миколаївська 0,0237 0,0590 0,0391 0,0313 0,0685 0,0371 0,0359 0,0119 0,0309 0,0569 0,0394

Одеська 0,0064 0,0088 0,0403 0,0435 0,0092 0,0354 0,0247 0,0562 0,0338 0,0268 0,0285

Полтавська 0,0019 0,0054 0,0249 0,0149 0,0022 0,0185 0,0028 0,0234 0,0213 0,0022 0,0118

Рiвненська 0,0167 0,0151 0,0260 0,0095 0,0138 0,0110 0,0395 0,0653 0,0126 0,0204 0,0230

Сумська 0,0018 0,0033 0,0263 0,0245 0,0018 0,0219 0,0254 0,0257 0,0232 0,0045 0,0158

Тернопiльська 0,1686 0,1633 0,0762 0,0965 0,0256 0,0970 0,0677 0,0693 0,0976 0,0468 0,0908

Харкiвська 0,0046 0,0072 0,0206 0,0197 0,0128 0,0194 0,0155 0,0131 0,0203 0,0050 0,0138

Херсонська 0,0012 0,0021 0,0332 0,0170 0,0085 0,0185 0,0056 0,0028 0,0193 0,0024 0,0111

Хмельницька 0,0072 0,0214 0,0295 0,0183 0,0040 0,0219 0,0092 0,0146 0,0222 0,0127 0,0161

Черкаська 0,0041 0,0055 0,0178 0,0217 0,0016 0,0194 0,0106 0,0439 0,0213 0,0076 0,0153

Чернiвецька 0,0049 0,0037 0,0255 0,0279 0,0208 0,0287 0,0226 0,0150 0,0319 0,0099 0,0191

Чернiгiвська 0,3903 0,3743 0,0521 0,1223 0,1540 0,1450 0,1924 0,2363 0,1575 0,0963 0,1921

м. Київ 0,0147 0,0037 0,0101 0,0048 0,0000 0,0051 0,0000 0,0036 0,0058 0,0004 0,0048

 
Рейтингові інтегральні оцінки інноваційного потенціалу регіонів розміщуємо 

згідно із ранжиром і визначаємо місце кожного регіону за результатами інноваційної 

активності (див. таблицю 3).  

Позиції регіонів за інтегральними оцінками також наведені на рис.1.  
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Як видно з таблиці 3 та рис. 1, всі регіони за рівнем інноваційного потенціалу 

можна згрупувати наступним чином: 

- регіони з високим інноваційним потенціалом; 

- регіони з середнім інноваційним потенціалом; 

- регіони з низьким інноваційним потенціалом. 
Таблиця 3 

Оцінка інноваційного потенціалу регіонів України у 2007 році 

Регіон 

Рейтингова 
інтегральна  

оцінка 
інноваційного 
потенціалу 
регіону 

Місце 
регіону Регіон 

Рейтингова 
інтегральна  

оцінка 
інноваційного 
потенціалу 
регіону 

Місце регіону 

  АР Крим 0,0210 14   Одеська 0,0394 8 

  Вiнницька 0,0336 10   Полтавська 0,0285 12 

  Волинська 0,0194 15   Рiвненська 0,0118 25 

  Днiпропетровська 0,0682 4   Сумська 0,0230 13 

  Донецька 0,0820 3   Тернопiльська 0,0158 20 

  Житомирська 0,0168 18   Харкiвська 0,0908 2 

  Закарпатська 0,0133 24   Херсонська 0,0138 23 

  Запорiзька 0,0529 6   Хмельницька 0,0111 26 

  Iвано-Франкiвська 0,0347 9   Черкаська 0,0161 19 

  Кiровоградська 0,0187 17   Чернiвецька 0,0153 21 

  Київська  0,0302 11   Чернiгiвська 0,0191 16 

  Луганська 0,0596 5   м. Київ 0,1921 1 

  Львiвська 0,0529 7   м. Севастополь 0,0048 27 

  Миколаївська 0,0152 22     

 
Вищенаведені оцінки свідчать про суттєві диспропорції у промисловому та 

інноваційному розвитку окремих регіонів. Так, найкращі передумови для 

інтенсифікації інноваційної діяльності мають м. Київ, Харківська, Донецька, 

Дніпропетровська, Луганська, Запорізька та Львівська області. Ці регіони, є по-суті 

лідерами з випуску та реалізації інноваційної продукції і становлять ядро інноваційно-

промислового розвитку. Суттєвий відрив означених регіонів від всіх інших 

пояснюється, головним чином, активним впровадженням науково обґрунтованих 

програм комплексного розвитку відповідних територій з пріоритетністю науково-

технологічного та інноваційного розвитку. Наявний потенціал значною мірою 

пов’язаний також із реалізацією повномасштабної політики модернізації та 

технологічного оновлення виробничих потужностей підприємств, впровадженням 

прогресивних методів менеджменту інноваційних процесів, активним розвитком 

об’єктів інноваційної інфраструктури. Вказані чинники сприяють інтенсифікації 

інноваційної діяльності у даних регіонах.  
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В той же час, на дані регіони припадає найбільша частка фінансування 

інноваційних розробок та робіт, що, в свою чергу, створює сприятливі передумови для 

подальших розвідок та впроваджень інновацій у технологічні цикли. Означені регіони 

мають всі передумови для формування інноваційних осередків (кластерів), оскільки тут 

зосереджена найбільша кількість наукових та науково-дослідних установ, 

найдинамічніше відбувається обмін знаннями, ведеться найінтенсивніша робота у 

сфері інноваційних розробок тощо. З огляду на це, інтегральні показники інноваційної 

активності вказаних регіонів суттєво перевищують оціночні значення регіонів, що 

мають менш потужний інноваційний потенціал (див. рис. 1).      

0,0000 0,0500 0,1000 0,1500 0,2000 0,2500
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  м. Київ

  м. Севастополь

 
Рис.1. Інтегральні оцінки інноваційного потенціалу регіонів України у 2007 році 

Достатньо високий потенціал мають Одеська, Івано-Франківська, Вінницька, 

Київська, Полтавська, Сумська області та АР Крим. Обґрунтоване впровадження 
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стратегії інноваційного розвитку, що базується на всебічному аналізі розвитку 

відповідних регіонів забезпечить реалізацію проривної інноваційної стратегії та 

сприятиме їх входженню до лідируючої групи.     

До третьої групи, яка характеризується низьким інноваційним потенціалом, 

можна віднести 13 регіонів (Волинська, Чернігівська, Кіровоградська, Житомирська, 

Черкаська, Тернопільська, Чернівецька, Миколаївська, Херсонська, Закарпатська, 

Рівненська, Хмельницька області та м. Севастополь). Інноваційна діяльність даних 

регіонів характеризується значним відставанням впровадження інноваційних процесів 

на виробничих  підприємствах. Серед можливих причин такої ситуації - слабка 

гнучкість та низький рівень адаптації підприємств до впровадження інноваційних 

процесів, що, в свою чергу, стримує розвиток науки і технологій. 

У вказаних регіонах потребують застосування додаткові стимулюючі заходи з 

боку органів центральної та місцевої влади, які сприятимуть активізації інноваційної 

активності. Саме сприяння інноваційним процесам на територіях з низькою 

інноваційною активністю забезпечить стійкий розвиток всіх регіонів без винятку та 

сприятиме зміцненню конкурентоспроможності національної економіки на світовому 

ринку.  

Висновки 

Завдяки інтегральній оцінці коефіцієнта інноваційності регіону можна 

визначати, а також порівнювати ефективність участі кожного регіону у інноваційних 

процесах за різні періоди часу та виявляти певні тенденції, що сприятиме 

оперативному одержанню інформації про стан інноваційної активності регіонів. Дані 

показники можуть бути використані при розробці регіональних інноваційних стратегій 

та інноваційних програм розвитку регіонів для економічного обґрунтування 

конкретних інноваційних пріоритетів та рішень, що є предметом подальших розвідок у 

даному напрямі. 
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АННОТАЦИЯ 
 

ИННОВАЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ РЕГИОНОВ В КОНТЕКСТЕ  
РЕГИОНАЛЬНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ  

Проанализирована инновационная деятельность и ее особенности на региональном уровне. 
Осуществлена рейтинговая оценка инновационной активности регионов; на этой основе сгруппированы 
регионы по состоянию инновационного развития и определенно приоритетные направления 
инновационного развития групп регионов в соответствии с их потенциалом.  

Ключевые слова: инновационная деятельность, инновационный потенциал, инновационное 
развитие, региональная инновационная политика.  

 
THE SUMMARY 

 
INNOVATIVE ACTIVITY OF REGIONS IS IN A CONTEXT  

REGIONAL INNOVATIVE POLICY  
Innovative activity and its features is analysed at regional level. The rating estimation of innovative 

activity of regions is carried out; on this basis regions are grouped on the state innovative development and 
certainly priority directions of innovative development of groups of regions in accordance with their potential.  

Keywords: innovative activity, innovative potential, innovative development, regional innovative 
policy.  

 
 
 
 
 
 
 
УДК 336.14 
 
 
ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ФОРМУВАННЯ ФІНАНСІВ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО 

САМОВРЯДУВАННЯ 
 

М.М. ПЕТРИЧКО 
Мукачівський державний університет 

 
Розглянуто зарубіжний досвід організації місцевих фінансів. Проаналізовано наявні фінансові 

ресурси у зарубіжних країнах та методи їх формування. Розроблено пропозиції щодо врахування 
європейських стандартів у процесі вдосконалення місцевих фінансів в Україні. 

Ключові слова: федеративність, унітарність, центральний бюджет, місцеві бюджети, 
бюджети членів федерації, поточні доходи, місцеві податки і збори. 

 
Вступ 

В умовах трансформації фінансово – бюджетних відносин велике значення 

приділяється організації відносин в середині бюджетної системи, а саме між 

державним бюджетом та місцевими бюджетами з приводу перерезподілу фінансових 
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ресурсів з метою забезпечення конституційних гарантій населенню незалежно від 

місця його проживання. Актуальність теми зумовлено недотатністю доходів місцевих 

бюджетів для надання громадянам мінімальних державних послуг. 

Основні засади побудови міжбюджетних відносин залежать від економічної 

системи держави і мають відміності в умовах ринкової і командної економіки. В 

тоталітарних країнах центральне місце займає державний бюджет, за допомогою якого 

здійснюється значний перерозподіл створеного валового продукту країни, а місцеві 

бюджети мають другорядне значення. В бюджетних системах демократичних країн 

центральний бюджет і бюджети місцевої влади функціонують у межах єдиної 

бюджетної системи на основі розподілу повноважень між органами державної влади і 

місцевим самоврядуванням, причому роль місцевих бюджетів у складі державних 

фінансів постійно зростає. Тому порівняльний аналіз організації місцевих фінансів у 

різних країнах, а також отримані результати можуть бути використані в Україні. 

На сьогодні у науковій літаратурі приділяється значна увага проблемам 

реформування місцевих фінансів в Україні. Даним питанням присвячено чимало праць 

відомих зарубіжних та українських вчених. Серед зарубіжних авторів варто виділити 

А.Вагнера, Р.Гнейста, К.Рау, Л.Штейна; сучасних західних науковців: Ш.Бланкарта, 

Ю.Немеца, А.Шаха та інших. У працях зазначених авторів запропоновано принципи 

побудови бюджетної системи в державах з багаторівневим бюджетним устроєм. 

Окремі аспекти системи місцевих фінансів досліджені провідними українськими 

вченими. Зокрема, ці питання висвітлено в працях відомих вітчизняних учених 

О.Кириленко, Гейця, О. Барановського, І. Лукінова, І. Луніної, В. Кравченка та ін. Але 

варто відзначити, що більшість робіт вітчизняних вчених стосуються визначеного кола 

питань або лише окремих аспектів бюджетної практики. В той же час динаміка 

зрушень в економічній системі нашої держави вимагає проведення подальших 

теоретичних досліджень усієї сукупності проблем, пов’язаних із функціонуванням 

місцевих фінансів, вивчення власного історичного досвіду, практики ринкових країн з 

метою її застосування в Україні.  

Постановка задачі 

Метою цієї роботи є дослідження організації місцевих фінансів та взаємодії 

організації інтересів центрального та місцевих бюджетів у зарубіжних країнах та 

можливості впровадження європейських стандартів самоврядування в Україні. 
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Результати та їх обговорення 

У більшості країн оподаткування населення на користь центральних і місцевих 

влад історично розвивалося цілком самостійно. Наприклад, у Великобританії 

нараховується 13 тисяч місцевих бюджетів, і бюджети вищестоящих адміністративних 

одиниць не являються зведеними по відношенню до нижчестоящих. В Німеччині 

зведений державний бюджет не затверджується, а публікується як статистичний 

матеріал.  

Протягом ХХ сторіччя спостерігалась чітка тенденція скорочення питомої ваги 

місцевих податків у сукупних податкових надходженнях. Однак в останній час, 

зважаючи на зростання обсягу та складність завдань, які вирішуються на місцевому 

рівні, ситуація почала змінюватися. Певну роль у цьому зіграли і вимоги Європейської 

хартії самоврядування 1985 року: частина фінансових ресурсів самоврядування 

повинна надходити у вигляді місцевих податків і зборів. В деяких країнах місцевій 

владі відкривається доступ до більш ефективних податкових джерел. Так, 

оподаткування доходів компаній на користь місцевих органів влади в провінціях 

Канади коливається від 3 до 17 %. В США оподаткування індивідуальних доходів 

штатами знаходиться на рівні 7 %. В Данії місцевий прибутковий податок дає біля 2/3, 

а в Норвегії – 93 %. всіх місцевих податкових надходжень. 

В цілому місцеві податки складають в загальній сумі доходів місцевих бюджетів 

Австрії 72 відсотка, США – 58, Японії – 55, Франції – 48, Німеччини – біля 40, Англії – 

38 [4]. 

У питанні встановлення місцевих податків майже всюди діє принцип: органи 

самоврядування користуються правом податкової ініціативи в межах, установлених 

національним законодавством. Хоча наявність власних джерел фінансових надходжень 

у місцевого самоврядування закріплено не тільки в чинному законодавстві, але в 

деяких країнах – і в Конституціях. У більшості розвинутих країн податковою 

ініціативою в межах своїх конституційних повноважень володіють органи державної 

влади суб’єктів федерації. В Канаді суб’єкти федерації – провінції – мають право 

регулювати ставки другорядних податків, крім основного місцевого податку – на 

нерухомість. Як правило, передбачена можливість застосування досить значної 

кількості місцевих податків: у Франції – більше 40, Німеччині – 55, Італії – біля 70, 

Бельгії – біля 100 [8]. Але зазвичай національне законодавство регламентує, які місцеві 

податки можуть стягуватися, як їх розраховувати і збирати, лишаючи на розсуд 



Науковий вісник Мукачівського державного університету 
Економічні науки 

156

 

Журнал наукових праць №7(2)’2009 
 

місцевої влади лише визначення ставок податків. Проте чимало органів місцевої влади 

обмежені у виборі ставок податку, навіть якщо вони самостійно здійснюють 

розрахунки і стягнення місцевих податків. Існує тенденція з боку центрального уряду 

до встановлення обмежень на свободу вибору ставок місцевих податків, а також 

визначення переліку пільг . 

Ступінь розподілу функцій між бюджетами всіх рівнів залежить від державного 

устрою: федеративності чи унітарності. 

У федеративних країнах, які характеризуються наявністю додаткової, так званої 

“субцентральної” ланки в державному управлінні і, відповідно, в бюджетній системі 

(бюджетів членів федерації), розподіл функцій між рівнями державного управління і 

ланками бюджетної системи виражений сильніше. Бюджети членів федерації несуть 

більше відповідальності за фінансування соціально-економічного розвитку регіонів 

країни (суб’єктів федерації). 

В унітарних державах розподіл функцій між ланками бюджетної системи в 

цілому слабкіший, ніж у федеративній державі. Однак, в залежності від розмірів і 

адміністративно-територіального поділу країни, її політичних, історичних і 

національно-культурних традицій принципи розподілу функцій між рівнями 

державного управління і ланками бюджетної системи можуть досить суттєво 

відрізнятися. Так, наприклад, у Великобританії більша частина соціально-економічних 

послуг населенню надається на місцевому рівні і фінансується із місцевих бюджетів. 

Аналогічна картина спостерігається в Швеції, Нідерландах, Норвегії, Португалії, 

Люксембурзі. В Італії, однак, розподіл функцій між рівнями державного управління і 

ланками бюджетної системи дуже розмитий ( практично відсутній) і численні 

соціально-економічні послуги фінансуються зі всіх трьох рівнів бюджетної системи. 

Важливою структурною характеристикою бюджетної системи держави є ступінь 

її централізації. Певний вплив на структуру бюджетної системи в цьому сенсі має 

ступінь централізації влади в країні, що знову-таки закріплено її державним устроєм. У 

федеративних державах централізація влади і бюджетної системи значно нижча, ніж в 

унітарних. 

Однак, в зв’язку з тим, що в бюджетних системах розвинутих країн відсутня 

організаційна єдність, частка центрального бюджету в консолідованому бюджеті не 

визначає ще частки всіх інших (головним чином місцевих) бюджетів. При високій 
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питомій вазі бюджету центрального уряду частка місцевих бюджетів може досить 

сильно коливатись (таблиця 1) [7]. 

Іншим важливим показником централізації (децентралізації) бюджетної системи 

є частка трансфертів бюджету центрального уряду в бюджети місцевих органів влади. 

За їх питомою вагою в поточних доходах названих бюджетів можна робити висновок 

про ступінь їхньої залежності від центральної адміністрації. Оберненим показником є 

ступінь фінансової автономії місцевих бюджетів від бюджету центральної 

адміністрації. Вона розраховується шляхом ділення власних (закріплених) доходів 

місцевого бюджету на його поточні доходи і виражається у відсотках.  
 

Таблиця 1 
Доходи ланок бюджетної системи у відсотках до консолідованого бюджету, 2007 р. 

Країни Центральний 
бюджет 

Бюджети 
членів 

федерації 

Місцеві 
бюджети 

Бюджет 
фондів 

соціального 
страхування 

Федеративні держави 
Австрія 46,5 21,8 15,3 31,9 
Канада 38,2 53,6 27,9 6,2 
США 31,9 47,6  30,7 

Німеччина 29,2 27,0 16,2 42,0 
Швейцарія 29,2 30,4 21,5 37,5 
- Середня - 35,0 37,5 20,2 29,7 

Унітарні держави 
Бельгія 54,7 - 12,5 50,9 

Великобританія 78,2 - 27,6 18,9 
Данія 68,3 - 49,7 12,8 

Ірландія 79,6 - 36,7 18,8 
Іспанія 44,4 - 25,9 45,6 
Італія 66,4 - 39,8 51,9 

Люксембург 62,4 - 14,0 36,8 
Нідерланди 50,6 - 34,3 42,8 
Норвегія 58,5 - 31,6 32,6 
Фінляндія 62,2 - 40,7 15,8 
Франція 41,9 - 18,6 44,5 
Швеція 53,0 - 35,7 25,1 
Японія 35,0 - 44,8 43,2 

- Середня - 59,8 - 29,7 32,3 
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Необхідно підкреслити, що власні доходи місцевих бюджетів в демократично 

розвинутих країнах є в прямому розумінні власними, тобто такими, що не входять до 

складу доходів вищестоящих бюджетів і, таким чином, не регулюються зверху. 

Статистичний аналіз показує, що в світі є ряд держав, в яких місцеві бюджети 

наділені дуже високою фінансовою автономією, тобто практично не залежать або слабо 

залежать від бюджету центральної адміністрації. Це Ісландія, США (включаючи 

штати), Люксембург, Ісландія, Австрія, Швеція. В зазначених країнах фінансова 

автономія місцевих бюджетів знаходиться в інтервалі від 99,2 до 72,8 % відносно. У 

Німеччині, Японії, Франції, Фінляндії, Бельгії і Данії фінансова автономія місцевих 

бюджетів коливається від 68 до 56 % Основу їх фінансової автономії складають місцеві 

податки і місцеві надбавки до загальнодержавних податків, тому застосування терміну 

”податкова автономія” стосовно місцевих бюджетів вищезгаданих країн цілком 

правомірно (таблиця 2) [7]. 

Так, в США податкові джерела частково розподілені. Федеральному уряду 

належить виключне право на мито та поштові збори. Органи влади штатів та місцеві 

виконавчі органи збирають податки на майно, податки на продаж, платежі за 

реєстрацію автотранспорту, видобування корисних копалин, санітарні послуги.  

Інші податки – на власність і доходи юридичних і фізичних осіб, спадщину та 

дарування, акцизи – можуть використовуватися усіма рівнями влади на свій розсуд. На 

рівні штатів основними джерелами податкових надходжень є : обов’язкові внески по 

соціальному страхуванню (21 %), податок з продаж (20 %), прибутковий податок (19 

%), індивідуальні акцизи (10 %). 

Автономія місцевих бюджетів в США, Швейцарії і скандинавських країнах 

забезпечується в основному стягуванням прямих місцевих податків (прибутковий і 

майновий, або податок  на спадкоємну нерухому власність). В США, наприклад, прямі 

місцеві податки складають 79,8 % поточних доходів місцевих бюджетів, В Швейцарії – 

65,6, в Швеції – 64,3, в Норвегії 55,2 %. Пряме місцеве оподаткування переважає також 

в Бельгії та Португалії. 

Докладніше структура поточних доходів місцевих бюджетів в деяких 

економічно розвинутих країнах представлена в таблиці 2.  

В Люксембурзі, Іспанії, Австралії, Канаді, Великобританії “податкову 

автономію” місцевих бюджетів забезпечують непрямі місцеві податки. До них 

відносяться загальний місцевий податок на споживання, різні акцизи, податки на 
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користування так званими “суспільними благами” (тобто місцями громадського 

відпочинку, спортивними об’єктами і т.п.). В Люксембурзі, наприклад, місцеві непрямі 

податки складають 54 % поточних доходів місцевих бюджетів, В Іспанії – 43 % . 
Таблиця 2 

Структура поточних доходів бюджетів місцевих органів влади в країнах з ринковою економікою (у 
відсотках до поточних доходів), 2007 р. 

Власні доходи 
Податки 

Країни 

Доходи від 
державної 
власності і 
підприє-
мсництва 

Прямі Непрямі Всього 
Інші 
доходи 

Власні 
доходи, 
всього 

Регулюючі 
доходи 

трансферти 
від цент-
ральної 

адміністра-
ції 

Країни з “податковою автономією”, вищою за середню (вище 50,2 %) 
Ісландія 8,6 50,7 39,8 90,5 0,1 99,2 0,8 
США 3,4 79,8 8,8 88,6 0,3 92,3 7,7 
Люксембург 1,9 30,4 53,9 84,3 6,9 93,1 6,9 
Іспанія 1,9 32,8 43,2 76,0 5,3 83,2 16,8 
Австрія 2,2 30,1 42,5 72,6 11,2 86,0 14,0 
Швейцарія 4,6 65,6 3,5 69,1 7,9 81,6 18,4 
Швеція 2,4 64,3 0,3 64,6 5,8 72,8 27,2 
Японія 2,3 26,8 34,6 61,4 0,4 64,1 35,9 
Норвегія 1,5 55,2 1,9 57,1 - 58,6 41,4 
Німеччина 5,0 24,8 31,4 56,2 6,4 67,6 32,4 
Франція 2,3 24,9 31,0 55,9 4,1 62,3 37,7 
Фінляндія 3,3 55,3 0,0 55,3 1,6 60,2 39,8 
Данія 1,6 47,5 4,1 51,6 2,9 56,1 43,9 

Країни з “податковою автономією”, нижчою за середній (менше 50,2 %) 
Бельгія 16,3 35,4 7,4 42,8 - 59,0 41,0 
Австралія 14,5 - 39,9 39,9 4,1 58,5 41,5 
Великобри-
танія 

 
2,3 

 
- 

 
37,2 

 
37,2 

 
8,5 

 
48,0 

 
52,0 

Канада 2,4 - 37,6 32,6 0,7 35,7 64,3 
Португалія 3,0 23,3 5,9 29,2 6,2 38,4 61,4 
Греція 12,6 9,3 5,3 14,6 1,5 28,7 71,3 
Італія 1,7 6,3 4,4 10,7 8,3 20,7 79,3 
Ірландія 3,4 - 7,5 7,5 11,8 22,7 77,3 
Нідерланди 8,5 1,9 4,5 6,4 5,1 20,0 80,0 

 

З наведених даних видно, що в цих країнах на власні доходи місцевих бюджетів 

в середньому припадає 59,5 %., а на трансферти із бюджету центральної адміністрації – 

40,5 %. 

В багатьох країнах місцеві бюджети при формуванні своїх поточних доходів в 

значній мірі залежать від трансфертів із бюджету центральної адміністрації. Це – 

Нідерланди, Італія, Ірландія, Канада, Португалія. В цих країнах трансферти складають 

відповідно від 80 до 62 %. поточних доходів. Трансфертне фінансування місцевих 
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бюджетів з боку центральної адміністрації свідчить про інтенсивний перерозподіл 

національного доходу через бюджетні канали з метою усунення диспропорцій в 

розвитку регіонів. В цих країнах всі основні податки надходять до бюджету 

центральної адміністрації, місцеве ж оподаткування ледве перевищує 10 %. поточних 

доходів. Головним питанням регіональної економічної політики, що стоїть на порядку 

денному у країнах з трансфертним фінансуванням територій, є питання підвищення 

ефективності бюджетного перерозподілу, а також зниження фінансової залежності 

місцевих органів влади від “центру” і посилення їх податкової автономії. 

Висновки 

В реальній ситуації, яка склалася з місцевими фінансами в Україні, доречно 

було б звернутися до вивчення і практичного застосування досвіду фінансового 

регулювання відносин “центру” і “периферії”. таких федеративних держав в 

розвинутою ринковою економікою, як США, Німеччина, Швейцарія та Австрія. 

Корисно також вивчити досвід унітарних держав, які впроваджували в життя теорію 

“фіскального федералізму” і постійно знижували ступінь перерозподілу національного 

доходу через центральний бюджет. Яскравим прикладом такої унітарної держави 

можна вважати Італію. Бюджетна система цієї країни, так само як і наша бюджетна 

система, відзначається жорсткою централізацією: частка центрального бюджету в ній 

складає 66,4 %, а власні доходи місцевих бюджетів не перевищує 20,7 %., з яких 10,7 % 

припадає на місцеві податки [4]. 

З метою виходу із кризи і підвищення економічної самостійності місцевих 

бюджетів в Італії була прийнята низка законів в дусі політики “фіскального 

федералізму”. В економічний план розвитку країни було внесено положення про 

“подальший розподіл функцій між центральними, обласними і місцевими органами 

влади з метою забезпечення населення якісними послугами” [4] Запроваджуються 

місцеві податки (податок на місцеві комунальні послуги, екологічний та інші). 

Передбачається переглянути ставки місцевого податку на нерухому власність, 

удосконалити земельний кадастр країни, підвищити рентні платежі.. Італійські 

економісти вважають, що розширення податкової автономії місцевих бюджетів - 

єдиний можливий шлях до скорочення не тільки їхнього дефіциту, але й дефіциту 

державного бюджету в цілому. Більше того, це шлях до реальної самостійності у 

вирішенні місцевих соціальних проблем. 
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Зарубіжний досвід побудови бюджетних систем і способів фінансування 

місцевих органів влади дозволяє зробити певні висновки щодо вдосконалення 

бюджетної системи в Україні, зокрема: забезпечення місцевих бюджетів не менш як на 

третину власними доходами, чіткий розподіл функцій не тільки між Державним 

бюджетом та місцевими, але і між бюджетами органів місцевого самоврядування для 

розв’язання завдань економічної й політичної стабілізації суспільства. 
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АННОТАЦИЯ 

 
ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ФОРМИРОВАНИЯ ФИНАНСОВ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ 
Рассмотрен зарубежный опыт организации местных финансов. Проанализированы имеющиеся 

финансовые ресурсы в зарубежных странах и методы их формирования. Разработаны предложения 
относительно учета европейских стандартов в процессе совершенствования местных финансов в 
Украине. 

Ключевые слова: унитарность, центральный бюджет, местные бюджеты, бюджеты членов 
федерации, текущие доходы, местные налоги и собрания. 

 
THE SUMMARY 

 
FOREIGN EXPERIENCE OF FORMING OF FINANCES OF ORGANS OF LOCAL SELF-

GOVERNMENT 
Foreign experience of organization of local finances is considered. Present financial resources in 

foreign countries and methods of their forming are analysed. Suggestions are developed in relation to the 
account of the European standards in the process of perfection of local finances in Ukraine. 

Keywords:, unitarity, central budget, local budgets, budgets of members of federation, running yields, 
community charges and collections. 
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УДК 65.012.2 
 
 

ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ФІНАНСОВОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА  
 

І.М. КОЗИК  
Мукачівський державний університет 

 
Стаття присвячена дослідженню сутності фінансової стратегії,  яка є необхідною при 

здійсненні  фінансового планування. Адже фінансове планування сприяє ефективному використанню 
фінансових ресурсів підприємства.  Фінансове планування може стати тією альтернативою, яка 
сприятиме економічному зростанню та відносній захищеності підприємств.  

 
Під впливом економічних  процесів, які відбуваються у державі, 

впроваджуються  нові вимоги до управління підприємством, яке повинне постійно 

пристосовуватися та швидко реагувати на потенційні загрози зовнішнього середовища, 

враховуючи  власні внутрішні можливості.  

На сьогоднішній день підприємства опинилися в такій ситуації, яка змушує їх до 

впровадження  вдосконалених методик розробки прогнозів та планів. Враховуючи 

динаміку ринкових процесів, загострення конкуренції, суттєво знижується 

ефективність розроблених бізнес-планів, які не містять в собі гнучкого механізму 

реагування на постійні зміни середовища. Тому актуальним питанням є розроблення 

ефективної економічної моделі розвитку підприємства. Застосовуючи сучасні методи 

стратегічного управління, підприємства повинні змінювати існуючий фінансового-

господарський механізм, який не відповідає вимогам ринкової економіки.  Доцільно 

науково та виважено підійти не тільки до розроблення та реалізації стратегії розвитку 

підприємства, а й до однієї з її головних складових – фінансової стратегії.  

Об’єкти та методи дослідження 

Проблемам фінансового планування та розробки  фінансової стратегії 

підприємства  в нашій країні присвячено багато наукових праць .Вагомий внесок у 

вивченні цих питань зробили такі зарубіжні та вітчизняні науковці :   А.Файоль, 

Л.Урвік,  Р. Акофф, П. Друкер, Б. Карлоф,  Д. Таргет, І. О. Бланк, В. О. Вінокуров, А. В. 

Вовчак,  В. Г. Герасимчук, А. Г. І. Кіндрацька, Л. С. Козак, В. Краснова, Л. Н. Павлова,  

З. Є. Шершньова , О.О. Редькін , О.А.Амоші та інші. Однак у  наукових працях різних 

вчених  питання фінансової стратегії підприємства висвітлюється у контексті 

стратегічного управління, тобто носить загальний характер. Проте і досі не чітко 

вирішеними є питання розробки фінансової  стратегії, побудови дієвих механізмів,  

формування, адаптації до сучасних умов та економічних  процесів України, оцінки та 
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впровадження фінансової стратегії підприємства, тобто потребують подальшого 

вдосконалення. 

Постановка задачі 

Головною метою є дослідження  економічної сутності фінансової стратегії  для 

підвищення стратегічної обґрунтованості управління підприємством та визначення 

основних методологічних та практичних проблем, які виникають при розробці  та 

побудові механізмів фінансової стратегії, а також визначення її основних завдань.   

Розробка фінансової стратегії - це галузь фінансового планування. Як складова 

частина загальної стратегії економічного розвитку, вона має узгоджуватися з цілями та 

напрямками останньої. У свою чергу, фінансова стратегія справляє суттєвий вплив на 

загальну економічну стратегію підприємства. Зміна ситуації на макрорівні та на 

фінансовому ринку спричиняє коригування як фінансової, так і загальної стратегії 

розвитку підприємства. 

В сучасних умовах, коли значно скорочується тривалість сталих стадій 

економічного розвитку, виникають нові відносини між учасниками ринку, 

трансформується сутність найважливіших економічних закономірностей, значно 

зростає актуальність дослідження феномену невизначеності середовища 

господарювання. Адаптація стратегії підприємств до суттєвої невизначеності та 

забезпечення їх конкурентоспроможності за цих умов є одним з першочергових питань. 

Тому для вітчизняної економічної науки стає дуже актуальним завдання вивчення 

особливостей впливу невизначеності, що проявляється на різних ієрархічних рівнях 

економічної системи, та тих аспектів, у яких ці прояви стосуються стратегії 

підприємств. 

Результати та їх обговорення 

Перспективне фінансове планування визначає найважливіші показники, 

пропорції та темпи розширеного відтворення, є основною формою реалізації головних 

цілей  підприємства. Перспективне планування включає розробку фінансової стратегії 

підприємства та прогнозування його фінансової діяльності.  За умов ринкової 

економіки,самостійність підприємств, їхньої відповідальності за результати діяльності 

виникає об’єктивна  необхідність визначення тенденцій розвитку фінансового стану та 

перспективних фінансових можливостей. На вирішення таких питань і спрямовано 

фінансову стратегію підприємства. Зміна ситуації на макрорівні та на фінансовому 
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ринку спричиняє коригування як фінансової так і загальної стратегії розвитку 

підприємства.      

Теорія фінансової стратегії,досліджуючи об’єктивні економічні закономірності 

ринкових відносин, розробляє форми та способи виживання й розвитку за нових умов. 

Фінансова стратегія включає методи та практику формування фінансових ресурсів,їх 

планування та забезпечення фінансової стійкості підприємства за ринкових умов  

господарювання. Фінансова стратегія охоплює всі форми фінансової діяльності 

підприємства :оптимізацію основних та оборотних засобів,формування та розподіл 

прибутку,грошові розрахунки та інвестиційну політику. 

Стратегія економічної організації –це сукупність її головних цілей та основних 

засобів досягнення даних цілей. Розробляти стратегічні дії підприємства –це значить 

визначати загальний напрямок її діяльності. Стратегія –це не просто функція часу,а 

також функція напрямку.  Вона включає в себе сукупність глобальних ідей розвитку  

підприємства. Відповідальність за розробку стратегії несе керівництво економічної 

організації. Сучасний темп збільшення обсягу знань настільки великий, що стратегічне 

планування –єдиний спосіб прогнозування майбутній можливостей. Воно забезпечує 

керівними органами країни можливості розробки плану на тривалий  період. 

Стратегічне планування є також основою для прийняття рішень. Знання того,що 

необхідно досягти в майбутньому, допомагає уточнити найбільш доцільні шляхи дій. 

Також треба звернути увагу на розгляд тактичних і стратегічних методах 

макроекономічного планування. Необхідно зразу відзначити, що стратегічне 

планування –довгострокове,комплексне,зорієнтоване на кінцеві результати. Але для 

досягнення найбільшого успіху необхідне і тактичне,і стратегічне планування. 

Своєрідність стратегічного планування як системи управління визначається його 

принципами, першим з яких є селективність при орієнтації на цілі глобального 

характеру. Поставивши питання про визначення генеральної мети діяльності,велика 

організація аналізує своє функціональне призначення в системі світового господарства 

й міжнародного розподілу праці незалежно від національних,регіональних кордонів[3].

 На нашу думку, становлення і розвиток ринкової системи господарювання в 

Україні потребує принципово нових підходів до організації управління діяльністю 

підприємства. Саме тому підвищується роль стратегічного фінансового планування для 

регулювання розвитку підприємств.  
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Стратегія підприємства повинна спрямовуватися на розподіл фінансових 

ресурсів, які надходять у його розпорядження або є у нього з метою досягнення 

високих результатів фінансово-господарської діяльності і забезпечення фінансової 

стійкості . У сучасних умовах  при  проведенні стратегічного менеджменту на 

підприємстві треба створити гнучку внутрішню структуру управління підприємством.  

На основі розробленої фінансової  стратегії потрібно забезпечити фінансову стійкість 

підприємства, тобто: щоб стабільно реалізовувалась продукція підприємства, своєчасно 

надходила оплата за неї від дебіторів, а отриманих коштів було достатньо для 

виконання зобов'язань із бюджетом, постачальниками, кредиторами, працівниками. 

Виділяють основні принципи розробки  фінансової стратегії : 

а)  балансування матеріальних і фінансових потоків; 

б) найефективніший розподіл фінансових ресурсів для результативного 

фінансування корпоративної , конкурентних і функціональних стратегій підприємства ; 

в) прогнозування альтернативних можливостей розвитку підприємства і його 

складових з точки зору фінансових характеристик його діяльності в різних умовах 

середовища; 

г) фінансовий аналіз та контроль.      

Стратегія економічної організації – це сукупність її головних цілей та основних 

засобів досягнення даних цілей. Розробляти стратегічні дії підприємства –це значить 

визначати загальний напрямок її діяльності. Стратегія – це не просто функція часу, а 

також функція напрямку. Вона включає в себе сукупність глобальних ідей розвитку 

підприємства[2]. 

Для ефективного функціонування та діяльності підприємства важливим є 

визначення фінансового стану підприємства, результатів його  діяльності, орієнтації і 

фінансових можливостей та перспективної оцінки фінансового стану інших 

господарюючих суб′єктів. Підприємства зацікавлені у формуванні фінансової стратегії. 

Фінансова стратегія –це генеральний план дій по забезпеченню підприємства 

грошовими засобами. Вона охоплює  питання теорії та практики формування фінансів, 

їх планування, вирішує задачі, які забезпечують фінансову стабільність підприємства в 

ринкових умовах господарювання. Теорія фінансової стратегії досліджує об′єктивні 

закономірності ринкових умов господарювання,розробляє способи і форми виживання 

в нових умовах,підготовки та ведення фінансових операцій. 

Фінансова стратегія підприємства включає в себе: 
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• аналіз фінансового стану; 

• оптимізацію основних та оборотних засобів; 

• розподіл прибутку. 

Фінансова стратегія підприємства згідно зі своєю стратегічною ціллю 

забезпечує : 

• формування та ефективне використання фінансових ресурсів; 

• виявлення найефективніших напрямків інвестування та зосередження 

фінансових ресурсів на цих напрямках;відповідність фінансових дій економічному 

стану та матеріальним можливостям підприємства; 

• визначення головної загрози з боку конкурентів,правильний вибір напрямків 

фінансових дій та маневрування для досягнення вирішальної переваги над 

конкурентами; 

• створення та підготовка стратегічних резервів; 

• ранжування та поетапне досягнення цілей; 

Таким чином успіх фінансової стратегії підприємства гарантується при 

взаєморівновазі теорії і практики фінансової стратегії, при співпаданні стратегічних 

цілей з реальними економічними та фінансовими можливостями через жорстку 

централізовану фінансову стратегію[1]. 

Завданням стратегії узгодження фінансових цілей та якості управління 

фінансовою діяльністю підприємства є гармонізація “діалогу” між стратегією розвитку 

підприємства з потребою у фінансових ресурсах, “діалог” не з приводу фінансових 

обмежень, а з приводу фінансових можливостей забезпечення реалізації стратегічних 

завдань – одних з головних складових стратегії розвитку підприємства – конкурентної та 

інноваційної стратегій.   

Фінансова стратегія розробляється переважно у формі бюджету (фінансового 

плану). Отже бюджет - найважливіша складова фінансової стратегії, найважливіший 

напрямок її розробки. Фінансовий план або бюджет - це фінансовий документ, в якому 

визначено витрати майбутніх періодів і джерела їх покриття.     

 Бюджет підприємства включає: 

- План доходів і видатків. Йдеться про очікувані доходи (прибутки) та їх 

розподіл; 

- План грошових надходжень і виплат (план руху готівки); 
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- Плановий баланс (групування коштів за їх складом і розміщенням та 

джерелами надходження).        

 Практика показує, що за умов  нестабільного середовища, з метою уникнення 

названих і деяких інших труднощів бюджетування, здійснюють певні нейтралізаційні 

заходи. Серед них: застосовують методики гнучкого бюджетування, які передбачають 

розробку бюджетів з врахуванням багатоваріантності умов їх реалізації;  розробляють 

кілька альтернативних бюджетів;  зокрема, використовують метод нульового 

бюджетування - підхід, який зовсім не враховує минулих і поточних бюджетних 

пропорцій для розподілу ресурсів під реалізацію нової стратегії підприємства[4]. 

 Важливим завданням  фінансової стратегії є розробка ефективної структури 

капіталу підприємства. Ефективна структура капіталу означає розробку оптимальних 

співвідношень між основним і оборотним, власним і залученим капіталом, формування 

оптимальної структури майна підприємства.       

 Дана   оцінка не може дати повного уявлення про ефективність розробки 

механізмів фінансової стратегії та  вдосконалення діючих методів фінансового 

планування так, як успіх фінансової стратегії підприємства гарантується, коли 

фінансові стратегічні цілі відповідають реальним економічним та фінансовим 

можливостям підприємства, а також враховується фактор ризику ( ризик неплатежів, 

інфляційні коливання, фінансова криза ті інші непередбачувані обставини ).  

Висновки  

Отже, підсумовуючи  дане дослідження  можна стверджувати, що фінансова 

стратегія є основною галуззю фінансового планування. Фінансова стратегія визначає  

фінансову політику підприємства і справляє суттєвий вплив на  його загальну 

економічну стратегію. Вивчаючи теоретичні основи розробки фінансової стратегії слід 

звернути увагу на індивідуальні практичні підходи до вибору механізмів та фінансових 

інструментів  фінансового планування, які повинні сприяти ефективній діяльності 

підприємства та підвищенню   його економічних показників. Основними напрямками 

дослідження залишається розробка вдосконалення альтернативних варіантів фінансової 

стратегії підприємства та розробка методів управління за умов кризового стану 

підприємства.  
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АННОТАЦИЯ 
 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ ФИНАНСОВОЙ СТРАТЕГИИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
Статья посвящена исследованию сущности финансовой стратегии, которая является 

необходимой при осуществлении финансового планирования. Ведь финансовое планирование 
способствует эффективному использованию финансовых ресурсов предприятия. Финансовое 
планирование может стать той альтернативой, которая будет способствовать экономическому росту и 
относительной защищенности предприятий 

 
 

THE SUMMARY 
 

ECONOMIC ESSENCE OF ENTERPRISE FINANCIAL STRATEGY 
The article is devoted to the nature of financial strategy, which is necessary for the implementation of 

financial planning. For financial planning promotes the effective use of financial resources. Financial planning 
can be a greater alternative that will promote economic growth and relative security companies. 
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ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ 
ОБ’ЄКТІВ ІНВЕСТУВАННЯ 

 
С.П. ШТИМА 

Мукачівський державний університет 
 
В даній статті розглядаються підходи до оцінки інвестиційної привабливості об’єктів 

інвестування, зокрема розкрито їх взаємозв’язок в рамках економічної системи країни та алгоритм 
поетапного вибору об’єкта інвестування. А також запропоновані для оцінки інвестиційної 
привабливості об’єктів інвестування базові методики за І.О.Бланком. 

 
Одним із головних завдань підвищення ефективності інвестицій в економіку є 

обрання тих об’єктів інвестування, які мають найкращі перспективи розвитку і можуть 

забезпечити максимальний прибуток. Тому оцінка інвестиційної привабливості такого 

об’єкту є важливим питанням при прийнятті рішення потенційним інвестором.  

Об’єкти та методи дослідження 

В економічній літературі проблеми сутності й аналізу основних підходів до 

оцінки інвестиційної привабливості висвітлено в цілому ряді робіт. На сьогодні існує 

чимало різних методик оцінки інвестиційної привабливості об’єктів інвестування. 
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Найбільшу увагу зазначеним питанням приділено у роботах І. Бланка, А. Гайдуцького, 

Ю.Іванова, О. Сталінської, О. Носової тощо. Але як показав аналіз методичних 

підходів до оцінювання інвестиційної привабливості, вони мало узгоджені між собою, 

мають різний методологічний підхід і тому не можуть бути використані для 

комплексної оцінки. Визначення цих підходів здійснюватиметься за допомогою 

загальнонаукових методів дослідження, таких як аналіз, синтез, наукова дедукція. 

Постановка задачі 

Сучасний стан трансформаційної економіки в Україні зумовлює необхідність 

подальших теоретичних і практичних розробок механізму інвестування як однієї з 

найважливіших структурних складових ринкових відносин. Це в першу чергу 

стосується оцінки інвестиційної привабливості об’єктів інвестування. Мета даної статті 

– узагальнення основних підходів щодо оцінки інвестиційної привабливості об’єктів 

інвестування на всіх рівнях, тобто на мега-, макро-, мезо- та мікрорівні. 

Результати та їх обговорення 

Зацікавленість проблемою інвестиційної привабливості об’єктів інвестування 

визначається ще й тим, як на це дивиться потенційний інвестор. З його позиції, 

інвестиційна привабливість розглядається як узагальнена характеристики переваг і 

недоліків об’єкта інвестування. При її вивченні, в більшості випадків, інвестором 

проводиться суб’єктивна оцінка макроекономічної ситуації, що складається в тій чи 

іншій країні (ринку). Хоч, суб’єктивна оцінка інвестора має важливе значення для 

прийняття інвестиційного рішення, проте покладатися тільки на власні знання та 

інтуїцію (досвід) без врахування об’єктивних факторів є великим ризиком. Так як 

«інвестор ніколи не має у своєму розпорядженні детермінованої всеосяжної оцінки 

міри ризику, оскільки рівень різноманіття параметрів зовнішнього і внутрішнього 

середовища щодо проекту завжди перевищує управлінські (пізнавальні) можливості 

особи, яка приймає рішення» [2;65]. Тому більшість дослідників зазначеної проблеми 

вважають, що оцінка інвестиційної привабливості економічної системи має базуватися 

«на аналізі як об’єктивних факторів, обумовлених природними умовами, так і на обліку 

суб’єктивних факторів, що виникають у процесі економічної діяльності окремих 

суб’єктів» [4;119]. 

Інвестор, приймаючи рішення про вкладання інвестицій в той чи інший об’єкт 

інвестування, повинен підходити до нього комплексно стосовно його інвестиційної 

привабливості. Тобто, для інвестора має бути важливим, щоб висока інвестиційна 
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привабливість забезпечувалася на всіх етапах прийняття інвестиційних рішень, від 

вибору країни (ринку) – до визначення конкретного інвестиційного проекту. У зв’язку 

з цим більшість дослідників доходять висновку, що інвестиційна привабливість має 

розглядатися як багаторівнева система. Проте необхідно визначити, з яких саме рівнів 

буде складатися така система. Думок з цього приводу є багато, але ми погоджуємося з 

міркуваннями І.О. Бланка, який виділяє наступні рівні (об’єкти) інвестування: ринок, 

галузь, регіон, окрема компанія чи фірма [1;73].  

Але треба зазначити, хоч ці рівні перебувають між собою у взаємозв’язку та 

взаємозалежності, проте «для різних інвесторів вони можуть мати різні значення і 

послідовність. У більшості випадків інвесторів цікавлять усі рівні інвестиційних 

переваг у звичному дедуктивному процесі пізнання (від загального до конкретного). 

Залежно від мети інвестора вони можуть змінювати пріоритети. Звідси очевидно, що 

інвестиційна привабливість має агрегований характер: нижчий рівень привабливості є 

складовою вищого рівня. А відтак усі рівні інвестиційної привабливості 

взаємопов’язані. Такий агрегований характер дає можливість іноземному інвестору 

оцінити в комплексі переваги від економіки країни до окремого виробництва, що 

дозволить йому прийняти правильне рішення щодо інвестування» [3;83-84]. На основі 

проведеного дослідження Гайдуцький А.П. пропонує модель багаторівневої 

характеристики інвестиційної привабливості економіки (рис. 1). 

 
Рис. 1. Багаторівнева модель інвестиційної привабливості економіки [3;84] 

Оскільки до прийняття рішення про вкладання інвестицій потенційному 

інвестору необхідно підходити комплексно та системно, тобто пройти через систему 

інвестиційної привабливості «країна (ринок) – галузь – регіон – підприємство – 
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конкретний проект», А. Гайдуцький пропонує використовувати алгоритм вибору 

об’єкта інвестування (рис.2). 

Інвестор

Рішення про вкладення капіталу

Вибір країни

 
Рис.2. Модель вибору об’єкта інвестування  на основі його інвестиційної привабливості  
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Необхідно зазначити, що даний алгоритм вибору конкретного інвестиційного 

об’єкту на основі оцінки інвестиційної привабливості є повним, тобто він включає в 

себе проходження всіх рівнів, проте використовується в таку вигляді дуже рідко. 

Найчастіше дана модель зазнає змін виходячи з конкретних інтересів та можливостей 

потенційного інвестора. Тобто алгоритм може включати в себе від п’яти (повний 

варіант) до одного рівня – коли інвестор наперед визначився з галуззю чи регіоном 

куди він має намір вкладати інвестиції. Алгоритм в повній мірі використовується в 

тому випадку, якщо потенційний інвестор освоює нову країну (ринки), про які він 

нічого не знає чи сумнівається у власних суб’єктивних судженнях щодо вкладання 

інвестицій.  

Отже, в якому напрямі рухатися інвестору для правильного вибору об’єкту 

інвестування зрозуміло. Постає питання щодо оцінки інвестиційної привабливості цих 

об’єктів. Найпоширенішими методиками щодо оцінки інвестиційної привабливості 

об’єктів інвестування є методики, запропоновані  І.О. Бланком, а саме: 

• методика оцінки і прогнозування макроекономічних показників розвитку 

інвестиційного ринку; 

• методика оцінки і прогнозування інвестиційної привабливості галузей 

(підгалузей) економіки; 

• методика оцінки і прогнозування інвестиційної привабливості регіонів; 

• методика оцінки інвестиційної привабливості окремої компанії (фірми) 

[1;74]. 

 Дані методики базуються на визначені інтегрального показника оцінки 

інвестиційної привабливості об’єкта інвестування, на основі ряду синтетичних 

показників, що входять до нього (табл. 1).  
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Таблиця 1 
Показники, на основі яких здійснюється оцінка інвестиційної привабливості  

об’єктів інвестування (за Бланком І.О.) 
Об’єкт інвестування 

Ринок Галузь Регіон Компанія чи фірма 
І. Основні 
показники, які 
визначають 
макроекономічний 
розвиток 
інвестиційного 
ринку в цілому 

І. Рівень 
прибутковості 
діяльності галузі 

І. Рівень 
загальноекономічно
го розвитку регіону 

І. Аналіз 
оборотності активів 

ІІ. Основні 
показники розвитку 
ринку капітальних 
вкладень 

ІІ. Рівень 
перспективності 
розвитку галузі 

ІІ. Рівень розвитку 
інвестиційної 
інфраструктури 
регіону 

ІІ. Аналіз 
прибутковості 
капіталу 

ІІІ. Основні 
показники розвитку 
ринку об’єктів 
приватизації 

ІІІ. Рівень 
інвестиційних 
ризиків, 
характерних для 
галузі 

ІІІ. Демографічна 
характеристика 
регіону 

ІІІ. Аналіз 
фінансової стійкості 

ІV. Основні 
показники розвитку 
ринку нерухомості 

 IV. Рівень розвитку 
ринкових відносин і 
комерційної 
інфраструктури 
регіону 

IV. Аналіз 
ліквідності активів 

V. Основні 
показники розвитку 
фондового ринку 

 V. Рівень 
криміногенних, 
екологічних та 
інших ризиків 

 

П
ок
аз
ни

ки
, щ

од
о 
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ін
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ій
но
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VI. Основні 
показники розвитку 
грошового ринку 

   

 
Висновки 

Таким чином, потенційному інвестору для прийняття правильного та 

обґрунтованого рішення про вкладання інвестицій необхідно підходити до даного 

питання комплексно. Тобто, необхідно не тільки покладатися на свої суб’єктивні 

судження, а навпаки, враховувати об’єктивні фактори, та при виборі об’єкту 

інвестування використовувати відповідний алгоритм, модифікований відповідно до 

мети інвестора. А також використовувати відповідні методики щодо оцінки 

інвестиційної привабливості об’єктів інвестування, наприклад запропоновані 

І.О.Бланком, що в результаті приведе до прийняття правильного рішення. 
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АННОТАЦИЯ 
 

ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ 
ОБЪЕКТОВ ИНВЕСТИРОВАНИЯ 

В данной статье рассматриваются подходы к оценке инвестиционной привлекательности 
объектов инвестирования, в частности раскрыты их взаимосвязи в рамках экономической системы 
страны и алгоритм поэтапного выбора объекта инвестирования. А также предложены для оценки 
инвестиционной привлекательности объектов инвестирования базовые методики за И.О.Бланком. 

 
THE SUMMARY 

 
MAIN APPROACHES TO EVALUATION CONCERNING THE INVESTMENT OBJECTS 

The approaches to evaluation concerning the investment attraction of investment objects consiolere in 
the given article, their interconnection  within the economic system and stage, by stage choice of object 
investment. The basic methodology by I.O. Blank concerning the evaluation of investment attraction dealing 
with investment objects are also proposed by the article. 
 
 
 
 
 
 
УДК 338.012 
 

 
СТАН РИНКУ МОЛОКА ТА МОЛОЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ В СУЧАСНИХ УМОВАХ 

ГОСПОДАРЮВАННЯ 
 

О.Ю. БОЧКО  
Мукачівський державний університет 

 
Важливою складовою становлення ринку сільськогосподарської продукції в сучасних умовах є 

ринок молока та молокопродуктів. Оскільки молокопродуктивний комплекс на сучасному етапі, через 
зменшення обсягів виробництва знаходиться в кризовому стані, то проблема вивчення сучасного стану 
є актуальною на даний період часу. Стаття розкриває сучасний стан ринку молока та молочної 
продукції в сучасних умовах та проблеми розвитку ринку, які потребують негайного вирішення. 

 
Значущість молока та молокопродукції в сучасних умовах, як незамінного 

продукту харчування, висуває на передній план проблему досягнення стійких і 

стабільних обсягів його виробництва. На сьогоднішньому етапі молокопродуктивний 

підкомплекс, через суб’єктивні та об’єктивні причини, знаходиться в кризовому стані. 
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Значно скоротилося виробництво молока та молокопродуктів в порівнянні з 

2007 роком: по Україні на 3,2%, у Львівській області на 4%, в Тернопільській на 3,2%, 

Івано-Франківській – 1,1%. 

Послаблення ролі держави та відсутність виваженої політики щодо розвитку цієї 

галузі, а також криза управління економічними процесами та їх регулювання – основні 

причини деформації та дестабілізації молокопродукитивного підкомплексу, різкого 

падіння обсягів виробництва та зниження його ефективності [5, с. 308]. 

Об’єкти та методи дослідження 

Зазначене коло питань ринку молокопродукції агропромислового комплексу 

вивчають ряд вчених: М.А. Лендел, А.Лисецький, П.Т. Саблук, П.М. Гарасим, Л.Я. 

Новаковський, В.В. Шепа, А.М. Третяк, В.П. Мікловда, В.В. Юрчишин, М.Г. Ступень, 

О.М. Бородіна, В.Г. Галанець, Л.Антоненко, В.Г. Трегобчук, М.І. Долішній, Е. 

Лысенко, М.В. Бочков, І. М. Буздалов, Є.С. Карнаухова, В.М. Хлистун, Е.В Серова та 

ін. Проте, ми вважаємо, недостатньо розкрите питання сучасного стану ринку молока 

та молокопродукції. 

Постановка задачі 

Мета дослідження полягає у визначенні сучасного стану та розвитку ринку 

молока та молокопродукції в сфері агропромислового комплексу.  

Результати та їх обговорення 

Для ефективного функціонування на ринку молокопродукції повинні бути чітко 

визначені параметри дослідження зовнішнього та внутрішнього середовища. До 

зовнішнього середовища належить кількість господарюючих суб’єктів, суспільні, 

правові, економічні та природні умови, що діють в ринковій економіці країни. До 

внутрішнього середовища впливу на підприємство належать, в першу чергу, 

підприємства - виробники сільськогосподарської продукції, посередники, конкуренти 

та споживачі продукції, рівень розвитку персоналу. 

Молокопродукція на ринку при переході від виробника до споживача проходить 

кілька етапів (рис.1.). 
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Рис. 1. Схема руху товарів від виробників до споживачів 
 

В основі формування регіонального ринку продовольчих товарів будь-якого 

рівня беруть участь виробники, переробники, широко спеціалізовані та вузько 

спеціалізовані посередники і споживачі продукції. Широко спеціалізовані посередники 

постачають групу товарів, а вузько спеціалізовані один або обмежену асортиментну 

кількість товарів. 

Посередники – це підприємства, що допомагають фірмі у просуванні, збуті й 

поширенні її продукції. 

Конкуренти – це підприємства, які виробляють таку саму або аналогічну 

продукцію, що й обрана фірма і реалізують її на цільових ринках. 

Споживачі – це фізичні або юридичні особи, які споживають продукцію фірми. 

Вони можуть бути потенційним (здатними купити певний товар) або безпосередніми 

(бажають і мають змогу придбати певний товар) [4, с.27]. 

Достатньо привабливий за обсягами ринок серед сільськогосподарської 

продукції займає молочна промисловість. Це пов’язано з тим, що продукція молочної 

галузі займає важливе місце у споживанні. Частка витрат на молочні продукти 

становить 15 % від загальних витрат на харчування (що становить 4 місце після витрат 

на хлібобулочні, м’ясні, борошняні та макаронні вироби) [6, с.102]. 

Молочні продукти – це споживчі товари першої необхідності, для яких є 

характерний сталий попит, вони не можуть бути замінені іншими продуктами, мають 

короткий термін реалізації, їх продають через розгалужену торговельно-збутову 

мережу [2, с.108]. 

Сьогодні в Україні протягом 2008 року вітчизняний сільськогосподарський 

ринок, включаючи і молочну продукцію, перебував у скрутному становищі, тому, 

відповідно, відбувалося і скорочення його розвитку.  

Виробник 
продукції 

Дрібне 
підприємство 

Роздрібний 
торговець 

 

Посередник 
Оптова 

підприємство 

Споживач 
продукції 

Дрібно-оптове 
підприємство 
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За даними Головного управління статистики в Україні загальний обсяг молока 

склав 13270 млн. т., що на 444,6 млн. т. менше ніж в 2007р., або на 3,2%. Надалі 

основним виробниками молока залишаються приватні господарства, які виготовляють 

82% загального обсягу молока. Зменшення обсягу молока в розрізі Західних регіонів 

країни покажемо в таблиці 1.  
Таблиця 1 

Обсяги виробництва молока (млн. т.) 
Регіони 2008р. 2008р. до 2007р., % 
Україна 13269,8 96,8 

Закарпатська обл. 395,0 99,8 
Івано-Франківська обл. 570,1 98,9 

Львівська обл. 893,2 96,0 
Тернопільська обл. 469,7 96,8 
Чернівецька обл.. 360,8 98,1 

 

Отже, в таблиці 1 спостерігаємо зменшення обсягу виробництва молока в 

Західних регіонах України. Серед зазначених областей найбільший відсоток 

зменшення обсягів в Львівській області на 4%, недалеко відстає Тернопільська обл. та 

по Україні загалом на 3,2%. 

Причинами зменшення обсягів виробництва молока, на нашу думку, можуть 

бути: по-перше, зменшення експорту молочної продукції, що призведе до падіння 

закупівельної ціни на досліджувану продукцію; по-друге, зменшення поголів’я худоби, 

яке в 2008 році зменшилося до 3,4 млн. голів (на 6%); по-третє, ріст цін на корми; по-

четверте, випереджаючі темпи росту цін на паливно-мастильні матеріали (в порівнянні 

зі закупівельними цінами на молоко). 

За даними Головного управління статистики поголів’я корів у всіх категоріях 

господарств за 2008р. зменшилося на 224,7 тис. гол., або на 6,2%, в тому числі на 

сільськогосподарських підприємствах – на 103,6 тис. голів, в господарствах населення 

– на 121,1 тис. голів.  

В цілому, вітчизняний молочний ринок характеризується високою сезонністю та 

різкими коливаннями цін у періоди зниження та підвищення споживної активності. 

Хоча і експерти Національної асоціації молочників «Укрмолпром», прогнозують 

в Україні, в найближчий період, здешевлення молока на 10-15%, що, на їх думку, 

зумовлене падінням світових цін на молочну продукцію, ми на даний період 

простежуємо протилежну ситуацію (табл.2). 
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Таблиця 2 
Середні ціни реалізації молочної продукції сільськогосподарськими підприємствами  

Львівської області 

Продукція 2001р. 2003р. 2005р. 2007р. 2008р. 2008р. до 
2001р., % 

2008 до 
2007р., % 

Молоко та 
молочні 
продукти 

503,1 547,5 772,4 1067,3 1097,2 218 103 

 

Як бачимо, з таблиці 2, починаючи з 2001 року ціни на молочну продукцію 

зростають. Зокрема до 2008 р. зросли на 218% та з 2007р. – на 3%. На думку                

Ю. Воскобійника: «…формування цін на молокопродукцію значною мірою залежить 

від співвідношення попиту та пропозиції з урахуванням сезонних чинників. Зниження 

цін на молоко в Україні, як водиться, припадає на літні місяці – червень-серпень… 

Поступове їх зростання починається із серпня та триває до березня». 

Досягнення збалансованості між попитом та пропозицією в усіх сферах 

економіки, в тому числі молочарській, вимагає вирішення існуючих диспропорцій у 

виробничо-збутовій системі. Пропорційність розвитку структурних елементів у 

молокопродуктовому підкомплексі дозволить наситити внутрішній ринок вітчизняною 

продукцією [3, с.112.]. 

Основним підприємством, що забезпечує виробництво молокопродуктів Львівської 

області є ЗАТ „Галичина”, що на даний період часу займає 30% загального обсягу ринку 

Західного регіону та 7% ринку України молочної продукції. 

За підсумками першого півріччя 2008 року обсяги продажу молочної компанії 

„Галичина” виросли на 39,5% у порівнянні з першим півріччям 2007 року. Зокрема, за 

словами генерального директора компанії Володимира Перини, в 2007 р. було продано 

31 196,8 тонн молочної продукції. 

Прибутковість „Галичини” формується трьома центрами прибутковості – 

кисломолочна продукція, жирна продукція (сири, масло), сухі продукти (казеїн, СМЗ). 

Більш стабільними і прогнозованими є перші два центри, оскільки вони орієнтовані на 

внутрішній ринок. 

За 9 років діяльності на українському ринку ЗАТ „Галичина” зарекомендувала себе 

як надійний партнер, торгова марка фірми користується заслуженою довірою у покупців. 

Компанію „Галичина” експерти визнали найбільшим проривом на ринку молокопродуктів. 

На даний період часу частка на ринку України оцінюється в межах – 7%, на Західній 

частині -30% [1]. 
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Виробництво основних видів продукції підприємства покажемо в таблиці 3. 
 

Таблиця 3 
Виробництво основних видів продукції ЗАТ „Галичина” (тонн) 

Основні види 
продукції 2001р. 2002р. 2005р. 2007р. 2008р. 

2008р. до 
2001р. 
рази   

Молоко 1079 2347 4890 10034 16344 15,1 
Сметана 837 1940 4043 7101 8922 10,7 
Кефір 686 1430 2990 5233 9613 14,0 
Йогурт 302 885 2059 3026 6642 22,0 
Маслянка - - - 57 477 - 

Масло 1011 1354 2258 3706 3705 3,7 
Молоко сухе 
знежирене 

978 1046 1172 1056 932 0,95 

* дослідження автора 

Вивчаючи показники таблиці 3, можна сказати, що виробництво основних видів 

продукції за чотири роки значно зросло, особливо високими темпами це прослідковується 

при виробництві йогуртів (у 22,0 рази) та молока (у 15,1 рази), яке є одним з основних 

товарів ЗАТ „Галичина”. В 2005 році підприємство вивело на ринок новий товар – 

маслянку, виробництво якої також за останні роки збільшилося на 8,4 рази.  

Проте однією з найбільш гострих проблем недостатності вивчення ринку 

молокопродуктового підкомплексу АПК України та його особливостей, з якою 

стикаються агропідприємства, є нестача достовірної інформації щодо купівлі даного 

виду продукції в населення, реалізації по каналам збуту, оскільки, в даний час 

основними виробниками молочної продукції є сільське населення та приватні 

підприємства. 

Висновки 

Отже, на ринку молокопродукції існує ряд проблем, які потребують негайного 

вирішення: 

- для збільшення обсягу реалізації молока пропонується створювати 

молокоприймальні пункти з метою залучення приватних дворів; 

- залучення транспортних засобів для організації доставки молока від 

місцевих жителів; 

- для розвитку молочних підприємств на місцях пропонується створення 

необхідної стратегічної державної підтримки; 

- удосконалити існуючі методики руху продукції від виробника до споживача; 
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- забезпечувати підвищення маркетингової діяльності вітчизняних 

товаровиробників на ринку молока та молокопродуктів. 

 
ЛІТЕРАТУРА 

1. Бюлетень. Цінні папери України № 53-54. 2007. 
2. Голомша Н.Є. Маркетингові дослідження ринку молока та молоко продукції // 

Економіка АПК.- 2004.- №:6 С.108-111. 
3. Глібов Р.В Молочарна асоціація в розвитку регіонального ринку молока // 

Економіка АПК, - 2004.- №6. С.111-118.  
4. Примак Т.О. Маркетинг.: Навч. посібник К.: МАУП, 2001, - 199с.  
5. Романів О. Державне регулювання молоко продуктивного під комплексу в 

умовах ринкових відносин // Вісник ЛДАУ. Економіка АПК №12 2005. С.307-316. 
6. Савицька В Актуальні проблеми розвитку ринку молока і молочних продуктів 

// Економіка АПК.- 2002.-№11 С. 102-138.  
 

АННОТАЦИЯ 
 

СОСТОЯНИЕ РЫНКА МОЛОКА И МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ В СОВРЕМЕННЫХ 
УСЛОВИЯХ ВЕДЕНИЯ ХОЗЯЙСТВА 

Важной составляющей рынка сельскохозяйственной продукции в современных условиях есть 
рынок молока и молочной продукции. Поскольку молокопродуктивный комплекс в современных 
условиях, в результате снижения объемов производства, находится в кризисном состоянии, то проблема 
изучения его состояния является актуальной. В статье раскрывают особенности состояния рынка молока 
и молочной продукции на сегодняшний день и проблемы развития рынка, которые нуждаются в срочном 
решении. 

 
 

THE SUMMARY 
 

THE MARKET OF MILK AND SUCKLING PRODUCTS CONDITION IS IN MODERN TERMS OF 
MENAGE 

In modern terms the market of milk and diary products is the important constituent of becoming of market 
of agricultural product. As complex that produces milk produces on a modern stage, through diminishment of 
production volumes is in the crisis state, the problem of study of the modern state is actual on this period of 
time. The article exposes the modern market condition of milk and diary products in modern terms and problem 
of market development, which need immediate decision. 
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УДК 657 
 
 

ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ РЕЗЕРВІВ СУМНІВНИХ БОРГІВ 
 

В.М. ГОЛОВАЧКО, Д.Л. ТІБА 
Мукачівський державний університет 

 

Кожне підприємство має бути пильне до своїх боржників, тобто дебіторів. Для того, щоб в 
майбутньому не отримати великі втрати, обов’язковим є створення резерву сумнівних боргів, 
методика розрахунку якого закріплюється в наказі про облікову політику.  

 
В сучасних економічних умовах діяльність кожного господарюючого суб’єкта 

являється предметом уваги широкого кола учасників ринкових відносин, які 

зацікавлені в результатах його функціонування.  

Одним з найбільш складних і суперечливих питань бухгалтерського обліку є 

облік дебіторської заборгованості, що пов’язано з існуванням проблеми неплатежів. 

Відсутність майнової відповідальності за невиконання власних договірних зобов’язань 

дає їм змогу ухилятись від взаєморозрахунків з партнерами. Це питання потребує 

детального дослідження і вивчення, оскільки має великий вплив не тільки на діяльність 

і розвиток самого підприємства, але і на економіку країни в цілому. 

Одним із важливих етапів достовірного і справедливого відображення стану 

розрахунків з дебіторами є резерв сумнівних боргів, який має створюватись для 

запобігання негативного впливу на фінансовий стан підприємства. 

Об’єкти та методи дослідження 

Дослідженню проблеми боргоутворення між суб’єктами господарювання 

України приділяється досить велика увага. Підтвердженням цього є низка 

опублікованих праць таких вчених як С.Ф. Голов, О.І. Коблянська, Н.М. Ткаченко, О. 

Харламова, Г. Бендарчук, В.В. Баліцька, Б.С. Юровський, О. Короп, І. Зубрицька, Л.Л. 

Горецька, В.І. Єфименко, Д.А. Панков та інші. Дослідження вчених стали вагомим 

внеском у вирішення серйозних причин утворення боргів і зниження їхніх обсягів. 

Постановка задачі 

Основним завданням дослідження є розгляд проблемних питань щодо резерву 

сумнівних боргів, порівняння з розвинутими країнами, а також надання рекомендацій 

щодо його удосконалення з урахуванням специфіки зарубіжного досвіду. 

Результати та їх обговорення 

Згідно П(с)БО 10, “дебіторська заборгованість – це сума заборгованості 

дебіторів підприємству на певну дату. А дебітори, у свою чергу, є юридичними і 
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фізичними особами, які внаслідок минулих подій заборгували підприємству певні суми 

грошових коштів, їх еквівалентів або інших активів”. Дебіторська заборгованість, 

зокрема поточна, може бути: безнадійною, сумнівною і звичайною (щодо якої сумніви 

не виникають). 

Сумнівним боргом визнається дебіторська заборгованість організації, щодо якої 

існує ймовірність непогашення боржником. 

Безнадійною вважається заборгованість, щодо якої існує впевненість про її 

непогашення боржником. Основною особливістю цієї заборгованості виступає 

закінчення строку позовної давності. Позовна давність – це строк, протягом якого 

особа може звернутися до суду з вимогою про захист свого цивільного права або 

інтересу. Тривалість строку позовної давності для стягнення боргу становить 3 роки. 

Для того, щоб безнадійна заборгованість певним чином не вплинула на 

фінансовий стан підприємства, тобто, щоб уникнути втрат, важливо створювати резерв 

сумнівних боргів. У бухгалтерському обліку для створення та використання резерву 

сумнівних боргів застосовується рахунок 38 “Резерв сумнівних боргів”. Цей рахунок 

використовується для корегування оцінки дебіторської заборгованості покупців і 

замовників за товарними операціями та інших дебіторів за нетоварними операціями. 

Створення резерву в проведенні відображається по дебету рахунка 94 “Інші 

витрати операційної діяльності”, а списання безнадійної дебіторської заборгованості за 

рахунок створеного резерву відбувається по кредиту рахунка 36 “Розрахунки з 

покупцями та замовниками”. Якщо виникає зменшення суми резерву у зв’язку з 

покращенням фінансового стану підприємства, то це показується по кредиту рахунка 

71 “Інший операційний дохід”. 

Безнадійна дебіторська заборгованість за товари, роботи чи послуги списується 

в момент її визнання за рахунок резерву сумнівних боргів, який формується на дату 

балансу на підставі даних бухгалтерського обліку минулих звітних періодів. Якщо для 

списання безнадійної заборгованості покупців (замовників) не вистачило резерву 

сумнівних боргів, різниця списується на витрати періоду. 

Підставою для створення резервів сумнівних боргів є результати проведеної 

інвентаризації дебіторської заборгованості підприємства. Методика проведення таких 

інвентаризацій має бути визначена обліковою політикою самого підприємства. Після 

закінчення інвентаризації розрахунків з дебіторами в обліку підприємства повинні 
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залишатися виключно узгоджені суми. Це необхідно для того, щоб виконувалася 

вимога про достовірність фінансової звітності.  

Для того, щоб відбулась інвентаризація, необхідно переконатись у своїх 

контрагентах. Для цього слугує звірка з контрагентами-покупцями (замовниками), при 

проведенні якої основним первинним документом є “Акт звірки розрахунків”. Типова 

форма такого документа не затверджена. Тому кожне підприємство складає такі акти у 

довільній формі з дотриманням таких обов’язкових реквізитів: 

- назва документа (форми); 

- дата і місце складання; 

- назва підприємства, від імені якого складено документ; 

- зміст, обсяг і одиниця виміру господарської операції; 

- особистий підпис або інші дані, що надають можливість ідентифікувати 

особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції [4]. 

Рішення про створення резерву сумнівних боргів повинно бути підготовлене 

комісією підприємства за участі керівників бухгалтерської, юридичної і збутової служб 

та затверджуватись керівником підприємства. 

Резерв можна створювати лише до тієї частини дебіторської заборгованості, яка 

є фінансовим активом. Звичайно це має бути поточна заборгованість і вона немає 

належати до безнадійної. Тобто резерв сумнівних боргів створюється за сумнівною 

заборгованістю. 

Практика ведення бухгалтерського обліку показує, що велика кількість 

підприємств (приблизно 90%) за останні роки зовсім не створює резерв сумнівних 

боргів, вважаючи, що в цьому немає потреби, а дехто розраховує його досить 

приблизно. Проте, згідно статистичних даних, на підприємствах України дебіторська 

заборгованість, особливо за товари, роботи та послуги, існує на велику суму і в 

результаті з’являється висока прострочена заборгованість (більш ніж 50%). Ці дані з 

кожним роком стають все більші. Тому не зрозумілим є, чому підприємства не хочуть 

створювати резерв. 

Приклад. Підприємство “А” за  попередній рік мало дебіторську заборгованість 

у сумі 4628,1 тис.грн., простроченої більше 6 місяців – на 342,7 тис.грн., резерву було 

створено на 134,6 тис.грн., а списано безнадійної – 65,7 тис.грн. Ось для таких випадків 

і потрібен резерв сумнівних боргів.   
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Згідно П(с)БО 10, сума резерву сумнівних боргів, що створюється, визначається 

одним з двох методів:  

• прямим  

• за коефіцієнтом сумнівності. 

Перший метод застосовується на невеликих підприємствах, де кількість 

дебіторів є незначною, або щодо заборгованості іншої, ніж заборгованість за товари, 

роботи й послуги, в зв’язку з тим, що резерв створюється на фактичну суму сумнівної 

заборгованості. 

За другим методом величина резерву сумнівних боргів розраховується 

множенням суми залишку дебіторської заборгованості на початок періоду на 

коефіцієнт сумнівності. Коефіцієнт сумнівності встановлюється за даними 

попереднього періоду і, як правило, зростає зі збільшенням строків непогашення 

дебіторської заборгованості. 

Коефіцієнт сумнівності розраховується такими способами: 

1) визначення питомої ваги безнадійних боргів у чистому доході; 

2) класифікація дебіторської заборгованості за строками непогашення; 

3) визначення середньї питомої ваги списаної протягом періоду дебіторської 

заборгованості у сумі дебіторської заборгованості на початок відповідного періоду за 

попередні 3-5 років. 

Кращим можна вважати використання другого способу, тобто класифікація 

заборгованості за строками непогашення. Це рішення пов’язане з тим, що 

правильнішим має бути поділ дебіторської заборгованості на групи, тоді коефіцієнт 

сумнівності для кожної групи буде різним і створення резерву буде точнішим. Крім 

цього, цей спосіб є кращим і тому, що у примітках до фінансової звітності дебіторська 

заборгованість також відображається по групах непогашення, що спрощує роботу 

підприємства. 

Проаналізувавши П(с)БО 10, можна виділити наступні випадки, в яких 

підприємства можуть створювати резерв сумнівних боргів, а саме, якщо: 

- в обліку буде визначена і відображена вартість неоплачених товарів; 

- підприємство звернулось до суду про стягнення заборгованості; 

- якщо створена комісія за участю керівників різних служб, яка дала 

обгрунтований висновок про доцільність створення такого резерву, а результати 

висновку затверджені керівником підприємства. 
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Протягом року нарахована сума резерву використовується поступово, в міру 

встановлення безумовної неплатоспроможності того або іншого сумнівного дебітора. 

Залишок невикористаної суми до кінця року додається до доходів. Потім, для 

використання в наступному році, нараховується новий резерв сумнівних боргів після 

проведення інвентаризації дебіторської заборгованості. 

Слід звернути особливу увагу на те, що згідно з Цивільним кодексом України, з 

1 січня 2004 року надається право сторонам за домовленістю змінювати термін 

позовної давності. Тобто позовна давність за рішенням підприємств може бути 

продовжена на термін більший трьох років навіть без внесення сторонами необхідних 

змін в угоді [2]. 

Проте, скоріш за все, що зміни в кодексі не є позитивним явищем в зв’язку з 

тим, що чим більший термін позовної давності, тим більша сума сумнівної 

заборгованості.  

Для того, щоб робити деякі висновки щодо створення резерву сумнівних боргів, 

доцільно хоча б трохи порівняти міжнародний досвід формування резервів сумнівних 

боргів із дебіторської заборгованості з українським. 

Наприклад, у Данії резерв може створюватися лише підприємствами, до 

специфіки яких належить утворення значних сум дебіторської заборгованості, а в 

Україні повинні створювати всі підприємства, які мають хоча б якусь дебіторську 

заборгованість.  

Щодо права на формування підприємством резерву, то у Франції воно виникає у 

разі високої вірогідності неповернення дебіторської заборгованості, у  Португалії – 

виникає тоді, коли наявна дебіторська заборгованість прострочена більш як на 6 

місяців, а боржника визнано банкрутом або сплата боргу залежить від рішень комітету 

кредиторів, судового рішення тощо, при цьому формування резерву відбувається 

поступово у відсотках до вартості простроченої заборгованості. А в Україні, як вже 

зазначалось, – якщо в обліку буде відображена вартість неоплачених активів або 

підприємство звернулось до суду про стягнення заборгованості.  

Щодо обсягу резерву на кінець фінансового року, то в Італії не може 

перевищувати 5% від суми річного товарообороту, а в Україні залишок резерву на дату 

балансу не може бути більшим, ніж сума дебіторської заборгованості на ту саму дату. 

Створення резервів сумнівних боргів в Україні розпочалося на основі зростання 

протягом тривалого часу обсягів заборгованості, що певним чином заморозило 
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проблему розв’язання боргової залежності і призвело до втрати підприємствами 

зацікавленості займатися стягненням боргів із дебіторів. Оскільки жорстких 

законодавчих вимог до відповідальності за несвоєчасне виконання грошових 

зобов’язань не існує, з’явилася можливість продовжувати термін позовної давності та 

формувати резерви сумнівних боргів. 

  Висновки 

Отже, в утворенні дебіторської заборгованості є певний матеріальний інтерес. У 

постачальників утворюється дебіторська заборгованість, яка надає їм можливість 

формувати резерв сумнівних боргів і продовжувати строки розрахунків завдяки зміні 

термінів позовної давності підприємства за взаємною згодою.  

Також можна зробити висновок, що вибір методики розрахунку резерву 

сумнівних боргів безпосередньо пов’язаний зі специфікою роботи підприємства. Вибір 

методу формування резерву сумнівних боргів безпосередньо впливає на розмір 

прибутку господарюючого суб’єкта. Як уже було зазначено, кращим є спосіб 

класифікації заборгованості за строками непогашення. Він чітко вказує темпи 

зростання (спадання) заборгованості в розрізі кварталів, а також, розраховуючи 

коефіцієнт сумнівності таким способом, прибуток буде надходити постійно однаково 

без різких спадів (звичайно якщо вони були за рахунок дебіторської заборгованості).  

Для підприємства важливо зрозуміти обов’язковість формування резерву 

сумнівних боргів, незважаючи на добровільний характер. Порівнявши із досвідом 

зарубіжних країн, можна побачити, що в кожній країні є свої плюси і мінуси, які треба 

завжди вдосконалювати. Цікавим і, в той же час, легким є формування резерву в 

Португалії: в обсязі 25% від простроченої заборгованості терміном 6-12 місяців; 50% 

при 12-18 місяцях прострочення; 75% при 18-24 місяцях прострочення і 100% - якщо 

прострочена заборгованість понад 24 місяці. Воно могло б підійти і Україні. 

Щодо законодавства, то доцільно було б ввести більш жорсткі умови щодо 

розрахунку з дебіторами, високі штрафи за несплату в термін і знижки за сплату в 

термін, як це спостерігається в зарубіжних країнах. Знижки можна було б 

розраховувати у відсотках до терміну оплати: чим скоріше буде погашена 

заборгованість, тим вищий відсоток знижки за товари, роботи, послуги, і навпаки. 

Можливо це б дало стимул боржникам розраховуватись якнайшвидше за борги і не 

виникало б такого важливого на сьогоднішній час питання як формування резерву 

сумнівних боргів.  
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Хотілося б наголосити, що в зв’язку з несприятливими умовами, які виникли в 

Україні, найоптимальнішим варіантом для всіх підприємств є отримання передоплати 

за товари, роботи та послуги. 
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АННОТАЦИЯ 
 

ПРОБЛЕМЫ УЧЕТА РЕЗЕРВОВ СОМНИТЕЛЬНЫХ ДОЛГОВ 
Каждое предприятие должно с осторожностью ставится к своим должникам, то есть дебиторам. Для 
того, чтоб в будущем не получить большие потери, обязательным есть создание резерва сомнительных 
долгов, методика расчета которого закрепляется в приказе про учетную политику. 
 

THE SUMMARY 
 

PROBLEMS OF ACCOUNT OF BACKLOGS OF DOUBTFUL DEBTS 
Every enterprise must be intent to the debtors, that debtors. In an order in the future not to get severe losses, 
obligatory is creation of reserve of doubtful debts, the method of calculation of which is fastened in an order 
about a registration policy. 
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При отриманні позитивної рецензії на розглядувані редакційною колегією статті вони будуть 
опубліковані в журналі. 

 
ПРАВИЛА ПОДАННЯ РУКОПИСІВ СТАТТІ 

Для публікації автори повинні подати в редакцію журналу: 
1. Електронний варіант статті (файл на дискеті 3,5 дюйма або CD- диску). Файл статті 

повинен мати назву (англійською мовою): Stat-прізвище першого автора). 
2. Рукопис статті (роздрукований з електронного варіанту статті (файлу)), підписаний 

авторами, в 1 -ому примірнику. 
3. Електронний варіант анотацій українською, англійською та російською мовами 

(міститься в окремому файлі на дискеті 3,5 дюйма або CD-диску). Файл анотації повинен 
мати назву (англійською мовою): Anot-прізвище першого автора). 

4. Роздрукований варіант анотацій з назвою статті українською, англійською та 
російською мовами (текст набирається шрифтом Times New Roman, 10 пт, інтервал між 
рядками - одинарний), 1- примірник. 

5. Електронний варіант інформації про авторів українською, англійською та 
російською 
мовами (міститься в окремому файлі на дискеті 3,5 дюйма або CD- диску). Файл 
інформації повинен мати назву (англійською мовою): Inform-прізвище першого автора). 
Відомості про авторів (прізвище, ім'я, по-батькові, вчена ступінь, посада, назва кафедри 
та установи, наукові інтереси авторів, контактні телефони, домашня адреса). 

6. Рецензія на статтю, підписана доктором (кандидатом) наук за напрямком наукової 
діяльності (підпис рецензента повинен бути завірений установою). 

Рукопис   статті,   анотації,   інформація   про   авторів,   дискета   (CD-диск) 
подаються в редакцію в прозорому файлі. 

 
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ РУКОПИСУ СТАТТІ 

 
Статтю треба розбивати на підрозділи з назвами. Всі підрозділи статті виділити 

курсивом, напівжирними літерами, окремим рядком, 12 пт. 
Першим підрозділом (абзацем) статті має бути анотація українською мовою (до 10 

рядків тексту), текст набирається шрифтом Times New Roman, 10 пт, інтервал між рядками -
одинарний. 

- Підрозділ «Вступ» (постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із 
важливими практичними завданнями). Назва підрозділу «Вступ» не пишеться; 

- Підрозділ «Об'єкти та методи дослідження» (аналіз останніх досліджень і 
публікацій, в яких започатковано розв'язання проблеми і на які спирається автор, виділення 
невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується стаття); 

- Підрозділ «Постановка задачі» (формування мети статті); 
- Підрозділ «Результати та їх обговорення» (виклад основного матеріалу 

досліджень); 
- Підрозділ «Висновки» ( з проведених досліджень і перспективи подальших 

розвідок у цьому напрямі); 
- Підрозділ «Література» (назва підрозділу «ЛІТЕРАТУРА» пишеться прописними 

літерами, шрифтом Times New Roman , 12 пт.). 



ОБСЯГ СТАТТІ 
- Оглядово-узагальнюючого характеру - 10 сторінок формату А4; 
- проблемного характеру - до 6 сторінок формату А4; 
- про розв'язання конкретної наукової задачі - до 5-ти сторінок формату А4; 
- короткого повідомлення про досягнутий результат - до 3 сторінок формату А4. 
Рукописи статей, що перевищують вказані обсяги, до розгляду не приймаються. 
1. Текст рукопису розміщений на аркуші розмірами 210x290 (формат А4). 
2. Орієнтація аркуша - книжкова (альбомна не допускається) 
3. Поля - всі поля 2,5 см. 
4. Колонтитули-1,25 см. 
5. Сторінки - без нумерації. 
6. Весь текст набирається тільки шрифтом Times New Roman розміром 12 пт за допомогою 

текстового редактора Microsoft Word (не нижче версії Word-97). 
7. Перший рядок - відступ на 1,25 см. 
8. Інтервал між рядками - 1,5. 
9. Вирівнювання по ширині. 
 

10. Переноси слів не допускаються. 
11. Не використовуйте макроси та вбудовані об'єкти. 
12. Текст рукопису має бути побудований за загальноприйнятою схемою: 
 

- рукопис починається з індексу УДК, шрифт Times New Roman, 12 пт у верхньому 
лівому кутку аркуша; 

- назва статті - великими напівжирними літерами, шрифт Times New Roman,       12 пт 
(посередині); 

- Ініціали, прізвища авторів - великими літерами, шрифт Times New Roman, 10 пт 
(посередині); 

- Назва установи, де працює автор - повністю, шрифт Times New Roman, 8 пт 
(посередині); 

- Через один рядок з абзацу починається «Вступ»; 
 

13. При створенні рисунка можна застосувати будь-які засоби, але у документі він повинен 
бути зафіксованим з текстом. Підписи під рисунками слід робити жирними рядковими літерами 
розміром 10 пт, вирівнювання по центру. Нумерація рисунків наскрізна для всієї статті. 
Розміщувати рисунки необхідно після першого згадування в тексті. 

14. Таблиці створюються тільки за допомогою Microsoft Word. Назва таблиць та саме слово 
«Таблиця» пишеться одним рядком посередині. Назва таблиці пишеться напівжирним шрифтом 
розміром 10 пт. Нумерація таблиць наскрізна для всієї статті. Розміщувати таблиці необхідно 
після першого згадування в тексті. 

15. Формули друкуються враховуючи такі вимоги: 
 

- При наборі формул використовують редактор формул Equation. 
- Формула та її номер розташовуються за допомогою табуляції. 
- Формула розміщується по центру, її номер розташовується біля границі поля. 
- написання формул має бути чітким - належність індексів зрозуміла, дроби та дужки 

оформленні чітко, з використанням проміжків між ними. 
- Курсивом виділяються тільки латинські літери. 
16. Перелік використаних джерел вміщується в кінці статті, нумерується відповідно з 

порядком посилання на джерела у тексті, оформляється згідно ГОСТ 7.1-84. У тексті рукопису 
посилання на літературу ставляться в квадратні дужки. Посилання на ще не 
опубліковані праці не допускається. 

 
СТАТТІ, ОФОРМЛЕННІ БЕЗ ДОТРИМАННЯ ЗАЗНА ЧЕНИХ ВИМОГ, 

РОЗГЛЯДАТИСЯ НЕ БУДУТЬ! 
Відповідальність за зміст статті несе автор. 
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	ЛІТЕРАТУРА:
	Протягом ХХ сторіччя спостерігалась чітка тенденція скорочення питомої ваги місцевих податків у сукупних податкових надходженнях. Однак в останній час, зважаючи на зростання обсягу та складність завдань, які вирішуються на місцевому рівні, ситуація почала змінюватися. Певну роль у цьому зіграли і вимоги Європейської хартії самоврядування 1985 року: частина фінансових ресурсів самоврядування повинна надходити у вигляді місцевих податків і зборів. В деяких країнах місцевій владі відкривається доступ до більш ефективних податкових джерел. Так, оподаткування доходів компаній на користь місцевих органів влади в провінціях Канади коливається від 3 до 17 %. В США оподаткування індивідуальних доходів штатами знаходиться на рівні 7 %. В Данії місцевий прибутковий податок дає біля 2/3, а в Норвегії – 93 %. всіх місцевих податкових надходжень.
	В цілому місцеві податки складають в загальній сумі доходів місцевих бюджетів Австрії 72 відсотка, США – 58, Японії – 55, Франції – 48, Німеччини – біля 40, Англії – 38 [4].
	У питанні встановлення місцевих податків майже всюди діє принцип: органи самоврядування користуються правом податкової ініціативи в межах, установлених національним законодавством. Хоча наявність власних джерел фінансових надходжень у місцевого самоврядування закріплено не тільки в чинному законодавстві, але в деяких країнах – і в Конституціях. У більшості розвинутих країн податковою ініціативою в межах своїх конституційних повноважень володіють органи державної влади суб’єктів федерації. В Канаді суб’єкти федерації – провінції – мають право регулювати ставки другорядних податків, крім основного місцевого податку – на нерухомість. Як правило, передбачена можливість застосування досить значної кількості місцевих податків: у Франції – більше 40, Німеччині – 55, Італії – біля 70, Бельгії – біля 100 [8]. Але зазвичай національне законодавство регламентує, які місцеві податки можуть стягуватися, як їх розраховувати і збирати, лишаючи на розсуд місцевої влади лише визначення ставок податків. Проте чимало органів місцевої влади обмежені у виборі ставок податку, навіть якщо вони самостійно здійснюють розрахунки і стягнення місцевих податків. Існує тенденція з боку центрального уряду до встановлення обмежень на свободу вибору ставок місцевих податків, а також визначення переліку пільг .
	Ступінь розподілу функцій між бюджетами всіх рівнів залежить від державного устрою: федеративності чи унітарності.
	У федеративних країнах, які характеризуються наявністю додаткової, так званої “субцентральної” ланки в державному управлінні і, відповідно, в бюджетній системі (бюджетів членів федерації), розподіл функцій між рівнями державного управління і ланками бюджетної системи виражений сильніше. Бюджети членів федерації несуть більше відповідальності за фінансування соціально-економічного розвитку регіонів країни (суб’єктів федерації).

	 визначення головної загрози з боку конкурентів,правильний вибір напрямків фінансових дій та маневрування для досягнення вирішальної переваги над конкурентами;

	In modern terms the market of milk and diary products is the important constituent of becoming of market of agricultural product. As complex that produces milk produces on a modern stage, through diminishment of production volumes is in the crisis state, the problem of study of the modern state is actual on this period of time. The article exposes the modern market condition of milk and diary products in modern terms and problem of market development, which need immediate decision.
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