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УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДУ ХІЛЛЕРТА ДЛЯ РОЗРАХУНКУ 
АКТИВНОСТІ КОМПОНЕНТІВ ПОТРІЙНИХ ДІАГРАМ СТАНУ У 

ІЗОТЕРМІЧНИХ РОЗРІЗАХ 
 

Ю.Ю. ЖИГУЦ1, В.Ф. ЛАЗАР 2 
1Ужгородський національний університет 

2Мукачівський державний університет 
 
Метод Хіллерта для розрахунку активності компонентів вздовж конод у двохфазних областях і 

ізотермічних перерізах трьохфазних діаграм розповсюджено на області, які не контактують з 
відповідними бінарними діаграмами. Це стало можливим завдяки використанню видозміненого рівняння 
Хіллерта, в якому зміна логарифма активності є функція тільки нахилу конод для відповідних нод. У 
якості прикладу показано як такі розрахунки можна зробити використовуючи ізотермічні перерізи 
діаграми стану (Fe-C-X, де Х – карбідоутворюючий елемент) в яких присутні декілька конодних 
трикутників. 

Сучасні уявлення у області графітизації сплавів заліза базуються на 

феноменологічному підході [1,2]. Н.Льюіс запропонував залежність для встановлення 

хімічного потенціалу за формулою: 
 

iii aRT ln0 += μμ ,                                                     (1) 
 

де  − хімічний потенціал компоненту “і” у стандартному стані; R − 

універсальна газова стала; T − температура; аі − термодинамічна активність. 

o
iμ

На перший погляд виникає враження, що невизначеність фізичного змісту аі не 

дозволяє використовувати показник термодинамічної активності і практично визначати 

його. Але практика підтвердила інше, визначення термодинамічної активності кисню у 

Fе-С сплавах за допомогою актинометрів, змінило технологію контролю цих сплавів. 

Так був створений метод активностей. Він набув нового розвитку після появи рівняння 

Хіллерта, яке пов’язує термодинамічну активність компоненту з тангенсом кута нахилу 

коноди. Ця конода з’єднує ноди, тобто фігуративні точки фаз, на концентраційному 

симплексі сплаву. При цьому симплекс будується у ортогональних координатах, а осі 

концентрацій подаються у мольних частках Ni. У роботі [3] вказується, що для 

ізотермічних розтинів у координатах Скрейнемакерса рівняння Хіллерта набуває 

вигляду: 

naa CC −=− 0lnln ,                                                         (2) 

де n=tgα, a α − кут нахилу коноди. 
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Координати Скрейнемакерса дозволяють значно спростити рівняння, 

використавши меншу кількість припущень при заміні Nc на νс – відносну концентрацію 

компоненту (відповідно, для систем Fe-C-Si або Fe-C-Сr − νFe, νSi і νCr). При цьому 

 
Fe

c
c N

N
≡ν ; 

Fe

si
si N

N
≡ν ; 

Fe

cr
cr N

N
≡ν . 

 

Постановка задачі 

Аналіз конодних трикутників показує − при відомому нахилі конодного 

трикутника ледебуритного перетворення всі три коноди стикаються у вершинах цього 

трикутника, що однозначно встановлює положення точок термодинамічної активності 

сплавів. Робота [3] передбачає, що у трьохкомпонентних системах Fe-C-i для 

евтектичного розпаду аустеніту подібні вирази можна отримати для любих сплавів. 

Розглянемо це за допомогою теоретичних прикладів. 

Результати та їх обговорення 

Ізотермічний розріз виконаний у координатах Скрейнемакерса дозволяє 

використовувати у розрахунках дуже просте і точне рівняння Жукова-Жигуца, в якому 

відсутні координати нод або фігуративних точок сплавів. При використанні класичного 

методу Хіллерта [1] і його модифікацій [2−5] важливішою початковою величиною у 

розрахунках активностей ai вздовж коноди двохфазної області заданого ізотермічного 

розрізу трьохкомпонентної (кут h системи h-i-j) діаграми стану служить активність (aiº) 

вздовж однойменної коноди подвійної системи h-i. Але це передбачає, що розглянута 

двохфазна область розташована впритул до діаграми h-i. Якщо ж ні, як показано на рис. 

1, то необхідно знати активність aiº вздовж хоча б одної коноди трьохкомпонентної 

двохфазної області α+β (рис. 1) і, тоді ця конода приймається за базову, хоча вона і 

нахилена до осі h-i (νi=0) і остання віддалена від області α+β. Ізотермічний розріз на 

рис. 1 виконано у координатах Скрейнмакерса тому, що це дозволяє використовувати у 

розрахунках просте і точне рівняння Жукова-Жигуца: 

),exp(0 naa ii &−⋅=                                                                        (3) 

де aiº − активність компоненту вздовж базової ("нульової") коноди при Xi=0 

(бінарна система h-j, коли область α+β прилягає за цією конодою до бінарної діаграми 

h-i); ń − тангенс кута нахилу коноди двохфазної рівноваги у досліджуваній системі 

h-i-j. 
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Це дозволяє, у свою чергу, для випадку показаному на рис. 1 вести розрахунок ai 

вздовж коноди αІβІ за рівнянням: 

0lnln nnaa Ii
I
i && +−= δ

,                                                  (4) 

де  і  − тангенси кутів нахилу конод αΙβІ і α0β0 відповідно; ai
δ − відома 

величина ai вздовж базової коноди α0β0. 

0n& in&

 
Рис. 1. Схема для розрахунку активності ai вздовж конод α+β у двохфазній області 

ізотермічного розрізу діаграми стану потрійної системи h-i-j (кут h), де j − додатковий легуючий 
елемент. Випадок, коли область α+β не суміжна до подвійної системи h+i (ортогональні 

координати Скрейнмакерса νi=Xi/Xh і νi=Xi/Xh − з однаковою ціною поділки шкал; тут X − вміст 
компоненту у мольних частках) 

 

Аналогічним чином для коноди αІІβІІ розрахунок ведеться за рівнянням: 

0lnln nnaa IIi
II
i && +−= δ ,                                                    (5) 

де  − нахил коноди αІІβІІ. IIn&
Легко впевнитися у тому, що оригінальне рівняння Хіллерта [1], в яке входять 

координати нод (не говорячи вже про значні апроксимації, що потрібні були при його 

виведенні), не пристосовано для таких розрахунків тому, що при переході від коноди 

α0β0 до коноди αΙβΙ, а після до коноди αΙΙβΙΙ, ці координати суттєво змінюються. 

На рис. 2 у якості схематичного прикладу показано використання розробленого 

методу стосовно ізотермічного розрізу (у області надкритичних температур) системи 

типу Fe-C-X (де X − марганець, хром або їх аналоги). 
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Рис. 2. Схема ізотермічного розрізу діаграми стану сплавів Fe-C-X, в яких утворюється 

графіт при aC>1,0 (графіт − стандартний стан вуглецю) і карбідні фази M3C (цементит), M7C3, M2C6 
та M3C2 

У двохфазній області γ+Cгр (аустеніт+графіт) активність вуглецю більша 1,0. У 

конодному трикутнику γ+M3C+Cгр (аустеніт+легований цементит+графіт) активність 

вуглецю незмінна за визначенням (aC=1,0). Вище даного трикутника aC<1 і ці сплави не 

здатні графітизуватись. 

Конода γ+M3C вказаного трикутника служить базовою конодою α0β0 (рис. 2) 

вздовж неї aC=1,0. Використання розрахунків за рівняннями типу (4) і (5) у області 

γ+M3C (тут активність монотонно зменшується до значення aC<1,0), аж до коноди 

γ+M3C наступного конодного трикутника γ+M3C+M7C3 (активність aC зменшується 

тому, що ń, а відповідно і ń-ń0 прогресивно збільшуються). У вказаному трикутнику 

активність вуглецю стала, що дозволяє використовувати рівняння (4) і (5) для 

розрахунків у чотирикутнику γ+M7C3, де активність aC продовжує зменшуватися із 

збільшенням ступені легованності сплавів. Трикутник γ+α+M7C3, у внутрішній частині 

якого активність вуглецю стала, дозволяє перенести значення aC з нижньої правої 

коноди трикутника на верхню коноду і продовжити розрахунки за рівняннями типу (4) 

і (5) у чотирикутнику α+M7C3. Продовжуючи вищевказану побудову для областей, що 

лежать вище трикутника α+M7C3+M23C6, чотирикутника α+M23C6 і трикутника 

α+M23C6+M3C2, можна довести розрахунки до області високохромованих сплавів, хоча 

і з дуже великою ступінню апроксимації. 
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Висновки 

Метод Хіллерта поширений і на коноди двохфазних областей трикутних 

симплексів трьохкомпоненетних діаграм стану M-C, коли ці області віддалені від тих 

сторін вказаних трикутників, які в двохкомпонентному симплексі описують зростання 

вмісту досліджуваного нами компонента у розрахунках його активності. Оригінальний 

метод Хіллерта виявився непридатним для вирішення цієї задачі, у відмінності від 

видозміненого методу Жукова-Жигуца, який використовує ортогональну систему 

координат Скрейнмакерса. Причина цього полягає у тому, що видозмінений метод не 

вимагає визначення і використання у розрахунках координат відповідних нод. 
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АННОТАЦИЯ 

 
УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДА ХИЛЛЕРТА ДЛЯ РАСЧЕТА АКТИВНОСТИ 

КОМПОНЕНТОВ ТРОЙНЫХ ДИАГРАММ СОСТОЯНИЯ В ИЗОТЕРМИЧЕСКИХ РАЗРЕЗАХ 
Метод Хиллерта для расчета активности компонентов вдоль конод в двухфазных областях и 

изотермических разрезах трехфазных диаграмм распространено на области, которые не контактируют с 
соответствующими бинарными диаграммами. Это стало возможным благодаря использованию 
видоизмененного уравнения Хиллерта, в котором изменение логарифма активности является функцией 
только наклона конод для соответствующих нод. В качестве примера показано как такие расчеты можно 
выполнить, используя изотермические разрезы диаграммы состояния Fe-C-X (где Х – 
карбидообразующий элемент) в которых присутствует несколько конодных треугольников. 

 
THE SUMMARY 

 
IMPROVEMENT THE METHOD OF HILLERT FOR CALCULATION ACTIVITY OF 

COMPONENTS ON TRIPLE DIAGRAMS OF CONSISTING OF ISOTHERMAL CUTS 
The Hillert method of computing activities of components along tie-lines in two-phase regions in 

ternary phase diagrams’ isothermal sections has been enlarged to such regions, which do not contact the 
corresponding binary diagrams. This became possible by using the modified Hillert equation in which the 
change of the activity of a given element is a function of the slope of the corresponding tie-line only. As an 
example it has been shown how such computations could be performed using an isothermal section of a Fe-C-X 
phase diagram (where X is a carbideforming element), which contains several tie-line triangles. 
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УДК 53.082 
 
 

МОДЕЛЮВАННЯ ВИХІДНОГО СИГНАЛУ НАПІВПРОВІДНИКОВОГО 
ТЕНЗОПЕРЕТВОРЮВАЧА ЗА ЗМІННОЇ ТЕМПЕРАТУРИ 

 
В.Ф.ЧЕКУРІН1, О.І. ЄГОРОВА2 

1Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України 
2Мукачівський державний університет МОН України 

 
У статті розглянуто математичну модель вихідного сигналу напівпровідникового 

тензорезистивного перетворювача одновісної деформації, що враховує зміну температури в процесі 
вимірювання. Встановленні чинники, що спричиняють температурну похибку вимірювання деформації і 
запропоновано підхід до її усунення з використанням розробленої математичної моделі.  

 
Напівпровідникові тензоперетворювачі (ТП) знаходять широке застосування в 

техніці вимірювання деформацій [1]. Використання ТП з чутливими елементами (ЧЕ) із 

ниткоподібних кристалів (НК) кремнію (Si) та твердого розчину германій-кремній (Ge-

Si) [2], зокрема, забезпечує необхідні рівень вихідного сигналу, чутливість та діапазон 

вимірювання, високу стабільність метрологічних характеристик, достатні надійність та 

період безвідмовної експлуатації, сумірний з часом життя об’єкта, низьке 

енергоспоживання, малі розміри і масу, низьку вартість, простоту інсталяції та 

технічного обслуговування. Проте, застосування ТП для створення систем моніторингу 

механічного стану об’єктів в широкому діапазоні температур стримується доволі 

значною залежністю вихідного сигналу від температури. Це зумовлено 

температурними залежностями опору ЧЕ та коефіцієнту тензочутливості, а також тим, 

що за змінних температур повна деформація об’єкта включає як пружну, так і 

температурну складові. Оскільки теплофізичні та пружні властивості матеріалів 

об’єкта, чутливого елемента ТР та клею, за допомогою якого його встановлюють на 

поверхні, відрізняються, то в чутливому елементі виникають температурні напруження, 

які впливають на точність вимірювань.  

Об’єкти та методи дослідження 

Об’єктом дослідження даної статті є напівпровідникові тензоперетворювачі, як 

первинні перетворювачі деформації в системах моніторингу технічного стану 

інженерних об’єктів. 

Постановка задачі 

Мета даного дослідження- вивчення впливу варіацій температури на вихідний 

сигнал тензоперетворювача, визначення чинників, що спричиняють температурну 

похибку вимірювання деформації та розробка підходів до її усунення.  
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Результати та їх обговорення 

1. Робота ТП за фіксованої температури. На рис.1 показана схема 

встановленого на поверхні об’єкта вимірювання 3 тензорезистора. Він складається із 

ЧЕ 1 з контактами 4 та струмовиводами 5. ЧЕ прикріплено до поверхні об’єкту за 

допомогою клеєвого прошарку 2.  

Розглянемо принцип роботи 

перетворювача деформації. 

Електричний опір тензоперетворювача 

змінюється при деформації ЧЕ. При 

сталій температурі  відносна зміна 

опору 

0T

0
R

R
Δ  ТП пропорційна лінійній 

деформацій ε : 

 

0
0 T T

R k
R =

Δ
= ε , (1) 

де  — коефіцієнт тензочутливості ТП за температури , k 0T RΔ  — приріст 

опору ЧЕ, обумовлений його деформацією:  

 0R R RΔ = −  (2) 

0R  — опір ЧЕ за температури  та відсутності деформації, 0T R  — опір ЧЕ за 

температури  та дії деформації 0T ε , ε  — лінійна деформація ЧЕ: 

 
l l

l
ε −ε = , (3) 

l  — довжина бази ЧЕ за температури  та відсутності деформації, 0T lε  — 

довжина бази ЧЕ за температури  та дії деформації 0T ε  

Оскільки ЧЕ жорстко встановлений на поверхні об’єкта, то він деформується 

сумісно з ним, і деформація  відповідає лінійній деформації поверхні об’єкта в 

напрямку осі ЧЕ в місці його встановлення. 

ε

У випадку, коли об’єкт перебуває в одновісному однорідному напруженому 

стані, а вісь ТП орієнтована вздовж напрямку дії напружень, деформація ЧЕ дорівнює 

 
 
 2 

3 

1 

δ h 

5 

4 

Рис 1. 
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повздовжній деформації об’єкта 1ε , обумовленій напруженням σ . Тож ,вимірюючи 

опір  ТП при дії напружень на об’єкт і обчислюючи його відносну зміну 1R

 1 0
1

0

R R
R
−

ξ =  (4) 

з формули (1) знаходимо повздовжню деформацію об’єкта: 

 1
1 k

ξ
ε = , (5) 

Напруження σ  визначиться наступним чином: 

 1
1E E

k
ξ

σ = ε = , (6) 

де E  — модуль Юнга матеріалу об’єкта. 

Якщо ТР встановлено на поверхні об’єкта так, що його повздовжня вісь 

орієнтована впоперек напрямку дії напружень, то деформація ЧЕ визначається 

поперечною (стосовно напрямку прикладених одновісних напружень) деформацією 

об’єкта . Якщо - виміряне значення зміни опору ТР, то 2ε 2ξ 2ε  можна визначити, як: 

 2
2 k

ξ
ε = . (7) 

При цьому, беручи до уваги відоме співвідношення між поперечною  та 

поздовжньою  деформаціями, одновісні напруження визначаться, як:  

2ε

1ε

 2
2

E E
k
ξ

σ = − ε = −
ν ν

, (8) 

де  — коефіцієнт Пуассона матеріалу об’єкта. ν
Якщо у випадку дії одновісних напружень на поверхні об’єкта встановити два 

ТР, один з яких орієнтований вздовж напрямку дії напружень, а інший впоперек, то, 

щоб зменшити похибку вимірювань, доцільно визначати напруження, що діють в 

об’єкті, як середнє арифметичне значень σ , визначених за допомогою обох ТР: 

2
12

E
k

ξ⎛ ⎞σ = ξ −⎜ ⎟ν⎝ ⎠
.  (9) 

Розглянемо електричну схему вимірювання приросту опору тензорезистора при 

його деформації. Для цього часто використовують мостову схему (рис.2.), в одне з пліч 

якої увімкнено ТР, а в інші — пасивні резистори. 
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Рис. 2 

При живленні моста від джерела постійної напруги напруга на вихідній 

діагоналі моста, як неважко підрахувати, дорівнює: 

 
( )( )

2 1 3
.

1 2 3
вых

R R R RU U
R R R R

−
=

+ +
, (10) 

а при живленні схеми від джерела постійного струму напруга на виході моста 

визначається співвідношенням: 

 2 1 3
.

1 2
вых

R R R RU I
3R R R R

−
=

+ + +
 (11) 

Тут U  та I — напруга та струм живлення моста відповідно. 

Опір ТП за фіксованої температури, згідно формули (2) визначається як: 

 0R R R= + Δ  (12) 

Якщо вибрати величини опорів , ,  у мостовій схемі так, щоб при 

 міст був зрівноважений, тобто виконувалася умова 

1R 2R 3R

0ε =

 0 2 1 3 0R R R R− = ,  (13) 

то при живленні моста від джерела постійної напруги матимемо: 

 
( )( )

2
.

1 2 3
вых

R RU U
R R R R

Δ
=

+ +
,  (14) 

а при живленні від джерела струму: 
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 2
.

1 2
вых

R RU I
3R R R R

Δ
=

+ + +
.  (15) 

Якщо вибрати ,то, беручи до уваги, що  

отримаємо відповідно 

1 2 3R R R R= = = 0 0R RΔ <<

 .
04 4вых

R UU U
R
Δ

= = ξ  (16) 

— при живленні від джерела напруги, 

 . 04 4 4вых
R I IU I R RΔ

= = ξ = Δ  (17) 

— при живленні від джерела постійного струму.  

Тобто, в першому випадку вихідна напруга вимірювального моста пропорційна 

відносній зміні опору ТП, а у другому — абсолютній зміні опору. 

Якщо вибрати  і 1 0R R= 2R R3= , приймаючи додатково , 

отримуємо: 

2 0R R<<

 .
0

вых
RU U U

R
Δ

= = ξ  (18) 

— при живленні від джерела постійної напруги, 

 . 02 2 2вых
R I IU I R RΔ

= = ξ = Δ  (19) 

— при живленні мостової схеми від джерела постійного струму. 

Із формули (18) випливає, що:  

 
вих

U
U

ξ = . (20) 

Підставляючи отриману формулу в співвідношення (5) — (9), отримуємо 

формули для визначення одновісного напружено-деформованого стану за даними 

вимірювань, отриманими з використанням мостової схеми 

 1 1
вих

U
kU

ε = , 1
вих

UE
kU

σ =  (21) 

 2 2
вих

U
kU

ε = ,  2
вих

E U
kU

σ = −
ν

 (22) 
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 1 2
1 1

2 вих вих

EU
k U U

⎛ ⎞
σ = −⎜⎜ ν⎝ ⎠

⎟⎟  (23) 

Таким чином, при експлуатації ТП за фіксованої температури похибка 

вимірювання визначається лише похибкою вимірювання напруги, а також 

неточностями градуювання, а саме — визначення коефіцієнта тензочутливості ТП і 

характеристик матеріалу об’єкта.  

2. Робота ТП за змінної температури. За змінних температур слід враховувати 

залежність опору ЧЕ як від деформації, так і від температури 

 ( , )R R T= ε . (24) 

Враховуючи, що електричний опір ТР на основі НК кремнію та твердих 

розчинів германій-кремній практично лінійно залежить від деформації, подамо 

залежність (24) у вигляді: 

 ( ) ( ) ( ) ( ),R T R T R T k Tε = + ε  (25) 

де  

 ( ) ( )
0

,R T
k T

ε=

∂ ε
=

∂ε
 (26) 

Коли температура фіксована 0T T= , формула (25) еквівалентна формулі (1), в 

якій ( ) ( )0 0 0,k k T R R T= = . 

Подамо ( )R T  у вигляді: 

 ( ) ( )0R T R R T= + Δ , (27) 

де — опір ТР при  та фіксованій температурі ,  0R 0ε = 0T ( )R TΔ — приріст 

опору, зумовлений зміною температури. При цьому, беручи до уваги, що  і 1ε <<

( ) 0R TΔ << R , отримуємо: 

 ( ) ( ) ( )0 0,R T R R T R k Tε = + Δ + ε .  (28) 

Звідки випливає:  

 
( ) ( )

0 0

R TR k T
R R

ΔΔ
= + ε . (29) 

Підставляючи це співвідношення в формулу (20), отримуємо: 
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( )

( ).

0

1 вых R TU
k T U R

Δ⎛ ⎞
ε = −⎜

⎝ ⎠
⎟ . (30) 

Таким чином, згідно формули (30), виміряне значення деформації залежить від 

двох параметрів: приростів опору ТП та коефіцієнта тензочутливості, зумовлених 

варіаціями температури. Оскільки ці параметри апріорі невідомі, то виникатиме 

абсолютна похибка вимірювання деформації, зумовлена зміною температури, яка 

визначиться так: 

 
( )

( )
( )

.

0

1 1выхR T U
k T R U k k T

⎛ ⎞Δ
Δ = + −⎜

⎝ ⎠

1
⎟ . (31) 

За сталої температури  0T T= ( ) ( ), 0k T k R T= Δ =  і 0Δ = . 

Якщо коефіцієнт тензочутливості неістотно змінюється із зміною температури 

( )k T k≈ , то формула (31) набуває вигляду: 

 
( )
0

1 R T
k R
Δ

Δ = . (32) 

Тобто похибка у такому випадку визначається температурним коефіцієнтом 

початкового опору ТР.  

Висновки 

Таким чином, для ефективного використання напівпровідникових ТП, як 

первинних перетворювачів деформації в системах моніторингу технічного стану 

інженерних об’єктів, необхідно усунути температурну похибку, що визначається 

формулою (1) і містить складові обумовлені температурними залежностями 

тензочутливості та початкового опору ТР. Один із можливих підходів полягає у 

незалежному вимірюванні температури об’єкта безпосередньо в місці встановлення 

ТП. Тоді, якщо попередньо, шляхом градуювання, встановити температурні залежності 

параметрів ( )k T  та ( )R TΔ , то за відомою температурою  можна визначати 

значення параметрів 

T

( )k T  та ( )R TΔ , що входять у формулу (30). Це дозволить 

усунути температурну похибку. Приклад реалізації таких вимірювань розглянуто в 

статті. Щоб реалізувати це завдання, розроблено метод одночасного вимірювання 

деформації і температури та схему комплексного перетворювача, що реалізує цей 

метод. 
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АННОТАЦИЯ 
 

В статье рассмотрена математическая модель выходного сигнала полупроводникового 
тензорезистивного преобразователя одноосной деформации, учитывающая изменение температуры в 
процесс се измерений. Выявлены факторы, ответственные за возникновение температурной 
погрешности, и предложен подход к ее устранению с использованием разработанной математической 
модели.  

 
THE SUMMARY 

 
A mathematical model for the output signal of the semiconductor tensoresistive strain gauge under 

changing temperatures has been considered in the paper. The factors responsible for the temperature inaccuracy 
have been determined and possible approach to its elimination has been suggested 
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ВИЗНАЧЕННЯ  ВПЛИВУ  ЖОРСТКОСТІ  ПАКЕТУ  МАТЕРІАЛІВ НА 
ФОРМОСТІЙКІСТЬ ЖАКЕТУ ЖІНОЧОГО    

 
Н. В. ПОПОВИЧ,  А. І. ПОПОВА,     
Мукачівський державний університет 

Л. І. ТЕБЛЯШКІНА 
Хмельницький національний університет 

 
В роботі приведені результати дослідження впливу жорсткості  пакету матеріалів у 

виробах костюмного асортименту жіночого одягу. 
 
Актуальність теми 

 Здатність пакету матеріалів протягом тривалого часу зберігати надану 

формостійкість впливає на якість виробу, зовнішній вигляд, зручність догляду за 
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виробом під час його експлуатації, що в свою чергу, дає можливість розширити 

костюмний асортимент конкурентоспроможних швейних виробів. Особливо це 

стосується виробів з сучасних костюмних льняних тканин. В зв’язку з цим  виникає 

необхідність у дослідженні жорсткості пакетів матеріалів з метою визначення їх впливу 

на формостійкість жакету жіночого , що в свою чергу  дасть можливість прогнозувати 

необхідну формостійкість  при підборі матеріалів у пакети.  

 Об’єкти та методи дослідження 

Об’єктом дослідження є процес формування у пакету матеріалів для 

виготовлення жакету жіночого формостійкості (зміни жорсткості). Під час виконання 

роботи  керувалися комплексним підходом до оцінки підбору матеріалів у пакети, 

надання формостійкості пакетам у процесі дублювання. З метою  визначення цих 

показників застосовано теоретичні та експериментальні методи текстильного 

матеріалознавства для визначення показників формостійкості матеріалів та пакетів на 

їх основі. 

 Предметом дослідження 

Предметом дослідження є пакет сучасних костюмних льняних та клейових 

матеріалів  для надання формостійкості  жакету жіночому.  

Постановка задачі 

Мета даної роботи полягає у визначенні впливу  жорсткості пакетів матеріалів 

на  формостійкість жакету жіночого. 

Для досягнення поставленої мети необхідно було вирішити наступні задачі: 

-     виконати підбір складових пакетів матеріалів; 

- визначити формостійкість  пакетів матеріалів, а саме жорсткість при згині; 

- проаналізувати  результати і розробити рекомендації щодо надання формостійкісті 

пакету матеріалів в умовах масового виробництва.   

Результати та їх обговорення 

З метою  проведення експериментальних досліджень  відібрано три види 

костюмних льняних матеріалів (таблиця 1) різноманітного  сировинного складу, 

товщини та поверхневої щільності. Вибір клейових матеріалів (таблиця 2) 

здійснювався  на основі попередніх досліджень  властивостей матеріалів верху та з  

урахуванням  рекомендацій спеціалістів німецької фірми  «Hansel Textil» . 
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Таблиця 1 
 Технічні характеристики матеріалів 

Основний матеріал 

Характеристики матеріалу  
Матеріал 1 

 

 
Матеріал 2 

 

 
Матеріал 3 

 
1 2 3 4 

Артикул 17-160 17-127 17-125 

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

55 – льону 
18 – шовку 
27- бавовни 

Товщина матеріалу, мм 0,187 0,235 0,360 
Поверхнева щільність, г/м2 164 178,4 222,4 

Переплетення ткане/полотняне ткане/рогожка ткане/саржеве 
Колір жовтий зелений синій 

 
Таблиця 2 

Технічні характеристики клейових матеріалів 

№ 
п/п Назва, артикул Сировинний 

склад, % 
Маса, 
г/м2 

Кіль-
кість 
точок 
на см2 

Темпера
-тура 

плавлен-
ня, 0С 

Час 
дублю-
вання, 
сек.. 

Переплетення 

1 2 3 4 5 6 7 9 

1 Флізелін, артикул 
5054/4BS4  

32-ПА, 47- ПЕ, 
21-ПЕ філамент 40 52 121-132 10-12 Неорієнтоване 

волокно 

2 
Дублирин на 
нейлоновій основі, 
артикул 2420/985MC1  

100 – ПЕ 57 52 127-143 12-20 В’язально-
прошивне 

3 
Дублерин на 
трикотажній основі, 
артикул 1100/2BS4 

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

4 
Біеластичний клейовий 
матеріал,  артикул 
 4026/990BS4 

100 – ПЕ 65 52 121-138 12-14 В’язально-
прошивне 

 

Складові пакету матеріалів скріплювали методом дублювання на пресі 

прохідного типу MEYER RPC - MINI за наступними  параметрами процесу 

дублювання: температура Т = 132 0С  час t = 12 с і тиск  Р = 12 Н/см. 

Складові пакету матеріалів склеювали наступним чином: 

- нитка основи матеріалу верху співпадала з поздовжнім напрямом клейового 

матеріалу; 

- нитка основи матеріалу верху розташовувалася під кутом 900 до поздовжнього 

напряму клейового матеріалу; 

- нитка основи матеріалу верху розташовувалася під кутом 450 до поздовжнього 

напряму клейового матеріалу; 
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Формостійкість пакетів матеріалів для одягу визначається насамперед 

жорсткістю. Ця властивість тісно пов’язана з властивостями вихідних матеріалів, і їх 

взаємним розташуванням у системі та способом кріплення. Дослідженнями 

встановлено, що жорсткість текстильних матеріалів при згині є однією з властивостей, 

яка має суттєвий вплив на формостійкість одягу. Отже,  опір пакету  матеріалів згину є 

властивістю, яка безпосередньо впливає на якість одягу, Під жорсткістю пакету 

матеріалів розуміють його опір до умовно-пружної деформації. Жорсткість при згині  -  

це здатність матеріалу опиратися зміні форми під дією зовнішньої згинаючої сили.  

Показники жорсткості досліджували у складових пакету матеріалів верху, 

клейових матеріалів та пакетів на їх основі. При визначенні властивостей матеріалів 

при згині застосовують метод кільця або метод консолі, в даному випадку обрано 

метод консолі. 

Методом консолі (ГОСТ 10550 – 93) досліджують текстильні матеріали, а також 

м’які шкіри (на приладі ПТ – 2). 

Дослідження жорсткості пакету матеріалів при згині проведено методом консолі 

на приладі ПТ – 2 відповідно до методики, ГОСТ 10550–75 «Материалы для одежды. 

Методы определения жесткости при изгибе», результати дослідження наведено у 

таблицях 3 – 5. 

Результати досліджень жорсткості при згині  матеріалів верху, представлено у 

таблиці 3. 
Таблиця 3 

Результати досліджень жорсткості при згині матеріалів верху   

Матеріал 
верху 

Напрям 
ниток у 
зразку 

Кінцевий 
прогин 

елементарної 

проби, ,  см f

Відносний 
прогин, 

0f  

Жорсткість ЕІ, 
мкН·смІ 

Коефіцієнт 
жорсткості  

 EIK

1 2 3 4 5 6 
О 5,5 0,79 10706,53 Т1 (жовта) П 5,5 0,79 10303,02 1,04 

О 5,9 0,84 9519,85 Т2 (зелена) П 6,3 0,9 4459,69 2,13 

О 5,7 0,81 10076,75 Т3 (синя) П 5,8 0,83 8664,39 1,16 

* О – поздовжній напрямок, П – поперечний напрямок. 

Результати досліджень показують, що всі матеріали володіють більшою 

жорсткістю по основі, це пояснюється наявністю в основі цих матеріалів ниток вищої 

крутки, що спричиняє їх більшу жорсткість. Результати досліджень жорсткості при 

згині клейових матеріалів , представлено у таблиці 4. 
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Таблиця 4 
Результати досліджень жорсткості при згині клейових матеріалів 

Клейовий  
матеріал 

Напрям 
ниток у 
зразку 

Кінцевий 
прогин 

елементарної 

проби, , см f

Відносний 
прогин,  

0f  

Жорсткість ЕІ, 
мкН·смІ 

Коефіцієнт 
жорсткості,   

 EIK

1 2 3 4 5 6 
О 6,8 0,97 243,12 Флізелін, 

артикул 
5054/4BS4 П 6,9 0,99 166,43 

1,46 

О 6,8 0,97 291,74 Дублерин на 
нейлоновій 

основі, артикул 
2420/985MC1 П 6,9 0,99 178,11 

1,64 

О 6,5 0,93 674,61 
Дублерин на 
трикотажній 

основі, артикул 
1100/2BS4 П 6,7 0,96 339,96 

1,98 

О 6,3 0,9 1197,35 
Біеластичний 
клейовий 
матеріал, 
артикул 

4026/990BS4 
П 6,9 0,99 169,35 

7,07 

* О – поздовжній напрямок, П – поперечний напрямок. 

 З результатів таблиці видно, що  найбільший коефіцієнт жорсткості  = 

7,07 у біеластичного клейового матеріалу, артикул 4026/990 BS4. Це пояснюється 

будовою основи клейового матеріалу (поєднання основ в’язаного трикотажу та 

переплетення основи матеріалу). 

EIK

По основі жорсткість всіх видів клейових матеріалів також більша ніж по 

пітканню. Отже, із збільшенням поверхневої густини (маси) клейового матеріалу 

збільшується його жорсткість. 

Порівнюючи жорсткість дублеринів на нейлоновій та трикотажній основах 

можна зробити наступний висновок.  Жорсткість дублерину на трикотажній основі 

більша ніж жорсткість дублерину на нейлоновій основі, у 2,3 рази по основі та 1,9 рази 

по пітканню, що пояснюється властивостями нейлонового волокна. 

Також на жорсткість досліджено пакети матеріалів, на основі трьох видів 

льняних костюмних матеріалів та чотирьох видів клейових матеріалів з різними 

комбінаціями напряму склеювання (о – о; о – п; о – 45º; п – о; п – п; п – 45º). Результати 

дослідження жорсткості при згині пакетів матеріалів представлено у таблиці 5 та у 

вигляді діаграм  (рисунки 1-3). 
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Таблиця 5 
Зведена таблиця результатів дослідження жорсткості при згині пакетів матеріалів 

Матеріал верху 
Т1 (жовта) Т2 (зелена) Т3 (синя) Клейовий 

матеріал 

Напрям 
ниток у 
зразку О П О П О П 

1 2 3 4 5 6 7 8 
О 39248,42 11291,67 20344,84 10496,06 21752,72 12013,14 
П 28574,36 8877,64 12560,51 15822,41 22100,21 17297,23 

Флізелін 
артикул 

5054/4BS4 <45о 22723,74 9558,07 12053,98 12865,01 19825,29 15031,74 
О 35414,35 13220,26 19042,32 14795,46 21212,11 18184,96 
П 30216,9 10681,29 16988,6 14741,66 32958,96 16199,03 

Дублерин на 
нейлоновій 
основі 
артикул  

2420/985MC1 
<45о 18856,99 9727,62 13221,26 11072,32 19914,95 12655,35 

О 22459,35 20863,43 16231,43 31915,14 33646,62 37050,98 
П 51177,71 9595,4 29247,09 10256,5 49743,54 13830,11 

Дублерин на 
трикотажній 

основі  
артикул 

1100/2BS4 
<45о 31594,91 9633,18 20203,92 11442,77 36471,72 13014,24 

О 26786,61 11792,64 23456,4 21842,08 31643,31 14756,23 
П 35433,42 14311,37 20328,02 17489,22 31512,74 23576,02 

Біеластичний 
прокладковий 

матеріал 
артикул 

4026/990BS4 
<45о 17525,09 19598,3 14340,9 11977,86 28562,56 18472,84 
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Рис. 1 Діаграми показників жорсткості пакетів матеріалів по основі Т1 (жовта) по основі (а) та 
пітканню (б). 
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Рис. 2  Діаграми показників жорсткості пакетів матеріалів по основі Т2 (зелена) по основі (а) та 
пітканню (б). 
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Рис. 3 Діаграми показників жорсткості пакетів матеріалів по основі Т3 (синя) по основі (а) та 
пітканню (б). 

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

склеювання  нитки основи матеріалу верху з напрямом клейового матеріалу у зразку. Так, 

серед пакетів вищою жорсткістю володіють пакети на основі матеріалу верху з 100% вмістом 

волокон льону, у напрямку о – о, а серед пакетів на основі матеріалу верху зі змішаних волокон  

вищою жорсткістю володіють пакети на основі дублерину на трикотажній основі у напрямку о 

– п.  
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Для пакетів на основі флізеліну найбільша жорсткість пакетів з 100% вмістом 

волокон льону у напрямку о – о. Серед пакетів на основі дублеринів на нейлоновій основі 

найбільша жорсткість також у пакетів з 100% вмістом волокон льону у напрямку о – о. Пакети 

на основі дублерину на трикотажній основі та біеластичного прокладкового матеріалу у 

напрямку о – п володіють найбільшою жорсткістю, також серед пакетів з 100% вмістом 

волокон льону. 

Серед пакетів з різним вмістом волокон бавовни, віскози та шовку найбільшу 

жорсткість мають пакети з вмістом волокон: 55% – льону, 18% – шовку, 27% – бавовни на 

основі дублерину на трикотажній основі у напрямку о – п, а також на основі біеластичного 

прокладкового матеріалу  у напрямку о – о. 

Встановлено, що пакети на основі матеріалу з 100% вмістом льняних волокон, з 

суміші льону – 47%, віскози – 53%, з суміші льону – 55%, шовку – 18%, бавовни – 27%  

продубльовані флізеліном артикул  5054/4BS4 властивий поздовжньо виражений характер 

жорсткості, а пакети на основі матеріалу з 100% вмістом льняних волокон, з суміші льону – 

47%, віскози – 53%, продубльовані дублерином на нейлоновій основі артикул  2420/985MC1  – 

властивий поздовжньо виражений характер жорсткості, а також пакети з суміші льону–55%, 

шовку – 18%, бавовни – 27%, продубльовані дублерином на нейлоновій основі артикул  

2420/985MC1 властивий поперечно виражений характер жорсткості.  

Пакети на основі матеріалу з 100% вмістом льняних волокон, з суміші льону – 47%, 

віскози – 53%, з суміші льону – 55%, шовку – 18%, бавовни – 27%, продубльовані дублерином 

на трикотажній основі артикул  1100/2BS4 носить поперечно виражений характер, пакети на 

основі матеріалу з 100% вмістом льняних волокон, з суміші льону – 47%, віскози – 53%, з 

суміші льону – 55%, шовку – 18%, бавовни – 27% продубльовані біеластичним прокладковим 

матеріалом артикул  4026/990BS4 властивий поперечно виражений характер 

Таким чином, аналізуючи показники жорсткості пакетів матеріалів можна зробити 

наступний висновок, що жорсткість пакетів залежить від сировинного складу матеріалу верху, 

поверхневої густини (маси) клейового матеріалу, напряму склеювання їх складових.  

Висновки  

У результаті проведення експериментальних досліджень встановлено: 

- поверхнева щільність та товщина матеріалу верху не має вирішального впливу на 

показники жорсткості пакету матеріалів; 

- жорсткість пакету матеріалів залежить від сировинного складу матеріалу верху, 

поверхневої густини (маси) клейового матеріалу, напряму склеювання його складових; 

-  на жорсткість пакету матеріалів визначальний вплив має жорсткість клейового 

матеріалу, а не жорсткість матеріалу верху. 
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За результатами досліджень та зроблених висновків можна дати наступні 

рекомендації: для досягнення бажаної формостійкості деталей виробу та утримання виробом 

початкової форми протягом тривалого часу експлуатації при виготовленні жакетів жіночих з 

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

жорсткістю пропонується використовувати дублерини на нейлоновій та трикотахній основах. 
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АННОТАЦИЯ 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ЖЕСТКОСТИ  ПАКЕТА МАТЕРИАЛОВ НА 
ФОРМОУСТОЙЧИВОСТЬ ЖАКЕТА ЖЕНСКОГО 

Повышения требований к качественным показателям швейных изделий побуждают к поиску 
путей их улучшение.  Важным качественным показателям есть способность сохранять заданую форму в 
течение длительного срока эксплуатации. Одним из показателей формоустойчивости пакета материалов 
является его жесткость. В этой связи  в данной работе  определенно влияние жесткости  пакета 
материалов на  формоустойчивость жакета женского. По результатам исследований даны практические 
рекомендации по выбору составных пакета материалов.  

 
 
 

THE SUMMARY 
 

DETERMINATION OF INFLUENCE OF INFLEXIBILITY  OF PACKAGE OF MATERIALS 
ON MAINTAINANCE OF FORM TO JACKET WOMANISH 

Increase  of  requirements  to  quality  indicators  of  garments  induce  to  search  of  ways  their 
improvement.  One  of  the  important  quality  indicators  is  ability  to  keep  the  given  form  during  long  
term  of operation. One of indexes of maintainance of form of package of materials there is his inflexibility. In 
this connection in this work  certainly influence of inflexibility  of package of materials on the maintainance of 
form to the jacket womanish. For practical recommendations are given to the results of researches on the choice 
of component packages of materials. 
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УДК  675. 6.026 
 
 

МОЖЛИВОСТІ КОЛОРУВАННЯ  НАТУРАЛЬНОГО ХУТРА  
ДЛЯ  ІННОВАЦІЙ  ДИЗАЙНУ ГОТОВОГО ВИРОБУ 

   
О.П. КОЗАРЬ,   О.М. ДУПИН  
Мукачівський державний університет 

 
В статті  представлені дослідження по відновленню  споживчих властивостей та подовження 

терміну експлуатації готових хутрових виробів шляхом трафаретного фарбування в умовах 
підприємств побутового обслуговування та хімчисток. 

 
На сьогоднішній день вироби зі шкіри, оздоблені натуральним хутром, 

користуються великим попитом серед споживачів, оскільки крім прекрасних 

декоруючих властивостей, хутро є ознакою смаку і вишуканості його власника. Крім 

цього хутро оцінюють не тільки за свою красу та неповторність, але і за здатність 

зігрівати. З іншої сторони, в сфері використання натурального хутра шириться рух 

щодо збереження та захисту тварин. Тому, актуальним є відновлення споживчих 

властивостей та  подовження терміну експлуатації хутрових виробів, тим більше, що 

ресурс виробів із хутра охоплює не один сезон використання.  

Вироби із хутра носять в цілому світі, але найбільші виробничі центри 

знаходяться в Канаді, Турції, Китаї, Греції та Росії. На другому місці по обсягу 

виготовлення виробів є Франція, Гренландія, Італія, Корея, Японія, Іспанія, Україна та 

США.   Останні 5 років - це період відродження хутрового сектору в плані модних 

тенденцій. Більше 300 відомих у цілому світі дизайнерів використовують хутро в своїх 

колекціях [1].  

   З метою відновлення споживчих властивостей хутрового виробу, яке було у 

використанні, досить актуальним є питання фарбування хутра в умовах підприємств 

побутового обслуговування та  хімчисток. Оскільки при занурювальному способі 

фарбування хутра необхідним є використання окремих шкір хутра, то  для фарбування 

готового хутрового виробу доцільним є використання намазного способу. Це дозволить 

зменшити тривалість послуги, кількість стічних вод та кількість хімматеріалу, і 

відповідно - зменшення енерговитрат і собівартості послуги. 

Раціональність фарбування готового  хутрового виробу намазним способом 

обумовлена  наступними причинами: 

- по-перше, коли хутро є виключно елементом декору готового виробу, а тому 

доцільним є його індивідуальне оновлення; 
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- по-друге, коли технологічно неможливим і економічно невигідним є поділ 

готового виробу (шуби, куртки, пальто і. т. д)  на окремі частини, які б можна 

фарбувати занурювальним способом. 

Метою даної роботи є розробка технології намазного і трафаретного 

фарбування готового виробу з натурального хутра  в умовах підприємств побутового 

обслуговування та впровадження індивідуального дизайнерського задуму при 

створенні ансамблю з використанням даної технології. 

  Постановка задачі 

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішувати наступні завдання: 

- здійснювати підбір необхідного кольору чи відтінку хутра, в залежності від 

бажання замовника; 

- оптимізувати склад фарбувального розчину та параметри технологічного 

процесу; 

- провести оцінку якості отриманого забарвлення на готовому виробі; 

- використати можливість колорування натурального хутра для інновацій 

дизайну готового виробу та створення ансамблю. 

Об’єкти та методи досліджень 

Для проведення дослідження фарбування хутра на готовому виробі використана 

шуба жіноча з хутра білого кроля та песцевого коміра, яка втратила певні споживчі 

властивості (пожовтіння окремих ділянок, маркість) і не придатна для подальшої 

експлуатації. Оскільки шуба була довгий період в експлуатації, необхідним є 

відновлення споживчих властивостей і подовження терміну експлуатації даного виробу 

( рис.1). Шуба  пошита з шкурок хутра кроля стриженого і нестриженого, які поєднані 

в правильну геометричну  композицію.  

 

 

 

 

 

 

 

 Рис.1. Шуба з кроля з песцевим коміром до фарбування 
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Фарбування хутра є досить клопіткою роботою, а фарбування готового виробу 

ще важче. На хутрових фабриках фарбування шкурок хутра відбувається різними 

способами: занурювальним, намазним, трафаретним, поверхнево-аерографним 

фарбуванням, фарбуванням методом фотофільмдруку. 

Відновлення споживчих властивостей даного виробу можливе в двох випадках:  

- фарбування шуби занурювальним способом на хутровій фабриці 

(найближча  знаходиться в м. Тисмениця Івано-Франківської області); 

-  використати намазний (трафаретний) метод фарбування готового 

виробу, який можна застосувати в умовах підприємств побутового обслуговування, 

розміщених практично у кожному місті чи райцентрі.. 

 В умовах наукової лабораторії університету для фарбування готового виробу 

ми обрали найбільш прийнятний спосіб  - трафаретний метод нанесення фарбувального 

розчину, створивши при цьому певний дизайн виробу. 

Типові технології фарбування шкурок кроля, песця, лисиці сріблясто-чорної 

намазним, трафаретним способом представлені в працях [8,9], які і на сьогоднішній 

день використовуються на великих хутрових підприємствах.  Але дані технології не 

завжди можна застосувати на підприємствах побутового обслуговування чи хімчистках 

З метою отримання широкого діапазону забарвлень волосяного покриву в 

дійсній виробничій практиці використовують, як правило, не індивідуальні барвники, а 

суміші двох і більше компонентів (діади і тріади).  В даному дослідженні при 

намазному та трафаретному фарбуванні нами  використано діади  окислювальних 

барвників в різних співвідношеннях. Технології фарбування хутра намазним та 

покривним способами окислювальними барвниками представлені в працях [2-5], в яких 

пропонуються наступні склади фарбувальних розчинів: 

    Рецептура  фарбувального розчину №1        

  Чорний для хутра Д............................3,0 г/л 
          Резорцин,............................................0,5 г/л 
          Аміак 25%-ний,..................................2,0 мг/л 
          Крохмаль  в якості загущувача.........4,8 г/л 
          Пергідроль 30%-ний........... ..............4,0 мг/л 
          ПАР.....................................................1,5 г/л 
Витрати композиції на 1 м2  напівфабрикату - 125 мл. 

    Рецептура  фарбувального розчину №2        

Жовтий для хутра Д.........................4 г/л 
Коричневий для хутра......................1 г/л 
Резорцин............................................2,0 г/л 
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Крохмаль в якості загущувача…......20 г/л 
Пергідроль 30%-ний,...............    .....40 мл/л 
ПАР...................................................1,5 г/л 
Після фарбування йде пролежування 45 хв при температурі 20-22°С. Потім 

промивка розчином води з ПАР. 

Дані технології вибрані в якості прототипу при формуванні фарбувальних 

розчинів з діад   окислювальних барвників (3 - 5 г/л) для отримання кольору і відтінку, 

який бажає замовник. 

Результати та їх обговорення 

В практиці кольорових вимірювань виникає необхідність визначення не тільки 

певного кольору, але й незначних кольорових відтінків порівнюваних зразків, кількісна 

оцінка може бути отримана тільки за допомогою вимірювальних приладів [6]. В умовах 

підприємств побутового обслуговування підбір необхідних кольорів здійснюється 

методом візуального порівняння з кольорами і відтінками, наведеними   в   нормованих   

кольорових   атласах.  Обмежені  можливості використання атласів фізичних зразків 

виникають, зокрема, з того, що людське око може 

розрізнити більшу кількість кольорів та відтінків, а 

число зразків в атласі обмежена. 

В нашому дослідженні, при використанні 

подвійних  композицій окислювальних барвників, 

колір, утворений при оптичному змішуванні 

кольорів, наближено  визначали за допомогою круга 

кольорів (рис.2), зіставляючи його забарвлення з 

забарвленими зразками, приведеними в кольорових атласах.  

Для того, щоб отримати необхідний нам колір, ми використовували композиції 

двох видів окислювальних барвників – жовтий для хутра Д та коричневий для хутра. 

Результати фарбування оцінювали органолептично, виходячи з стійкості забарвлення 

до сухого і мокрого тертя, світлопогоди та дії дистильованої води.  Результативні 

кольори різних композиційних співвідношень барвників представлені в таблиці 1. 

Як видно з таблиці, навіть однакові співвідношення барвників  на різних видах 

хутра дають різні результуючі кольори та відтінки.  

Стійкість забарвлення зразків хутра та фізико-механічні властивості шкірної 

тканини досліджували згідно типових методик. Результати фарбування хутра  кроля та 
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Рис. 2.  Круг кольорів. 
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песця (табл. 2) свідчать, що отримане забарвлення хутра по стійкості забарвлення не 

поступається контрольному зразку.  
Таблиця 1 

Результуючий колір при фарбуванні хутра композицією окислювальних барвників 
Вид 

натурального 
хутра 

 
Композиція окислювальних 

барвників 

 
Співвідношення, 

% 

 
Результуючий 

колір 
1:1 Блідо-жовтий 
1:2 Пісочний 
1:3 Персиковий 
1:4 Світло-коричневий 

 
Х
ут
ро

 
кр
ол
я 

 
Жовтий для хутра Д 
Коричневий для хутра 

1:5 Коричневий  
1:1 Персиковий 
1:2 Блідо-персиковий 
2:1 Блідо-рудий 

 
Х
ут
ро

 
пе
сц
я 

 
Жовтий для хутра Д 
Коричневий для хутра 

3:1 Рудо-коричневий 
 

Таблиця 2 
Хімічні та фізико-механічні властивості хутра, забарвленого композицією окислювальних 

барвників 
Волосяний покрив 

Стійкість забарвлення, бали, до дії 
Шкірна 
тканина 

тертя 
Спосіб фарбування 

св
іт
ла

 

св
іт
ло
по
го
ди

 

ди
ст
ил
ьо
ва
но
ї

во
ди

по
ту

 

су
хо
го

 

мо
кр
ог
о 

Те
мп

ер
ат
ур
а 

зв
ар
ю
ва
нн
я,

 0 С

Н
ав
ан
та
ж
ен
ня

 

пр
и
ро
зр
ив
і
Н

Контрольний зразок (занурю 
вальне фарбування) 

7 5 4 4 4 4 69 60 

Намазне фарбування  7 4 4 3 4 4 67 59 

 

Трафаретне фарбування ми проводили на жіночій шубі з хутра кроля, в якому 

поєднане стрижене і нестрижене хутро (рис.1). Оскільки шуба була довгий період в 

експлуатації і втратила певні споживчі властивості (пожовтіння окремих ділянок, 

маркість) необхідним є відновлення споживчих властивостей і подовження терміну 

експлуатації. Це завдання ми спробували вирішити за допомогою трафаретного 

фарбування, створивши при цьому певну композицію барвників.  

Оптимізовано  склад фарбувального розчину для фарбування хутра кроля 

трафаретним методом нанесення барвника: 

Жовтий для хутра Д,.....................4 г/л 
Коричневий для хутра...................1 г/л 
Резорцин,........................................2,0 г/л 
Крохмаль в якості загущувача,....20 г/л 
Пергідроль 30%-ний,....................40 мл/л 
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ПАР................................................1,5 г/л 
Після фарбування йде пролежування 45 хв при температурі 20-22°С. Потім 

промивка розчином води з ПАР. 

Трафаретне фарбування ми 

проводили згідно з розробленої технології. 

Насамперед визначили вид малюнку та його 

положенням на виробі. Потім вирізаємо 

трафарет з цупкого картону або ПВХ плівки 

товщиною 1,5 мм. Накладаємо трафарет на 

хутро, сильно притискаємо і за допомогою 

жорсткої щітки наносимо фарбувальний 

розчин. Нанесення малюнка повинно бути рів

Результат фарбування готового вир

ном

обу  представлений на рис.4 

 метою

шуби н

 технології 

трафар

ірним, без підтікань по периферії. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З  створення ансамблю, окрім 

ами пофарбовано жіночі модельні 

напівчобітки  та сумочка, які також були 

оздоблені хутром білого кроля.  

В результаті використання

етного фарбування хутра на готовому 

виробі створено ансамбль  «ОЛЕНКА»   (рис.5),  

який будувався за принципом асиметрії і 

доповнювалися не ритмічно розміщеним 

 

Рис.5 Ансамль "Оленка" 

Рис.3. Окремі фрагменти фарбованої шуби 

Рис.4. Результат фарбування жіночої шуби з білого кроля з песцевим коміром 
трафаретним способом.
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орнаментом (зафарбованим хутром). 

Висновки 

В результаті проведених досліджень  запропонована технологія намазного 

трафаретного фарбування готових виробів із натурального хутра, що було у 

використанні, яку можна використовувати в умовах підприємств побутового 

обслуговування та хімчистках. Дана технологія фарбування  дозволить відновити 

споживчі властивості виробу і подовжити термін його експлуатації. 

Окрім того, хутровий виріб, який не придатний до використання, може стати 

об’єктом впровадження індивідуального дизайнерського задуму при створенні 

ансамблю з використанням даної технології. 
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АННОТАЦИЯ 

 
ВОЗМОЖНОСТИ КОЛОРИРОВАНИЯ  НАТУРАЛЬНОГО МЕХА 

ДЛЯ  ИННОВАЦИЙ  ДИЗАЙНА ГОТОВОГО ИЗДЕЛИЯ 
 В статье  представленные исследования по возобновлению  потребительских свойств и 

удлинения срока эксплуатации готовых пушных изделий путем трафаретного окрашивания в условиях 
предприятий бытового обслуживания и химчисток. 

 
THE SUMMARY 

 
POSSIBILITIES OF KOLORIROVANIYA  OF NATURAL FUR 

FOR  INNOVATIONS  OF DESIGN OF THE FINISHED PRODUCT 
In the article  the presented researches on proceeding  in consumer properties and lengthening of term 

of exploitation of the finished fur products by the stencilled painting in the conditions of enterprises of domestic 
consumer services and dry-cleanings. 
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УДК  687 
 
 

ДОСЛІДЖЕННЯ ПЕЧВОРКУ ЯК ЗАСОБУ ВИГОТОВЛЕННЯ  
 ТА ДЕКОРУВАННЯ ШВЕЙНИХ ВИРОБІВ  

В  КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ ПІДХОДІВ  ДО ПРОЕКТУВАННЯ ОДЯГУ 
 

Т.В. КОВАЛЬ, С.І КУЛІБАБА 
Мукачівський державний університет 

  
Дана стаття присвячена  дослідженню печворку в сучасному дизайні. Основна увага  

направлена на узагальнення існуючої інформації щодо способів виконання  техніки печворк. Виявлено 
основні проблемні  аспекти   застосування даної техніки при  проектуванні одягу в умовах масового 
виробництва. 

 
Надзвичайний динамізм  та глибинний і глобальний характер змін у сферах 

суспільного життя, прогресивні технології, розширення інформаційного простору 

ставлять нові задачі перед виробниками одягу. В Україні в її культурному житті і в 

сфері модної індустрії відбуваються складні процеси формування та встановлення 

нових течій. Специфікою цього формування є генерування нової проектної культури 

яка увібрала в себе кращий світовий досвід і зуміла зберегти національну і естетичну 

ідентичність.  

Сучасна мода все частіше і частіше звертається за натхненням до народних 

промислів, а  виготовлення оригінальної продукції є основним фактором розвитку 

будь-якого підприємства.  Кожен виробник для досягнення цієї цілі іде різними 

шляхами. Часто для урізноманітнення  асортименту продукції застосовують 

найрізноманітніші засоби декорування.  Найдоцільнішим в такому випадку є 

оригінальний дизайн  продукції при  мінімальних затратах. Найефективніше цього 

вдається досягти за допомогою техніки печворк – економічно, практично і вигідно. 

 Об’єкти та методи дослідження 

Об’єктом дослідження є дизайн і декорування швейних виробів із  тканин 

клаптиковою технікою. Предмет дослідження – печворк як один із засобів декорування 

та конструювання верхнього одягу. Дослідження базуються на основних принципах 

загальної теорії дизайну, яка формується в процесі інтеграції інженерних, гуманітарних 

та природничо-наукових знань.   

  Постановка задачі 

Аналіз літературних джерел свідчить про недостатню увагу дослідників щодо 

питання використання техніки печворк у виробах з різних матеріалів та й в дизайні 

одягу в цілому: незважаючи на багатовікову історію, цей вид мистецтва був обділений 
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увагою етнографів та науковців.  Поряд з цим не вивчалась проблематика, яка може 

виникнути при виготовленні виробів в клаптиковій техніці, що особливо ускладнює 

процес проектування одягу в умовах масового виробництва. Нерозглянуті також 

проблеми, пов’язані  з фізико-механічними властивостями  тканин, що виникають у 

виробах при збиранні їх з клаптиків в межах однієї групи та при можливості 

комбінування в одному виробі тканин різних груп. 

Мета даної роботи полягає в дослідженні печворку як засобу виготовлення та 

декорування сучасного одягу. Для досягнення поставленої мети сформульовані 

наступні завдання: 

- узагальнити наявну інформацію щодо історії виникнення та використання 

печворку в сучасному дизайні; 

-  окреслити основні проблеми, які можуть виникнути при виготовленні одягу з 

використанням техніки печворк. 

Результати та їх обговорення 

Печворк – це прикладне мистецтво, яке застосовують для виготовлення або 

декорування швейних виробів та аксесуарів із залишків різноманітних матеріалів 

різними способами. По суті – це  клаптикова техніка аплікації або клаптикове шитво 

шляхом накладання дрібних деталей на більш великі (patch – латка або клаптик 

тканини, лоскут).  Зустрічаються й інші назви: клаптикова мозаїка, квілт, квілтінг 

тощо. 

Клаптикова мозаїка відома здавна: знайдені аплікації, виконані близько 3000 

років тому. Вважається, що клаптикове рукоділля, як самостійний вид декоративно-

прикладного мистецтва, зародилось  в Англії в XVII - XVIII столітті, але справжньою 

батьківщиною квілта стала територія теперішньої Америки, куди цей вид рукоділля 

перейшов разом з переселенцями а згодом став національним видом декоративно-

прикладного мистецтва. 

 Словом квілт  американці  називають стьобану ковдру з трьох шарів, в якій 

верхній шар – декоративний, зібраний з клаптиків тканини або клаптикових блоків, 

середній – це прокладка з ватину або синтепону, а нижній шар – підкладка з бавовняної 

тканини. Всі три шари вистьобуються разом, а якість вистьобування свідчить про 

майстерність автора, так як ця операція  виконується вручну. Розкішно декорована 

вистьобана ковдра – обов’язкова частина інтер’єру традиційного американського дому.  
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 XX-те століття принесло нове поняття – квілтінг. Квілтінг – більш широке 

поняття, чим печворк (quilting – зшивання, вистьобування). Він включив у себе 

декілька видів технік рукоділля, включаючи клаптикову техніку печворк, аплікацію, 

вишивку, традиційні для квілтінга стібки і строчки. Готові роботи, виконані в цій 

техніці, прийнято називати квілтами, а людей, які займається цим видом рукоділля – 

квілтерами. Квілтінг – це витвір прикладного мистецтва, гідний музею: це може бути 

картина, панно з застосуванням вишивки, покривало тощо. 

Аналіз історії побуту різних народів свідчить, що клаптикове шитво, 

характерне, практично, для всіх народів. Відомі зразки киргизьких килимів кінця 

ХІХст.  та килимів з Таджикистану початку ХХст. З клаптиків шились навіть хустки: 

так  в Мордовії (Росія)  «платок замужней женщины» - обов’язковий атрибут жіночого 

костюму. Для багатьох «русский дом», затишок і тепло цього дому неможливі без 

«лоскутного» або «бабушкиного одеяла». Яскравим прикладом використання техніки 

печворк можна вважати й гуцульські вовняні  килими та ковдри. А завдяки етнічній 

моді 70-х років минулого століття ця техніка стала популярною в країнах Європи. 

Зацікавленість виявилась настільки масовою, що фірма RIR Fabrica налагодила випуск 

спеціальних тканин для печворку. Починаючи з 90-х років, масове захоплення 

печворком розпочалось і на Україні. 

Здавна печворк використовували частіше  для побутових потреб – килими, 

покривала, диванні подушки, ковдри і т.ін. Яскраві елементи узору тканини йшли на 

аплікації: їх нашивали на льняні або вовняні полотна.  З дрібних різноколірних латочок 

збирали єдине полотно за принципом мозаїки. Але, якщо мозаїчне панно є елементом  

прикраси і виконувало лише декоративну функцію, то вироби з клаптиків приносили в 

той же час і  функціональну користь. При виготовленні одягу клаптикова техніка 

давала змогу використати найменш зношені  частини старого одягу для виготовлення 

нового.  

На сучасному етапі захоплення печворком з кожним днем зростає  і поступово 

переходить в масове виробництво. Зараз можна легко уявити одяг, взуття, аксесуари, 

предмети домашнього вжитку чи меблі з клаптиків (рисунок 1).   
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Рис. 1 Сфери застосування клаптикової техніки 

 
Більшість клаптикових виробів виготовляються  шляхом зшивання 

різноманітних  клаптиків у  блоки (модулі) та формуванням їх в певні узори. Такий 

спосіб формування клаптикових виробів  є традиційний і найбільш поширений, це 

основа клаптикового мистецтва.   Блок - визначений набір різних деталей( елементів) із 

тканини зібраних будь яким способом. Клаптикові узори - це чергування  блоків в 

певній комбінації (рисунок 2). 

 
 
 
 

 

 

                                    а                                                                    б 
 

Рис. 2.  Формування блоків та узорів 
а – блок;   б -  клаптикові узори 

 
В залежності від комбінації одні й ті самі блоки здатні утворювати різноманітні 

узори. На сьогоднішній день їх налічується величезна кількість. Всі узори мають  свої 
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назви, які в більшості випадків мають асоціативний  характер: ананас, ялинка, 

колодязь, спіралі, шахматка, зірка та інші. Складові блоків можуть бути як 

геометричної форми- смужки, квадрати, ромби, трикутники, так і негеометричної. 

Складання  блоків (модулів) в узори дає великий простір для створення різних 

композицій з клаптиків. Зшивання клаптиків можливе і в довільній  хаотичній  формі  

без формування блоків. Невеликі за розміром вироби  можуть складатися  всього з 

одного блоку і виглядати цілком декоративно (рисунок 3):  
 

 
 

  

 
Рис. 3.  Формування узорів з блоків або частин 

 
Аплікація належить до найпоширеніших способів декорування швейних виробів 

текстильними залишками. Він полягає у  виготовлені картин, композицій та  узорів із 

тканини накладним способом  або застрочуванням  різноманітних клаптиків на основу:  
 

 
аплікація 

 
вітраж 

 
вітраж 

 
Рис. 4. Формування узорів аплікацією 

 
Найчастіше виготовляють аплікації з несипучих матеріалів або обробляють 

зрізи елементів  оздоблювальною строчкою. Проте в печворку практикується й 

використання сипучості  тканин для виготовлення ефектних виробів. Різні за фактурою 

тканини складають шарами і прострочують густо строчками (вистьобують),  далі 

верхній шар між строчками розрізають. Таку техніку називають синель. Є й інші  
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способи  виконання цього прийому, наприклад, сітку тканини заповнюють тоненькими 

смужками різного кольору, акуратно прив’язуючи їх подвійним вузлом, залишаючи 

кінці на лицьовій стороні сітки, або ж настрочують смужки тканини різними 

візерунками на тканину. Кінці тканини осипаються, утворюючи бахрому (рисунок 5). 

 
бахрома 

 
синель 

 

 
синель 

Рис. 5.  Формування узорів з використанням сипучості тканин 

 

Існує також в печворку цілий ряд самостійних прийомів, які абсолютно не 

схожі між собою (рисунок 6). Так орнамент  «йо-йо» представляє собою ажурну 

композицію із найрізноманітніших за кольором круглих фрагментів. Увесь орнамент 

при цьому від початку до кінця збирається вручну.Особливістю його є те, що кожний 

фрагмент має закінчений вигляд як з лицьової сторони так із виворотної. Завдяки 

цьому із з’єднаних між собою фрагментів можна відразу отримати готовий виріб. Цю 

техніку використовують для оздоблення комірів, манжет та при виготовленні сумочок. 

 

 
«йо-йо» 

 
«зубчики» 

 

 
«пуфики» 

Рис. 6.  Формування узорів шляхом з’єднання окремих елементів 
 
Після 1940 року печворк поповнився завдяки новому методу  у  в’язанні 

трикотажних виробів. Сьогодні цей метод відомий в світі як "модульне в'язання" або 

«в'язаний печворк». Ідея проста і конструктивна - велике в'язане полотно складається з 

окремих елементів, кожен з яких вив'язується з петель кромок попереднього елементу 
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і, у свою чергу, служить підставою для подальших. Цей метод поширюється  на всі 

види в’язання (рисунок 7). При в’язанні гачком є варіант вив’язування окремих 

елементів з подальшим їх з’єднанням в цілий виріб.  Такий  метод  має наукове 

обґрунтування: оскільки поверхня манекена відноситься до складних поверхонь, яка 

складається з горизонтальних  та   вертикальних   блоків, то   це  дає  змогу   розбити  

конструкцію на упорядковану множину геометричних модулів, що в процесі з’єднання 

забезпечують форму виробу. Такий підхід до конструювання одягу з дорогих 

матеріалів (хутряне, шкіряне виробництво)  є одним із перспективних. Він дозволяє 

гранично доцільно використовувати дороговартісну сировину. 

 

 
в’язання спицями 

 
плетіння гачком 

 
ручне плетіння 

 
Рис.7.  Формування узорів за допомогою в’язання 

 
За всю історію печворка назбиралась  чимала кількість прийомів складання та 

зшивання тканин, аплікацій, стібків, вишивок. З кожним роком ці прийоми 

доповнюються і вдосконалюються.  Сучасний розвиток текстилю  прикладних 

матеріалів та техніки дають змогу розширити техніку виготовлення печворку та 

вдосконалити цей складний процес. Проте, незважаючи на багатовікову історію 

клаптикового мистецтва  цей вид мистецтва, був обділений увагою науковців та 

етнографів. Тому до цього часу не розроблена єдина класифікація прийомів складання 

клаптикових композицій. Умовно ці прийоми можна розділити на різновиди, що дають 

можливість по-різному використовувати текстильні залишки (рисунок 8).  
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Рис. 8. Техніка виконання печворку 
 
Незважаючи на складну техніку виконання печворк має цілий ряд переваг, які 

беруть до уваги як виробники одягу, так і споживачі: використання залишків 

виробництва; вирішення проблеми утилізації; урізноманітнення асортименту 

продукції; оригінальний дизайн; комплектність виробів. 

Як показали дослідження, в сучасному технологічному процесі виготовлення 

одягу існує цілий ряд факторів, які безпосередньо впливають на трудоміскість і 
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проблематику процесу виготовлення одягу: частина з них об’єктивні, частина - 

суб’єктивні. До об’єктивних факторів можна віднести технологічні властивості 

з’єднувальних полотен, конструктивні та технологічні характеристики предметів праці, 

технічні та організаційні.  

До технологічних властивостей з’єднувальних полотен відносяться: товщина, 

сировинний склад, вид поверхні, здатність полотен до утворення форм, розтягування 

деталей крою, коефіцієнт тангенційного опору тощо. Кожен з цих факторів може бути 

особливо вагомим  в залежності від асортименту тканини, особливо це стосується 

пальтових тканин. 

Відсутні рекомендації щодо конструктивних рішень верхнього одягу з 

пальтових тканин, в яких використано печворк. Не виявлено також закономірності між 

клаптиковими композиціями та силуетними характеристиками пальто.  

Не лосліджено вплив властивостей тканин пальтового асортименту на 

геометрію орнаменту клаптикових мозаїк та трудоміскість складання клаптикових 

композицій. Це, в свою чергу, піднімає питання щодо вимог до одягу та матеріалів з 

використанням техніки печворк та виникнення можливих деформацій, які можуть 

виникнути в процесі виготовлення та експлуатації верхнього одягу в клаптиковій 

техніці. Аналіз можливих деформацій в техніці печворк сприяє розгляду способів їх 

запобігання. 

Серед багаточисленних досліджень ниткових з’єднань в різних асортиментах 

не простежено вплив кількісного та якісного складу ниткових з’єднань на 

експлуатаційні властивості виробів в техніці печворк. 

Також актуальною залишається задача забезпечення якості верхнього одягу їз 

пальтових тканин з використанням техніки печворк за рахунок використання сучасних 

оздоблюючих, клейових, прокладкових матеріалів, способів декорування, можливості 

комбінування техніки печворк з іншими техніками та оцінки рівня їх якості.  

Висновки 

Виготовлення виробів з клаптиків (печворк) належить до найдревніших способів 

виготовлення одягу, предметів побуту та аксесуарів. Його виникнення спричинила 

споконвічна заощадливість бідного народу. У кожного народу своя історія цього 

мистецтва. Це величезнй пласт унікальних технологічних прийомів, який заслуговує 

більш ретельного аналізу з боку науковців. 
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 Систематизація всіх технологічних прийомів склання клаптикових виробів, 

вивчення можливих різновидів дасть змогу активніше застосовути техніку печворк для 

виготовлення різноманітних швейних виробів. Для цього необхідно: 

-  ситематизувати теоретичні знання для окреслення проблематики виробів 

в техніці печворк, враховуючи властивості сучасних  тканин; 

- встановити вимоги, яким має відповідати виріб в техніці печворк; 

- проаналізувати можливі дефекти та деформації, що можуть виникнути в 

процесі проектування та виготовлення виробів в техніці печворк, методи їх 

випереджування та усунення; 

- розробити рекомендації щодо проетування  та виготовлення одягу  з 

використанням печворку. 

Отже, сучасні умови диктують новий переосмислений підхід до проектування 

одягу, який  повинен ґрунтуватися  на  поєднанні інтересів товаровиробників і 

споживачів продукції у підвищенні якості і конкурентоспроможності товарів та послуг, 

оптимізації їх асортименту. Використання  печворку в цьому контексті дасть бажаний 

результат.  
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АННОТАЦИЯ 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПЭЧВОРКА КАК СРЕДСТВА ИЗГОТОВЛЕНИЯ И ДЕКОРИРОВАНИЯ 
ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННЫХ ПОДХОДОВ К ПРОЕКТИРОВАНИЮ 

ОДЕЖДЫ 
 Данная статья посвящена исследованию пэчворка в современном дизайне. Основное внимание 

направлено на обобщение существующей информации относительно способов изготовления техники  
пэчворк. Определены основные проблемные аспекты использования данной техники при 
проектировании одежды в условиях массового производства. 

 
THE SUMMARY 

 

RESEARCH OF PATCHWORK STYLE  AS MEAN OF MAKING AND  DECORATING OF SEWING 
WARES IN  CONTEXT OF MODERN FESION DESIGN IN PLANNING OF CLOTHES 
This article is dedicate  to research of style patchwork in a modern design. The main attention is 

сconcentrated to generalization of existent information on the methods of implementation   of  technique  
patchwork. The basic problem  aspects   of application of this technique are educed at  planning of clothes in the 
conditions of mass production. 

http://www.azimut-ukraine.com/
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http://www.qpig.ru/index.asp?GrID=bs46811
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ПРОБЛЕМА ПРОФЕСІЙНОЇ АДАПТАЦІЇ МОЛОДИХ ПЕДАГОГІВ 
 

Т.Ю. БУБРЯК, О.Ю. ВОРОНОВА, М.О. МАРЦЕНЮК, С.І. УЛИНЕЦЬ 
Мукачівський державний університет 

 
У роботі розглядається феномен адаптації викладача вищої школи в швидкозмінному 

зовнішньому середовищі; приводяться визначення поняття адаптації, запропоновані різними вченими; 
аналізуються її види та функції. Досліджується процес адаптації педагога в системі  безперервної 
професійної освіти, виділяються етапи цього процесу, фактори, що впливають на успішність адаптації 
викладача. 

Ключові слова: адаптація, професійна адаптація, професійно-педагогічна адаптація, етапи 
професійно-педагогічної адаптації викладача вищої школи. 

 
Об’єкти  і методи дослідження 

Об'єктом дослідження є професійна педагогічна діяльність молодого викладача 

вищої школи. Предметом - процес адаптації молодих педагогів до професійної 

діяльності. 

Метою статті є спроба дослідити концептуальні основи дослідження 

професійної адаптації викладача вищого навчального закладу. Основними завданнями 

є такі: визначити методологічний підхід до вивчення адаптації особистості як цілісного 

явища; охарактеризувати особливості професійної адаптації педагога вищої школи;  

визначити механізми та функції професійної адаптації молодих педагогів; розкрити 

структуру професійної адаптації молодого викладача; охарактеризувати етапи 

професійної адаптації. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій: 

У науковій психологічній літературі адаптація визначається як процес 

пристосування будови й функцій організмів (особин, популяцій, видів) і їх органів до 

умов навколишнього середовища. Термін "адаптація" був уперше уведений в наукову 

лексику німецьким фізіологом Аубертом в 1865 році для характеристики явища 

"пристосування" чутливих органів (зору, слуху) до впливу відповідних подразників. 

Перші наукові подання про біологічну адаптацію були закладені Чарльзом 

Дарвіним і його послідовниками. Адаптація розглядалася ними як сукупність корисних 

для організму змін, що представляють собою більш або менш вірне відображення 

навколишнього середовища. Дослідження І.М.Сєченова, І.П.Павлова, розширили 

уявлення про адаптацію, привели до розуміння того, що в основі біологічної адаптації 

лежить одна із найістотніших властивостей живої матерії - прагнення до рівноваги. 

Сутність життя і її розвитку визначаються внутрішніми протиріччями, єдністю 

боротьби протилежних процесів, таких як стійкість і мінливість, асиміляція та 
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дисиміляція, дія (активність) і протидія (реактивність), збудження та гальмування. 

Адаптація виступає мірою єдності цих протилежностей, результатом і засобом 

розв’язання внутрішніх і зовнішніх протиріч  життя, а тим самим і одним з 

універсальних іманентних  її  властивостей. 

З позицій біології і фізіології прийняті два контексти поняття адаптації: як 

механізму еволюції біологічного виду, співтовариства і як механізму пристосування 

окремих індивідів до впливу зовнішнього середовища. З позиції соціальних наук 

пропонується кілька формулювань феномену адаптації і його характеристик. 

«Адаптація» (від лат. adaptatio - пристосовувати, улаштовувати) - пристосування 

організму, особистості, їхніх систем до характеру окремих впливів або до умов, що 

змінилися, до життя в цілому. Адаптація компенсує недоліки звичного поводження в 

нових умовах. Завдяки адаптації створюються можливості для оптимального 

функціонування організму, особистості в незвичайній ситуації. У закрубіжній 

літературі адаптація розглядається як: форма захисного пристосування людини до 

соціальних вимог; засвоєння  соціальних ролей ; подолання напруги; вихід зі стресової 

ситуації; сукупність пристосувальних реакцій, в основі яких лежить активне освоєння 

середовища, її зміна й створення необхідних умов для успішної діяльності. 

Феномен адаптації фахівця вивчався багатьма авторами (В.Т.Ащепков, 

М.И.Бордуков, Л.Г.Єгорова, Л.Г.Земцова, І.А.Зимова, П.С.Кузнєцов, А.К.Маркова, 

Г.П.Медведєв, Л.М.Милославова, Л.М.Мітіна, А.Г.Мороз, Д.В.Ольшанський, 

В.А.Петровський, Н.Н.Шамрай та ін.) з різних позицій. Кількість видів адаптації в 

різних дослідників істотно відрізняється: Г.П.Медведєв виділяє 2 види адаптації 

фахівця: соціальну й професійну; Л.Г.Єгорова - три види: соціальну, професійну, 

соціально-психологічну; Д.В.Ольшанський уже чотири: соціальну, психологічну, 

біологічну і фізіологічну; П.С.Кузнєцов - економічну, побутову, регулятивну, 

сексуальну, комунікативну, когнітивну; А.Г.Мороз для молодого викладача розглядає 

вісім видів адаптації: професійну, соціально-психологічну, соціальну, правову, 

суспільно-політичну, психофізіологічну, побутову, кліматогеографічну; В.Т.Ащепков у 

викладача-початківця вузу припускає наявність психологічної, соціальної, дидактичної, 

методичної, наукової, специфічної, виховної, біологічної, фізіологічної, економічної, 

побутової, політичної, правової, етнічної, кліматогеографічної видів адаптації [1; 3; 12;   

14]. 

 



Науковий вісник Мукачівського державного університету 
Гуманітарні і суспільні  науки 

45

 

Журнал наукових праць №9(4)’2010 
 

Для індивідуума соціальна адаптація є основною по відношенню до всіх інших 

видів адаптації. Соціальна адаптація – це прилучення особистості до певних видів 

діяльності, які відбуваються в даному соціумі, іншими словами, «засвоєння 

особистістю соціального досвіду суспільства у цілому того середовища, до якого вона 

належить». Ширшим є трактування, що належить А.Г.Мороз, яке дозволяє визначити 

соціальну адаптацію як багатофакторний і багатомірний процес входження особистості 

в нове соціальне оточення, з метою спільної діяльності в напрямку прогресивної зміни 

як особистості й середовища [11; 12]. 

Стосовно вищої школи, соціальним середовищем для  викладача-початківця є 

педагогічні колективи кафедр, факультетів, вузів, які повинні забезпечити "залучення, 

взаємодію, узгодження" до неї кожного конкретного викладача. 

Учені встановили ряд особливостей соціальної адаптації, в основі яких  наступні 

аспекти: 

1. Соціальна адаптація має соціально трансформовані способи й засоби 

входження особистості в соціальне середовище, які відрізняються від пристосувальних 

механізмів у тваринному світі.  

2. Соціальна адаптація особистості є динамічним явищем, яке має ряд етапів, 

послідовність розгортання яких різна в різних індивідів. 

3. У суспільному житті адаптація особистості виступає умовою й передумовою 

ефективної людської діяльності.  

4. Адаптованість є результатом адаптації особистості, що відбиває ступінь її 

входження в соціальне середовище й характер взаємодії з ним. 

Психологічна адаптація тісно пов'язана із соціальною й обумовлена суспільним 

характером змін навколишнього середовища, людської свідомості. Вона є процесом, 

що виникає у відповідь на значну новизну навколишнього середовища, який включає 

мотивацію адаптивного поводження людини, формування мети й програми його 

поведінки. 

Психологічна адаптація надає динаміці адаптивної діяльності індивідуально-

емоційне забарвлення відповідно до особливостей психіки індивіда. Характер 

психологічної адаптації залежить від особливостей професійної адаптації, тому що 

джерелом емоційного напруження й дискомфорту можуть стати помилки й невдачі 

професійного плану. Згідно теорії А.Л.Венгера, причина дезадаптації індивіда може 
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полягати в його психологічних властивостях; особливостях його діяльності та взаємин 

з оточенням [2]. 

Серцевиною загальної адаптації є професійна адаптація. Вона має свою 

структуру, форму, зміст, механізми, рушійні сили, траєкторію, тенденції й 

закономірності розвитку, які піддаються психолого-педагогічній корекції як зсередини 

(з боку самого викладача), так і ззовні (з боку колективу). Її найбільш загальне 

визначення належить К.К.Платонову: "Профадаптація до нових умов діяльності 

здійснюється шляхом систематичного виконання діяльності, що ускладнюється у цих 

нових умовах". [14, 255]. 

Ряд дослідників зв'язує поняття професійної адаптації з оволодінням знаннями, 

уміннями, навичками, нормами й функціями професійної діяльності. Так, 

С.Г.Вершловський відзначає, що в процесі професійної адаптації відбувається 

інтеграція професійних знань, умінь і навичок у професійну діяльність. З погляду 

О.А.Шияна, професійна адаптація являє собою «процес інтеграції в професію, 

оволодіння майстерністю, а також професійними знаннями, уміннями і навичками» 

[18]. 

Говорячи про професійну адаптацію педагога, П.А.Шептенко визначає її як 

процес вдосконалення, отриманих у вузі знань, умінь і навичок, педагогічної 

майстерності, як уміння в процесі діяльності здійснювати оптимальний вибір 

методичних прийомів залежно від конкретної ситуації навчально-виховного процесу, 

передбачення результатів педагогічного впливу колективу й окремої особистості, 

пристосування до конкретних умов організації роботи [17]. 

З погляду інших авторів трактування трохи звужує зміст даного процесу, 

оскільки професійна адаптація має свій психологічний аспект, що, як відзначає 

Н.А.Єршова, є внутрішньою стороною професійної адаптації та проявляється в 

розвитку стійкого позитивного відношення до вибраної професії, у появі суб'єктивного 

почуття задоволеності даним видом діяльності. За думкою Б.З.Вульфова, психологічна 

сторона професійної адаптації полягає в досягненні психолого-педагогічної готовності 

до професійної діяльності. Аналогічної позиції дотримується закордонний дослідник 

Ж.Де Ландсер. Автор пише, що під час професійної адаптації досягається рівновага не 

тільки в професійному, але й у психологічному плані [4]. 

З більш ширших позицій підходять до розгляду професійної адаптації С.Л. 

Ареф’єв, Г.П. Баранова, В.В. Синівський, Г.М. Федосимов, Т.М. Чурекова та ін.  
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Автори  включають у поняття «професійна адаптація» і соціальний компонент, що 

відбиває процес входження молодого фахівця в нове соціальне середовище, у систему 

міжособистісних відносин певного колективу, під час якого відбувається вироблення 

еталонів мислення й поводження відповідно до системи цінностей і групових норм 

даного колективу. Ці три компоненти в професійній адаптації тісно взаємозалежні й у 

практичній діяльності взаємообумовлюють один одного, утворюючи єдине ціле.  

Подібної точки зору дотримуються Н.З.Касаткина, Г.І.Насирова, які при визначенні 

професійної адаптації вказують на досягнення відповідності професійної 

підготовленості не тільки вимогам конкретного виду професійної діяльності, але й 

вимогам, нормам, установкам певного трудового колективу. Професійна адаптація 

носить багатофункціональний характер. По-перше, вона є необхідною умовою й, 

одночасно, засобом оптимізації взаємодії людини із професійною діяльністю й 

професійним середовищем. По-друге, вона сприяє розвитку людини й є складовою 

частиною професійного розвитку особистості. По-третє, вона є необхідною при 

опануванні людиною будь-якою професійною діяльністю, оволодінні ціннісними 

орієнтаціями в рамках даної професії, а також усвідомленням мотивів і цілей даної 

діяльності. [6;16]. 

Зокрема, серед основних функцій професійної адаптації молодого викладача 

можна виділити: 

1. Підвищення рівня професійно-педагогічної зрілості молодого викладача, що 

залежить від рівня професійної готовності випускника педагогічного ВНЗ. Професійну 

готовність можна подати у вигляді системи, що включає: психологічну готовність 

викладача до професійної діяльності; теоретичну підготовленість до педагогічної 

діяльності; практичну готовність до професії викладача; необхідний рівень розвитку 

педагогічних здібностей; професійно-педагогічну спрямованість особистості 

викладача, яку характеризують як стійкий інтерес до професії. 

2. Розвиток професійної самостійності та творчої активності. Основним 

протиріччям професійної адаптації випускника педагогічного ВНЗ є протиріччя між 

вимогами професії викладача та рівнем підготовки молодого спеціаліста до її 

опанування. Умовами успішної самоосвітньої діяльності молодого викладача 

виступають: наявність потреби в цілеспрямованому поповненні знань; всебічна 

підготовленість до самоосвіти; психологічна готовність до самоосвіти; постановка 

чітко сформульованої мети самоосвіти; планування самоосвітньої діяльності; 
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забезпеченість необхідною літературою, правильний вибір матеріалу для самостійного 

вивчення. 

3. Зміцнення єдності педагогічного колективу, підвищення його стійкості та 

стабільності. Особливістю адаптації молодого викладача є те, що він по суті повинен 

адаптуватися одразу до двох колективів: колективу студентів та колективу педагогів. 

4. Вдосконалення та розвиток суспільних відносин. Професійна адаптація 

викладача-початківця зміцнює педагогічний колектив, підвищує його стійкість та 

стабільність і, разом з тім, сприяє вдосконаленню та розвитку суспільних відносин. 

Професійна адаптація є тривалим послідовним процесом, що включає 

початковий або підготовчий період, який завершується вибором професії й 

підготовкою до майбутньої професійної діяльності, і безпосередній період адаптації на 

робочому місці. Підготовчий період відіграє ключову роль в успішності професійної 

адаптації й забезпечує отримання  ефективних ресурсів керування даним процесом. 

Першим щаблем адаптації до професійної діяльності є етап професійного 

становлення. Отже, у першу чергу, необхідно розглянути адаптацію студентів - 

майбутніх викладачів вищої школи. Молодий педагог, вступаючи в педагогічну 

діяльність, потрапляє в нове для нього соціальне й професійне середовище, у нові 

режими розумових і фізичних навантажень, у нову сферу відносин і взаємодій. 

Початківець змушений мобілізувати свою волю, енергію, фізичну силу, стримувати 

емоції, вести пошук резервів у боротьбі з дискомфортом, стресами. При цьому 

відбувається перебудова колишніх стереотипів діяльності, формуються нові 

переконання, знання, уміння, навички й звички адекватного поводження. Процеси, які 

супроводжують адаптацію, охоплюють всі рівні – від фізіологічних реакцій організму 

до психологічної регуляції діяльності (див. табл. 1). 
Таблиця 1. 

Зміст адаптації молодого викладача  

Фізіологічна адаптація Соціально-психологічна 
адаптація Професійна адаптація 

• функцій органів і систем; 
• обміну речовин; 
• ендокринної  регуляції; 
• нервової регуляції. 

• формування нового 
психологічного стереотипу; 
• корекція особистісних якостей 
відповідно до вимог, що 
висуваються новою діяльністю; 
• пристосування до нового 
соціальному оточення (до 
адміністрації, педагогічного 
колективу, студентів); 
• пристосування до змін 
побутових  умов. 

• до нових умов праці;  
• до професії педагога й 
вихователя; 
• до предметного змісту 
педагогічної й трудової 
діяльності; 
• до необхідності постійного 
самовдосконалення як рівня 
знань, так і педагогічної  
майстерності. 
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Залежно від особливостей характеру, молодий викладач може обрати декілька 

шляхів адаптації: активний (включення й взаємодія із соціальним середовищем - 

конструктивна адаптація) або пасивний (беззастережне пристосування до середовища, 

прийняття цілей і ціннісних орієнтацій нового для нього соціуму без спроб активної 

взаємодії з іншими об'єктами системи). Головними ресурсами адаптаційного процесу 

початкового періоду педагогічної діяльності молодого викладача є здатність на 

психологічному й фізіологічному рівнях пристосувати свій організм до нової для нього 

професійної діяльності. Для ефективної адаптації  викладачів-початківців основним 

видом їх пізнавальної й формуючої професійної діяльності варто визнати: самостійну 

роботу, самоосвіту, самовиховання, самоаналіз, самоконтроль, самопізнання, тобто 

особистісне адаптаційне самовдосконалення. Оволодіння викладачем теоретичними 

знаннями та нагромадження практичного досвіду є необхідною, але не достатньою 

умовою професіоналізму. Лише постійне осмислення, аналіз та узагальнення власного 

досвіду дозволяють вчителю розвиватися як професіоналу. Рефлексивне ставлення 

викладача до власної діяльності є однією з найважливіших психологічних умов її 

поглибленого усвідомлення, критичного аналізу, конструктивного вдосконалення. 

Саме рефлексія забезпечує особистості можливість виходу з повної поглибленості 

безпосереднім процесом, зайняття позиції над ним, поза ним для судження про нього. 

Це показано у загальній та соціальній психології, сама здатність людини рефлексивно 

ставитися до самої себе та своєї діяльності є результатом оволодіння (інтеріоризації) 

особистістю соціальних стосунків між людьми. Лише на ґрунті взаємодії з іншими, 

коли індивід прагне зрозуміти думки та дії іншого і коли він оцінює себе очима іншого, 

він стає здатним рефлексивно поставитися й до самого себе [19;11]. 

Завершення періоду професійної адаптації в кожного педагога проявляється 

індивідуально й залежить від багатьох факторів, але в цілому воно пов'язане з поняттям 

«адаптованість», що ми визначаємо як оволодіння нормами професійної діяльності. 

Досягнення відповідності нормам забезпечує якісну професійну діяльність, оптимальну 

працездатність і є базою, фундаментом, неодмінною умовою для розвитку творчих 

здібностей педагога, удосконалювання професійної майстерності, формування 

індивідуального стилю діяльності. Фактори, що впливають на процес адаптації 

викладача-початківця представлені в таблиці (див. табл. 2). 
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Таблиця 2. 
Фактори, що впливають на процес адаптації молодого викладача 

Індивідуальні особливості і 
якість підготовки Матеріальні й соціальні фактори Умови професійного 

середовища 
• мотивація вибору професії; 
• наполегливість, 
цілеспрямованість, оволодіння 
професійними знаннями; 
• індивідуальні характерологічні 
особливості викладача; 
• якість підготовки випускників 
педагогічних коледжів і вузів; 
• здатність системи утворення 
формувати навички творчого 
мислення й практичної діяльності; 
• здатність формування нового 
психологічного стереотипу 
поводження й взаємодії; 
• індивідуальні особливості і 
якість підготовки; 
 

• відношення держави і суспільства 
до професії викладача, її престиж; 
• матеріально-технічне забезпечення 
вітчизняного утворення й конкретної 
освітньої установи; 
• матеріальна забезпеченість 
викладача і його побутові умови; 
• умови праці й відпочинку 
викладача; 
• можливості підвищення 
кваліфікації й професійного росту 
молодого викладача; 
• стан і удосконалювання 
законодавчої бази вітчизняного 
утворення; 
• матеріальні й соціальні фактори; 

• взаємодія адміністрації 
освітньої установи й молодого 
викладача; 
• зрілість педагогічного 
колективу і його психологічний 
клімат; 
• якість допомоги з боку 
наставника, досвідчених колег, 
колективу; 
• роль і вплив суспільних 
організацій (Ради молодих 
викладачів, профспілки); 
• ефективність взаємодії зі 
студентами та їх батьками; 
• умови професійного 
середовища, участь сім’ї й інших 
соціальних інституцій у 
вихованні дітей; 

Адаптацію можна вважати успішною, якщо в ході пристосування молодого 

фахівця досягнуті позитивні результати в професійній сфері (в цілому освоєна 

педагогічна діяльність, здійснюється творчий підхід щодо викладання, професійна 

майстерність високо оцінюється колегами й учнями). У сфері відносин і взаємодії з 

колегами відзначається психологічний комфорт, а психофізіологічний стан не 

приводить до появи нервово-психічних захворювань. У такому випадку можна 

говорити про оптимальну адаптацію (див. табл.3). 

Сукупність професійних, соціально-психологічних і фізіологічних показників 

(стан здоров'я) може використовуватися для комплексної оцінки якості адаптації 

молодого фахівця.  
Таблиця 3 

Показники оптимальної адаптації 
Професійні Індивідуально-психологічні 

• Позитивна динаміка успішності й дисципліни • Стійкість мотивації діяльності 
• Продуктивна взаємодія з учнями і їхніми батьками • Відсутність страху перед студентами 
• Безконфліктне, партнерське співробітництво з 
колегами 

• Психологічний комфорт в педагогічному 
колективі 

• Ріст професійної майстерності, ділової, 
професійної й соціальної активності 

• Ріст впевненості у своїх професійних 
можливостях і результатах діяльності 

• Задоволеність обраною професією й відповідною 
практичною діяльністю 

• Стійка працездатність 

 • Корекція особистісних особливостей, що 
ускладнюють педагогічну діяльність 

 • Збереження й зміцнення здоров'я, 
відсутність виявлених нервово-психічних і 
соматичних захворювань 
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Висновки 

Процес адаптації викладача повинен тривати безупинно, переходячи на більш 

високий рівень свого розвитку, при якому основними повинні стати такі вміння як 

самоаналіз і корекція власної діяльності, саморозвиток особистості та ін. 

У статті докладно розглядаються етапи безперервної професійної підготовки 

викладача вищої школи, останнім з яких є одночасне засвоєння різних видів і 

напрямків професійно-педагогічної діяльності, що дозволяє викладачеві бути 

високомобільним у постійно мінливих зовнішніх умовах середовища. У цьому процесі  

основним параметром виступає його різнобічна професійна ерудиція й функціональна 

грамотність, а результатом – професійна мобільність.  Висока мобільність викладача 

вищої школи - найбільш високий рівень його адаптації до професійної діяльності, що 

дозволяє педагогові безупинно вдосконалюватися як особистості, так і  професіоналу. 

Професійна адаптація являє собою складний процес опанування людиною 

професійних ролей. Реальна основа людської особистості полягає не в закладених 

генетичних програмах, природних задатках, навичках, знаннях, вміннях, а в тій системі 

діяльностей, що реалізуються цими знаннями та вміннями. Саме професійна адаптація 

робить можливою професійну діяльність. 

З нашого погляду, проблему професійного становлення молодих викладачів 

вищої школи доцільно розглядати не лише зі сторони наявних недоліків і прорахунків 

у їх вузівській підготовці, хоча вдосконалення навчально-виховного процесу 

відповідно до вимог сьогодення залишається актуальною проблемою, а передусім через 

призму внутрішніх суперечностей самого етапу професійного становлення, сутність 

якого полягає в тому, що індивід, прийнявши на себе професійну роль викладача, лише 

розпочинає освоєння функціонального змісту професійно-педагогічної діяльності. 
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АННОТАЦИЯ 

 
ПРОБЛЕМА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ МОЛОДЫХ ПЕДАГОГОВ 

 В статье авторами  рассматривается проблема адаптации молодых преподавателей: выделяют 
функции профессиональной адаптации,  раскрывают структуру, характеризуют этапы профессиональной 
адаптации.  

 
 

THE SUMMARY 
 

PROBLEM OF PROFESSIONAL ADAPTATION OF YOUNG TEACHERS 
The young teachers’ problem of adaptation, the functions of professional adaptation, structure and 

characteristics of the professional adaptation stages are examined in the article. 
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УДК 78.03(09) 
 
 

ОСНОВНІ СТИЛЬОВІ РИСИ ТВОРЧОСТІ Л.РЕВУЦЬКОГО 
 

Б.С. БУРКАЛО Б.С. 
Мукачівський державний університет 

 
  Для інтерпретації музичного твору велике значення має розуміння виконавцем стильових 

особливостей творчості композитора. В статті описані жанри, до яких звертався видатний 
український композитор Л.Ревуцький, охарактеризовані основні стильові напрямки його творчості. 

 
Лев Миколайович Ревуцький (1889-1977) – видатний український композитор, 

педагог, громадський діяч, редактор творів українських композиторів. Композитор є 

представником пізньоромантичного напрямку в історії української музики. Поєднавши 

в своїй творчості українські народні джерела та здобутки західно-європейських, 

композиторів Левко Ревуцький відіграв важливу роль у розвитку української музичної 

культури. 

Об’єкти та методи дослідження 

Творчість Л.Ревуцького є об’єктом наукових досліджень багатьох вітчизняних 

науковців, зокрема М.Бялика, М.Гордійчука, В.Клина, Т.Шеффера та ін. Наша мета – 

розкрити характерні стильові риси творчості Л.Ревуцького в контексті української 

музичної культури  кінця ХІХ – початку ХХ століття.  

XIX століття в історії музики визначається виходом на світову арену багатьох 

національних шкіл, що пов'язано з ростом національної свідомості європейських 

народів, що знаходились під владою імперій. Слід за польською та російською постає і 

українська національна композиторська школа. Слід за українськими письменниками і 

поетами, професійні музиканти ХІХ ст. почали звертатися до народної тематики, 

обробляти народні пісні, які виконувалися талановитими аматорами у супроводі 

народних інструментів — кобзи, бандури, цимбал, скрипки, ліри та ін. На початку ХІХ 

століття в українській музиці з'являються перші симфонічні твори та камерно-

інструментальні твори. Діяльність аматорських музикантів і відкриття перших 

професійних театрів (Київ — 1803, Одеса — 1810), у яких ставилися музично-сценічні 

твори на національні сюжети, зіграли важливу роль у становленні української опери, 

першою з яких вважається „Запорожець за Дунаєм”  Гулака-Артемовського (1863). У 

Західній Україні в різних жанрах хорової та інструментальної (в тому числі 

симфонічної) музики працювали композитори М. М. Вербицький, І. І. Воробкевич, 

В. Г. Матюк. Основноположною для розвитку національної професійної музики стала 

http://uk.wikipedia.org/wiki/XIX_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%86%D1%8C_%D0%B7%D0%B0_%D0%94%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%94%D0%BC
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%BB%D0%B0%D0%BA-%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://uk.wikipedia.org/wiki/1863
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE_%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BA%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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різнобічна діяльність М. В. Лисенка, який створив класичні зразки творів у різних 

жанрах. Він же став організатором музичної школи в Києві (1904; з 1918 — Музично-

драматичний інститут ім. Лисенка). Л.Ревуцький був учнем Лисенка, а з 1924 року 

викладав у Київському музично-драматичному інституті. 

Будучи прекрасним піаністом, у своїй композиторській творчості Л.Ревуцький 

надавав перевагу фортепіанним жанрам. Фортепіанну творчість композитора 

складають: Соната h-moll op.1, Вальс В-dur,  Етюди  D-dur та  C-Dur, Органна  

прелюдія  та  фуга  Й.С.Баха c-moll (транскрипція), прелюдії op. 4, 7, 11, Канон b-moll, 

три п’єси для фортепіано (Веснянка, Колискова, Веснянка), Дві п’єси ор.17 (Пісня, 

Гумореска), Концерт для фортепіано з оркестром F-dur op.18. Одним із перших в 

українській музиці він звернувся до жанру фортепіанного концерту, а також 

одночастинної фортепіанної сонати. У композиціях для фортепіано композитор виявив 

віртуозне володіння інструментом, технікою фортепіанної фактури. 

Фортепіанні твори Л.Ревуцького є складними для виконання, але водночас дуже 

піаністичними. Вони визначаються продуманою фортепіанною фактурою, у них 

відчувається яскраве володіння тембрами завдяки вмілому використанню регістрів 

інструмента. Інтонаційно-гармонічна складність і поліфонізована музична тканина не 

перешкоджають сприйняттю цих творів слухачами, тому що в них не має нічого 

надуманого, відсутні штучні звукові нагромадження. 

У жанрі камерно-інструментальної музики Л.Ревуцький створив Баладу для 

віолончелі та фортепіано, Інтермецо для скрипки і фортепіано. 

Вагомою частиною творчого доробку Л.Ревуцького є й обробки українських 

народних пісень, загальна кількість яких складає понад 120 творів. Увагу композитора 

привертали різноманітні за змістом і жанром пісні: історичні, ліричні, жартівливі, 

веснянки, дитячі. Серед великої кількості обробок особливе місце належить збіркам та 

циклам пісень, зокрема: дитячій збірці „Сонечко”, збірці „Козацьких пісень”, циклу 

„Галицькі пісні”, а також збірки „Пісні для низького голосу”, „Пісні для середнього 

голосу”, „Пісні для низького голосу”, „Єврейські народні пісні”, „Балкарські народні 

пісні”. 

Для Л.Ревуцького обробка кожної пісні пов’язана з індивідуальною творчою 

концепцією. Композитор використав принцип індивідуального переосмислення 

народної мелодії у процесі її обробки. Таким чином, обробка народної пісні 

перетворилася у творчості Л.Ревуцького на  оригінальний композиторський твір. Саме 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%9B%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE
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тому більшість обробок народних пісень Л.Ревуцького не зовсім вкладається в 

традиційне визначення даного жанру – „обробка”. 

 Мелодії пісень майже не змінюються. Важливу роль в обробках народних 

пісень відіграє фортепіанна партія. Вона конкретизує задум твору, бере участь не лише 

у творенні провідного образу, а й накреслює найтонші нюанси, які доповнюють цей 

образ. 

Працював композитор і в галузі хорової музики: хорові обробки народних 

пісень, кантата „Хустина” на слова Т.Шевченка.  

На думку В.Клина, Л.Ревуцький був одним „з останніх представників 

пізньоромантичного напряму в українській музиці”[6, c.8-9]. 

У своїй творчості композитор поєднав загальноєвропейські романтичні традиції 

з традиціями української музичної культури. Від романтиків  Л.Ревуцький успадкував 

інтонаційну насиченість, полімелодизм, хроматизми, ускладнене голосоведіння. Але 

існують і певні відмінності: композитора не приваблювали фантастичні, казкові образи, 

що було властиво композиторам-романтикам. Також у його творчості „не знайшло 

відбиття культивування як почуттів „знемоги”, „томління”, так і емоційної надмірності, 

екстатичності” [8,c. 307]. 

Улюблене композиторами-романтиками протиріччя особистості й 

навколишнього світу у творчості Л.Ревуцького „переноситься в іншу психологічну 

сферу, трактується як діалектика душі”[8, c.309]. 

Однією з основних рис стилю Л.Ревуцького є використання у своїй творчості 

народних джерел. Про це свідчить не тільки велика кількість його обробок. Деколи 

народні пісні композитор використовує в своїх творах як цитати (Три дитячі п’єси для 

фортепіано, Друга симфонія). В інших творах він створює свої теми, мелодії в дусі 

народних пісень. Але композитор не належить до неофольклористів ХХ століття, яких 

цікавили глибинні особливості народного мистецтва, його етнографічно точне, 

об’єктивне відтворення. Л.Ревуцького більше характеризує індивідуально-неповторне, 

суб’єктивне відчуття фольклору, пропущене крізь призму власного „я”. 

У загальній течії музики Л.Ревуцького „виділяються два напрями – ліричний та 

епічний” [2, c.186]. У більшості творів ліричне та епічне поєднується, взаємно 

збагачується, і визначити те, що є провідним у його творчості, часом складно. 

Лірична сфера творів композитора різноманітна: це і філософські роздуми, і 

споглядальні образи, і замилування красою природи. До того ж лірика Л.Ревуцького 
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позначена інтелектуальною витонченістю. До слова, це є характерною ознакою і 

творчості інших українських композиторів – М.Лисенка, К.Стеценка, Я.Степового, 

М.Леонтовича. Не чужий Ревуцькому і гумор, але жарт у нього ніколи не буває злим, 

жорстоким. 

Епічне начало виявляється у плинній, неквапливій манері розгортання образів. 

Як зазначає М.Бялик: „Яким би гострим не було переживання, наскільки б глибоко 

особистими не були образи (наприклад, у „Галицьких піснях”), композитором ніде не 

порушено тієї межі, за якою почуття стає перебільшеним” [2, c.187]. 

Твори Ревуцького є різноманітними за змістом, у кожному з них втілено один 

або кілька образів. До слова, образна сфера нерозривно пов’язана з лірико-епічним 

характером музичного обдарування композитора. Його музику характеризує виразний 

звукопис, тому виконавець творів Л. Ревуцького має донести до слухача найтонші 

нюанси його палітри – темброві, ритмічні, динамічні.   

Мелодиці Л. Ревуцького не властивий сарказм і гротеск. Його „мелодизм 

визначають філософські роздуми над гармонією та красою світу” [7, c. 230], поєднання 

ліричного висловлювання з могутньою реальною силою його втілення.  Твори 

композитора вирізняє багатошаровий мелодизм, який найчастіше виявляється у 

домінуванні ведучого мелодичного голосу на фоні  підголосків. Для мелодій 

характерні:  

1) наявність хроматизмів; 

2) секвенціювання лінеарних мелодичних відрізків; 

3) панування інтервалу секунди. 

Мелодичну горизонталь композитор розглядає у традиційному розумінні – як 

сферу втілення основного художнього образу. Великого значення надається 

індивідуальній трактовці співпадіння двох фраз (попередньої та наступної): коли 

невизначеність кадансу попередньої мелодичної побудови переходить у початок 

наступного мелодичного звороту з новою гармонічною вертикаллю, так виникає 

безперервність руху. 

Основні риси гармонічного мислення Ревуцького – це ладова забарвленість, 

використання старовинних ладів, системи мажоро-мінору, альтерації, хроматизмів.  

Творча індивідуальність композитора виявляється у майстерному використанні 

засобів метроритмічної організації. Л.Ревуцький розробляє два  її „протилежні 
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різновиди: ритмічну варіантність та метричну незмінність ритмічної формули”[7, 

c.225].  

Ідея ритмічної варіантності є головним джерелом багатства ритму, що 

визначається використанням поліритмії та горизонтальної поліметрії. Основна 

особливість використання Л. Ревуцьким поліметрії і поліритмії полягає у поступовому 

розширенні сфери цих прийомів – від фрагментарного (як приклад -  Соната h-moll) до 

нормативної організації метро-ритму цілої форми (як приклад -  Концерт для 

фортепіано з оркестром ор.18, друга частина). Для Ревуцького улюбленим є 

сполучення різних ритмічних груп  (приміром, дуолей і тріолей), що звучать 

послідовно чи одночасно. Це надає музиці особливої плинності та гнучкості, а часом 

підкреслює імпровізаційність або створює враження співіснування двох чи кількох 

просторових планів. 

Метрично незмінна ритмічна формула використовується або для „створення 

атмосфери безнадії у фрагменті музичного твору” (Соната h-moll), або „для вираження 

єдиного вольового пориву”(Прелюдія №3,ор.4) чи „функціонування у ролі ритмічної 

пульсації, що являється основою руху”(Прелюдія №1, ор.4) [7,c. 227]. 

У  творах Л.Ревуцького панує варіантно-варіаційний принцип розвитку. У 

викладі музичного матеріалу варіантність і варіаційність органічно поєднуються. 

Принцип розвитку музичного матеріалу ґрунтується на ідеї видозміненої повторності, 

де основними прийомами викладу є секвенційно-поліфонічна розробка тематичних 

елементів. 

Композиційна структура фактури творів являє собою синтез гомофонної та 

поліфонічної систем музичної організації. Серед композицій Л.Ревуцького не 

знайдеться жодної, де б панівний гомофонний склад поліфонічно не трансформувався. 

Основним прийомом поліфонізації гомофонної фактури є використання поліфонії 

підголоскового типу, яка часто отримує риси контрастної поліфонії. Імітаційна 

поліфонія використовується лише як виняток. 

Висновки 

1. Творчість Л.Ревуцького є багатогранною. Вагомою частиною його творчого 

доробку є фортепіанні твори, обробки народних пісень (понад 120), хорові обробки, 2 

симфонії  та ін. 

2. Будучи прекрасним піаністом, Л.Ревуцький в своїй композиторській творчості 

особливу роль надавав фортепіанним жанрам. Композитора можна вважати творцем 
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першої в українській фортепіанній музиці одночастинної сонати (Соната h-moll, op.1). 

Л.Ревуцький  також є основоположником фортепіанного концерту з рисами 

програмності (Концерт для фортепіано з оркестром F-dur, op.18). 

3. Важливе значення в творчості Л.Ревуцького посідають і українські народні 

пісні. Про це свідчить не тільки велика кількість його обробок (понад 120), а й широке 

використання народних джерел у творах різних жанрів. Деколи народні пісні 

композитор використовує в своїх творах як цитати (Три дитячі п’єси для фортепіано, 

Друга симфонія). В інших творах він створює свої теми, мелодії в дусі народних пісень. 

4. У своїй творчості композитор поєднав загальноєвропейські романтичні 

традиції з традиціями української музичної культури. Однією з основних рис стилю 

Л.Ревуцького є використання у своїй творчості народних джерел. Але композитор не 

належить до неофольклористів ХХ століття. 

5. Твори Ревуцького є різноманітними за змістом, у кожному з них втілено один 

або кілька образів. Образна сфера нерозривно пов’язана з лірико-епічним характером 

музичного обдарування композитора. Його музику характеризує виразний звукопис, 

тому виконавець творів Ревуцького має донести до слухача найтонші нюанси його 

палітри – темброві, ритмічні, динамічні.   
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АННОТАЦИЯ 
 

ОСНОВНЫЕ СТИЛЕВЫЕ ЧЕРТЫ ТВОРЧЕСТВА Л.РЕВУЦКОГО 
Для интерпретации музыкального произведения большое значение имеет понимание 

исполнителем стилевых особенностей творчества композитора. В статье описаны жанры, к которым 
обращался выдающийся украинский композитор Л. Ревуцкий, охарактеризованы основные стилевые 
направления его творчества. 

THE SUMMARY 
 

BASIC STYLISH LINES OF CREATION OF L.REVUTSKOGO 
For the interpretation of a musical work is important stylistic understanding performer features the 

composer's creativity. The article describes the genre, which sought a prominent Ukrainian composer Revutskiy, 
described the main stylistic trends of his work. 
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ДЕЯКІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ У СТУДЕНТІВ НАВИЧОК ЕЛЕМЕНТІВ 
ІМПРОВІЗАЦІЇ 

 
А.І. РУБАН, Н.Г. РУБАН 

Кременецький гуманітарно-педагогічний інститут ім. Тараса Шевченка. 
Мукачівський державний університет 

 
У статті розкриваються  теоретично-практичні умови інструментальної підготовки 

студентів-баяністів у класі "Акомпанементу та імпровізації"". 
 
У системі фахової підготовки вчителів музики для загальноосвітніх шкіл 

важливе місце займає володіння музичним інструментом (баяном). Гра на інструменті 

передбачає як сольно-виконавську діяльність (уміння грати репертуар, що зумовлений 

вимогами розділу уроку "Слухання музики), а також акомпанування дитячих пісень 

(солістам, ансамблю, хору). Останній вид музикування досить поширений в 

інструментально-виконавській діяльності вчителя і потребує досить розвинених умінь 

та навичок гри супроводів шкільних пісень для різних класів, причому в значній їхній 

кількості. Це вимагає від вчителя вміння вільно орієнтуватися в тональностях, мати 

досить розвинений мелодійно-гармонійний слух, уміти грати на слух. Крім цього, 

вимоги сьогодення потребують ще більшого, а саме: вміти видозмінювати мелодико-

гармонійний матеріал для супроводу, в ході гри робити його обробку -аранжування, 

вносити творчі варіативні елементи у виконавський процес, прикрашаючи його 

власними музичними втіленнями та інноваційними композиційними задумами. Тобто, 
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акомпаніаторська діяльність студентів має перетинатися з імпровізаційним 

інструментальним виконавством. 

Об’єкти та методи дослідження 

У практиці викладання на мистецькому факультеті цей вид інструментальної гри 

на баяні є новим, тим більше актуалізація дослідження з вищезазначеної проблеми в 

науковому (теоретично-практичному) ракурсі. 

Проблеми імпровізування музичного матеріалу в процесі акомпанування тісно 

стикається з питаннями гри на слух, розвитком музично-слухових уявлень, тобто 

діями, що спираються на внутрішьо-слухові відчуття, що переводяться в ігрові рухи. 

Безпосередньо ці питання розроблялися такими відомими психологами та педагогами-

музикантами, як Б.М. Теплов, Т.Л. Беркман, Г.М. Ципін, Г.І. Шахов. 

Способи імпровізування на фортепіано знаходимо в працях І.М. Бриля, на 

шестиструнній гітарі — В.А. Манілова та В.А. Молоткова. 

Методика розвитку навичок імпровізування на клавішно-язичкових інструментах 

(баян-акордеон) ще не знайшла свого широкого розвитку в сучасній науково-

педагогічній думці. Тому метою нашого дослідження (як і цієї статті), є дослідження 

теоретично-практичних засад початкового етапу формування у студентів-баяністів 

мистецького факультету навичок імпровізування, головним чином в елементарних їх 

інструментально-ігрових виявах. 

У музичній енциклопедії під імпровізацією (від лат. несподіваний, раптовий) 

розуміється особливий вид художньої творчості в поезії, музиці, хореографії, драмі, 

при якому твір створюється безпосередньо в процесі його виконання. 

Музична імпровізація має найдавнішу історію. 

Для усної народної творчості був характерний виклад пісень та інструментальних 

награвань на слух, що сприяло використанню музикантами елементів імпровізації. У 

практиці творчого музикування інструменталісти спиралися на вироблені в народі 

форми музичного мислення, на стале коло інтонацій, ритмів, співанок. Характерним 

для народних музикантів було намагання поєднати чітку фіксацію колись знайденого 

музичного образу з його вільним варіюванням, добиваючись постійного оновлення та 

збагачення музики. Досить високого рівня мистецтво   імпровізації   в   музиці   досягло   

в   епоху   Відродження  ( в композиторській та виконавській діяльності), створювались 

інструментальні п'єси у вигляді імпровізації. 
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Для оволодіння мистецтвом імпровізації музиканти проходили спеціальну 

підготовку. Висококваліфікованим музикантом-органістом важався той, хто майстерно 

володів імпровізацією на задану тему (прелюдію, фугу). З кінця шістнадцятого століття 

в музиці утвердився гомофонно-гармонічний склад, котрий сприяв поширенню 

системи генерал-баса, при якій музикант повинен за цифрованим басом зіграти 

акомпанемент до мелодії. Процес створення акомпанементу передбачав уведення 

музикантом елементів імпровізації. 

У першій половині дев'ятнадцятого століття поширилися такі форми імпровізації, 

як вільне фантазування, імпровізація на задану тему. Вільно володіли мистецтвом 

імпровізування такі видатні композитори музиканти, як Л. Бетховен, Ф. Шуберт, Н. 

Паганіні, Ф. Ліст, Ф. Шопен. 

Музиканти-педагоги двадцятого століття використовували імпровізування як 

засіб музичного виховання дітей та молоді (Е. Жак-Далькроз, К. Орф). Зокрема, 

австрійський композитор і педагог Карл Орф розробив синтетичні форми музикування: 

поєднання співу й руху, ритмізованого читання віршів і гри на музичних інструментах. 

Запроваджена методика гри на інструментах (деякі конструкції він розробив сам) 

сприяла формуванню у дітей творчого начала, слухової уваги, чуття ритму, вміння 

імпровізувати, руху під музику. 

У книзі В.І. Дряпіки "Розкриваючи світ джазу, рок і поп-музики" пояснюється 

поняття імпровізації на прикладі джазу. Зокрема, підкреслюється, що: "в джазі, на 

відміну від академічного музичного мистецтва, імпровізація має основоположне 

значення" [4, 10]. Автор наголошує на тому, що в джазі використовуються різні види й 

засоби імпровізаційної техніки. Така різноманітність зумовлена "особливостями різних     

джазових     стилів,     індивідуальною     виконавською     манерою музикантів, 

специфікою характерних для джазу музичних форм" [4, 10]. До різновидів імпровізації 

відносять: вокальну, інструментальну, сольну й ансамблеву, тональну й атональну, 

вільну та обмежену. 

Змістом імпровізації може бути короткий брейк або розвинутий мелодичний 

хорус, імпровізація на конкретну тему, гармонічний квадрат або ж на закінчену п'єсу, 

імпровізація на імпровізацію, колективна гра в орнаментально-варіаційній або 

респонсорній манері, імітація музикантом імпровізаційного стилю інших джазових 

виконавців тощо. Можливе поєднання різних видів імпровізації [4, 11]. 
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Зазначимо, що академічна музика й джазове мистецтво є різними видами 

музичної діяльності. Академічна музика створюється композиторами, а тому 

музикантам слід виконувати точно нотний текст, не маючи права змінювати його чи 

обробляти. Інша справа в джазовому виконавстві. Ось як про цей процес пише 

дослідник В.І. Дряпіка: "Композитор має дати виконавцю тільки поверхневий 

малюнок, "ескіз" майбутньої п'єси, а іноді одну лише тему або невеличку музичну 

фразу. Кожен учасник оркестру або окремий виконавець починає розвивати, 

прикрашати, змінювати мелодику й ритміку, імпровізувати нові варіанти виконання і 

таке інше. Тут усе залежить від фантазії, хисту й майстерності самих музикантів [4, 11]. 

Злагодженість виконання досягається за "умови, якщо при творчій імпровізації 

виконавці дотримуються єдиної гармонічної основи п'єси, яка складається із 

обумовленої (частково або повністю розпланованої) гармонічної послідовності, що 

підтримує мелодичну лінію музичного твору" [4 , 11]. 

Стосовно нашого дослідження, то вважаємо важливим формоутворювальні 

моменти в джазовій музиці, серед яких найбільш типовою є тема з варіаціями. Ці твори 

складаються із структурно завершеної   теми,    що    виконує   ансамбль,   та    

подальшого   ряду   її видозмінених повторень-варіацій (імпровізованих корусів). 

Завершенням твору є виконання теми всім складом ансамблю. 

Зауважимо, що класичні варіації відрізняються від джазових. Ця відмінність 

зазначена в книзі В.І. Дряпіки. 

"На противагу класичним варіаціями, які будується на мелодії і гармонії теми, 

але різниться ритмом, темпом і характером виконання, джазові імпровізації 

(імпровізаційні коруси) пов'язані з темою лише гармонічно й ритмічно. У джазі тема 

підлягає зумовленим змінам, а її мелодія, гармонія та ритміка пристосовується до 

особливостей стилю, в якому грає окремий музикант або ансамбль" [4, 12]. Слід 

зазначити, пише автор, що не всі теми підлягають такій трансформації. У структурному 

плані джазові композиції складаються (частіше) з двох контрастних частин "А" і "В" 

(вісім, дванадцять, шістнадцять тактів). 

Дослідник М. Сапонов так пояснює необхідність і можливість навчання 

мистецтва імпровізації: "Імпровізатор не створює матерію, а складає її з готових блоків 

- раніше запам'ятованих музичних відрізків. 

Він маніпулює цими блоками, з'єднуючи їх на зразок мозаїки. При цьому чим 

менший кожний блок, тим більш не передбачувані музичні події і цікавіша 
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імпровізація... Якщо в пам'яті імпровізатора численні дрібні елементи (аж до окремих 

співзвучностей і коротких мотивів), то характер їх з'єднання важко передбачити: секрет 

роботи імпровізатора зберігається, слухач захоплений несподіванками, імпровізація 

вдалася" [6, 57]. 

Уміння імпровізувати тісно пов'язане з активною роботою слуху та пальців. У 

праці В. Молоткова "Джазова імпровізація на шестиструнній гітарі" читаємо: "... слух 

повинен не тільки контролювати правильність зіграного пасажу чи акорду, але 

передусім спрямовувати, формувати музичну думку" [5, 5]. Виконання імпровізації, 

підкреслює автор, існує в двох вимірах:  внутрішньому та зовнішньому. "Внутрішнє - 

так зване попереднє передчуття є фактором, що організовує імпровізаційний рух, 

зумовлює осмислену реалізацію намірів виконавця в звуці" [5, 5]. 

Слушні думки, щодо нашого дослідження викладені в книзі "Радянський джаз: 

Проблеми. Події. Майстри." Зокрема, зазначається, що імпровізація — процес 

музикування, в якому функції композитора й виконавця злиті разом у мистецтві 

музиканта-композитора. Імпровізація трапляється у всіх жанрах музики, але особливо 

характерна для фольклору та джазу. На відміну від авторської музики, закріпленої в 

нотах, імпровізація не має нотного тексту, вона спонтанна, єдина. Імпровізація може 

бути вільною, не пов'язаною з будь-якою темою. 

Важливі теоретично-практичні висновки й поради знаходимо у працях Б.А. 

Бриліна (дослідницька робота з ВІА). Автор зазначає, що "навіть найвільніші 

імпровізації мають лейтмотив, а також що при виконанні не кожного твору можна 

вільно імпровізувати [2, 49]. Стосовно якості імпровізації та її художньої цінності, то 

вона залежить від смаку виконавця, його творчої уяви, відчуття міри та форми, запасу 

гармонійних, мелодійних та ритмічних зворотів. Б.А. Брилін зауважує, що 

користування готовими мелодіями звучних мелодичних ходів і фігураційних 

"заготовок" бажане тільки на початковому етапі творчого навчання" [2, 50]. Дослідник, 

спираючись на власний досвід, обґрунтовує засади початкового стану розвитку вміння 

імпровізувати. Починати навчати цього виду виконавської діяльності слід тоді, коли "в 

музиканта вже сформований виконавський апарат і вироблена вільна зоро-слухова 

орієнтація при грі на інструменті" [2, 50]. Імпровізація будується на основі 

мелодичних, гармонічних і ритмічних варіювань, тому базою для імпровізування є 

ладогармонійність. 
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Імпровізація на ладогармонічній основі будується на закономірностях 

гармонійної пульсації, яка може бути двох видів: рівномірною чи нерівномірною. 

Відмінність між ними полягає в тому, що зміна гармонії проходить через рівні 

проміжки часу у відповідному місці музичної побудови (рівномірна пульсація). При 

нерівномірній пульсації гармонія змінюється через нерівні проміжки часу. 

Крім вміння будувати й грати на слух акордові опорні звуки (в джазі ці звуки 

називаються цільовими), слід відпрацювати вправи на розв'язування нижніх та верхніх 

увідних тонів, у звуки (приму, терцію, квінту) тонічного тризвуку (до мажору). Такими 

верхніми тонами є звуки ре, фа, ля бемоль, що утворюють такі з'єднання-обігрування 

цільових тонів: ре-до, фа-мі, ля бемоль-соль. Ці з'єднання граються на таких рядах 

правої клавіатури баяна: третій-перший, третій-другий. 

Отже, в завдання інструменталіста входило точне розв'язування ввідного тону в 

цільовий тон. Для цього в лівій руці грається до мажорний акорд, а в правій - один із 

звуків третього ряду (ре, фа, або ля бемоль), який слід відтворити, не дивлячись на 

клавіатуру. На основі слухового відчуття гравець має розв'язати ре в до (клавішу 

третього ряду в перший), опробуючи варіант - клавіші третій-другий ряди (ре-до діез). 

При розв'язані ре в мі (третій-другий ряди) може бути опробовані клавіші третього-

першого ряду (ре-мі бемоль). У цій вправі виробляється слухо-ігрове відчуття клавіш 

першого-третього ряду (увідний верхній звук до основного тону), а також відчуття 

клавіш третього-другого рядів, увідного верхнього звука до терцового або квінтового 

тонів). У процесі чергування верхніх увідних звуків в інструменталіста розвивається 

слухо-рухове розрізнення, що є основою для точного розв'язування цих тонів в 

основний, терцовий або квінтові акордові (цільові) звуки до, мі, соль. 

Схожі завдання ми пропонуємо на розв'язання нижніх увідних тонів, які 

граються на третьому та першому рядах баяна. Ось пари цих звуків: сі-до, ре діез-мі, фа 

діез-соль. 

Тільки ввідний тон сі розв'язується в основний тон до, який грається на першому 

ряду. Інші два ввідних тони (ре діез, фа діез) переводяться відповідно в терцію і квінту 

(мі, соль), що відтворюється клавішами другого ряду. Правильний варіант розв'язання 

нижніх увідних тонів пов'язаний, як і в попередній вправі, з вибором з двох варіантів, 

для опробування: сі-до, сі бемоль, ре діез-мі, фа діез-соль, фа. 

Вміння точно розв'язувати й грати верхні та нижні ввідні тони стає передумовою 

подальшої гри комбінованих завдань: одночасне обігрування опорних цільових тонів 
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верхніми та нижніми ввідними звуками. Для основного тони (до) - це буде таке 

обігрування: ре-сі-до, для терцового (мі)-фа-ре діез-мі, для квінтового — ля бемоль-фа 

діез-соль. 

Гра першого та другого й третього обігрування цільових тонів відрізняється не 

тільки в звуковому плані, але й у руховому. Обігрування основного тону починається з 

третього ряду (ре), переводиться на клавішу цього ж ряду (сі) й закінчується на 

першому ряді (до). 

Обігрування терцового тону (як і квінтового) починається теж з третього ряду 

(фа), але далі рух інший: ре діез (клавіша першого ряду), мі (на другому ряді). У 

процесі повторів в інструменталіста формується слухове передчуття верхнього та 

нижнього ввідних звуків і відповідні їм рухові дії на основний, терцовий чи квінтовий 

клавіш (першого чи другого ряду). 

В інструментальній практиці (особливо джазовій) використовуються так   звані неповні   

пентахорди   з   пропущеного   четвертого   ступеня. Зазначимо, що в теорії музики 

пентахордами є п'ятиступеневі звукоряди в межах квінти. Розглянемо до мажорний 

пентахорд, що починається з основного тону: до (перший ступінь) - ре (другий) - мі 

(третій) – соль (п'ятий). У цій послідовності пропущений звук фа (четвертий ступінь), 

що є не акордовим звуком до мажорного акорду, а замість нього грається акордовий 

квінтовий тон соль. Якщо перший звук, з якого починається цей оберт, є терцією або 

квінтою відповідного акорду, то і змінюються звуки, що входять в пентахорд. 

Покажемо ці види пентахордів. Так, звук до – це терція ля бемоль мажорного акорду, а 

отже пентахорд буде мати такий вигляд: до-ре бемоль-мі бемоль-соль бемоль. Інший 

вид пентахорду, що починається з квінтового звука до (фа мажорний акорд): до-ре-мі 

бемоль-соль. 

Усі три види пентахорду мають різний звуковий склад і відповідну ігрову модель 

гри на правій клавіатурі баяна. Перший пентахорд (до основний тон) грається так: 

перший ряд-третій-другий- другий. Схема гри другого пентахорду (до терцовий тон): 

перший ряд-другий-перший-перший. Нарешті, третій варіант. Пентахорд починається з 

квінтового тону: перший ряд-третій-перший-другий. Методика формування слухо-

ігрових дій цих пентахордів проводиться таким чином. Інструменталіст грає, скажімо, 

в лівій руці до мажорний акорд і грає на правій клавіатурі три варіанти пентахордів (за 

схемами), вибираючи на слух необхідний методичний оберт. У процесі повторів в 

інструменталіста розвивається слухо-рухове розрізнення першого звука (основного, 
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терцового, квінтового), яке допомагає правильно зорієнтуватися у виборі (адекватного 

гармонії) мелодичного оберту (пентахорду). 

Крім висхідних обертів, інструменталісту слід вміти будувати й грати низхідні 

(інверсійні) пентахорди. Покажемо їхні різновиди. Зворотні оберти починаються з тих 

ступенів, з яких вони закінчуються, коли виконуються в прямому, (висхідному) 

порядку. Цими ступенями є п'ятий, сьомий, другий. Отже, ці звороти будуть 

виконуватися на таких ступенях: п'ятий-четвертий-третій-перший. Для акорду фа 

мажор (або септакорд) цей пентахорд буде гратися так: до-сі бемоль-ля фа. На правій 

клавіатурі ці звуки відповідають клавішам першого-другого-першого-третього рядів. 

Другий зворот відповідає таким ступеням: сьомий-шостий-п'ятий-третій. (клавіші 

першого-третього-першого-першого рядів). У нотному записі цей зворот такий: до-сі-

ля-фа діез (у лівій руці грається ре септакорд). Розглянемо низхідний пентахорд, що 

починається з другого ступеня (до). Цей зворот відповідає сі бемольному септакорду (в 

лівій руці), а в правій граються звуки до-сі бемоль ля бемоль фа. Для цього пентахорду 

ігрова схема на баяні буде мати такий вигляд: перший-другий-третій-третій ряди. При 

підбору відповідного пентахорду (в правій клавіатурі) гармонічні послідовності в лівій 

мають таке розташування: сі бемоль мажор і фа мажор (вище) поруч, а ре септакорд 

розміщений вище через два ради. 

Висновки 

Таким чином, процес проведеного нами теоретично-практичного дослідження 

з формування у студентів-баяністів умінь та навичок творчо видозмінювати, 

переробляти музичний матеріал для акомпанування, використовуючи імпровізування, 

уможливлює зробити такі попередні висновки: 

1. На початковому етапі формування у студентів навичок акомпанування 

доцільно розвивати вміння підбирати на слух мелодії і гармонії пісень (шкільних, 

народних, естрадних), що сприяють встановленню та зміцненню координувальних 

зв'язків між музично-слуховими уявленнями та руховими діями інструменталіста. 

2. Розвиток навичок підбору на слух дає можливість паралельно 

використовувати спеціальні вправи (що є водночас елементами імпровізації), які 

стають основою для формування початкових умінь та навичок з імпровізування 

мелодії, серед яких виділимо як найбільш доцільними наступні: вибір цільових звуків 

(акордових, діатонічних), мелодійне обігрування цільових звуків (прима, терція, квінта) 

та деякі неповні пентахорди в прямому та інверсійному рухах. 
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3. Для формування вищезазначених вправ-моделей, що виконуються при 

імпровізуванні, слід застосовувати методику, що враховує, з одного боку, специфіку 

конструкції правої клавіатури баяна (трирядність), а з другого - моделює процес 

підбору на слух, передбачаючи при цьому не механічне заучування звуків-моделей, а 

їхнє слухо-ігрове відчуття на основі вибору з декількох варіантів. 

4. Отримані нами перші результати дослідження стають базовими для 

подальшої розробки методики формування у студентів навичок імпровізування, тим 

самим мають сприяти підготовці творчої особистості майбутнього вчителя музики. 
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АННОТАЦИЯ 

 
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ У СТУДЕНТОВ НАВЫКОВ ЭЛЕМЕНТОВ 

ИМПРОВИЗАЦИИ 
В статье раскрываются теоретически практические условия инструментальной подготовки 

студентов-баянистов в классе "Аккомпанемента и импровизации" 
 

THE SUMMARY 
 

SOME ASPECTS OF DEVELOPMENT FOR STUDENTS OF SKILLS OF ELEMENTS OF 
IMPROVISATION 

In the article the in theory practical terms of instrumental preparation of students-bayan-players open up 
in the class of "Accompaniment and improvisation" 
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СУТНІСТЬ І ХАРАКТЕРИСТИКА ДВОМОВНОСТІ У СУЧАСНІЙ 
ЛІНГВОДИДАКТИЦІ 

 
О.М. ХОМА 

Мукачівський державний університет 
Т.В. ХОМА 

Мукачівський кооперативний торговельно-економічний коледж 
 

 У статті розглядається поняття «двомовність» та класифікація двомовності. Показано, що 
культура мовлення – одна із складових цього явища. Проаналізовано зміст науково-методичної 
літератури з цієї проблеми і визначені завдання для подальшого дослідження. 

Ключові слова: двомовність, білінгвізм, багатомовність, культура мовлення. 
 

 Україна є багатонаціональною державою, на її території проживають більше ста 

тридцяти різновидів національних спільнот, носіїв різних мов. Конституцією України 

визнано право кожної національної спільноти на вільний вибір мови навчання своїх 

дітей. Це дозволило сьогодні відкрити національні школи і дитячі навчальні заклади у 

місцях компактного проживання тієї чи іншої спільноти і навчати дітей рідною мовою. 

Водночас усі діти (так, як і доросле населення) повинні оволодіти державною 

українською мовою. Отже, у повсякденному побуті мешканців України функціонує 

кілька мов: українська, російська та одна (чи дві) національні, які постійно 

контактують між собою. Мовні контакти закономірно породжують явище двомовності 

(білінгвізм) та багатомовності (полілінгвізм). На сьогодні питання мовних контактів є 

актуальним, оскільки знання рідної мови для національних меншин та оволодіння 

українською державною мовою вимагає нових підходів у підготовці майбутніх 

фахівців. 

Визначенню сутності білінгвізму присвячено значну кількість досліджень, 

зокрема роботи О. Біляєва, І. Зимньої, Г.Берегової, Т. Окуневич,Л. Ставицької. 

Класифікація двомовності знайшла своє відображення у працях Ю. Дешерієва,   Є. 

Верещагіна, І. Протченко, А. Супруна. Культура мовлення у двомовному середовищі 

розкривається в роботах  Г. Берегової, К. Климової, Т. Окуневич. Проблеми мовної 

культури знайшли відображення в публікаціях І. Зимньої,       Є. Полатай, А. Супруна 

та ін.   

Однак на сьогодні нечітко з’ясовано поняття «двомовність» та формування 

культури мовлення у дво- чи багатомовному середовищі. 
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Мета статті – розкрити сутність двомовності у сучасній науково-методичній 

літературі та визначити завдання для подальшого дослідження щодо                        

формування культури мовлення у багатомовному середовищі. 

Словникові джерела тлумачать феномен «двомовність» як: «білінгвізм, практику 

індивідуального або колективного використання двох мов у рамках однієї держави чи 

соціальної спільності у відповідних комунікативних сферах» [8; 122]; «двомовне 

населення, як таке, що вільно розмовляє двома мовами» [3; 77]; багатомовність – 

вживання кількох мов у межах певної соціальної спільноти (насамперед держави); 

вживання індивідом (групою людей) кількох мов, кожна з яких обирається відповідно 

до конкретної комунікативної ситуації [2; 301]; «діглосія» – одночасне існування в 

суспільстві (державі) двох мов або двох форм однієї мови, що використовується в 

різних функціональних сферах [2; 136]. 

Серед дослідників двомовності не існує єдності в розумінні і визначенні 

сутності білінгвізму. Більшість з них визначають двомовність як досконале володіння 

мовцем обома мовами. Та навіть лінгвісти ставлять під сумнів таке визначення, 

оскільки абсолютно досконале володіння людиною двома (чи більше) мовами 

зустрічається досить рідко, а явище використання двох і більше мов у сучасному 

соціумі є надзвичайно поширеним. Двомовність або білінгвізм ми розуміємо як 

володіння людиною двома мовами на рівні їх розуміння і вільного спілкування. 

В умовах нашої країни історично склалась національно-українська та 

українсько-національна двомовність. Під національно-українською двомовністю слід 

розуміти володіння представниками різних етносів України як своїми національними 

мовами, так і українською, що забезпечує можливість спілкування. Людину, яка 

володіє двома мовами і використовує їх у спілкуванні, називають білінгвом, біглотом, 

три – триглотом, багато мов – поліглотом. 

Вчені по-різному класифікують двомовність. Так, Ю. Дешерієв поділяє 

двомовність на загальнонародну, однобічну, двобічну, загальнодержавну чи місцевого 

значення, контактну і неконтактну. На його думку, більшість типів двомовності на 

території країни носить контактний характер, вона «виникає в умовах суспільного 

повсякденного життя двох народів (чи їх частин)». Є. Верещагін класифікує типи 

двомовності за психологічним, соціологічним і лінгвістичним критеріями. За 

психологічним критерієм автор виокремлює рецептивний білінгвізм, що дає змогу 

білінгву сприймати на слух та розуміти мовлення другою мовою; репродуктивний, 
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коли білінгв не тільки розуміє, а й відтворює вголос почуте чи прочитане. Ці типи 

двомовності характерні для людей, які самостійно вивчають другу мову для одержання 

інформації. Такі типи білінгвізму не використовуються в активній практиці мовного 

спілкування. Тільки продуктивний білінгвізм дає можливість біглоту розмовляти 

другою мовою, самостійно будувати висловлювання, що допомагає мовцям розуміти 

один одного. 

За соціологічним критерієм двомовність може бути індивідуальною, груповою, 

колективною, масовою (сім’я, мешканці будинку, дошкільний заклад, школа, область, 

країна). 

Лінгвістична класифікація білінгвізму характеризується правильністю чи 

неправильністю мовлення білінгва. 

Незалежне існування двох мов у мовленнєвому спілкуванні білінгвів Л. Щерба 

назвав чистою двомовністю. Білоруський вчений А. Супрун означений тип білінгвізму 

називає «автономною двомовністю». У процесі користування мовами на певному етапі 

носій мови усвідомлює відмінності у мовних системах і прагне до вдосконалення свого 

власного мовлення. 

У той же час А. Супрун підкреслює, що «для культуры речи не важно в 

подобных случаях, на каком языке ведётся беседа. Но очень важно, чтобы речь была 

чистая, несмешанная. А для этого надо, чтобы участники общения своевременно и 

чётко переключались с одного языка на другой» [6; 29]. 

Отже, культура мовлення є важливою складовою у структурі двомовності, 

оскільки при взаємодії умов, наявності мовних контактів, неминуче породжується 

інтерференція та транспозиція. 

Відтак К. Климова досліджує проблему формування мовної культури у 

студентів – вихідців з різних регіонів Житомирської області; Г. Берегова значну увагу 

звертає на проблему удосконалення культури мовлення студентів у діалектних умовах.                 

Т. Окуневич вивчає лінгводидактичні умови вдосконалення культури мовлення в 

українсько-російському мовному середовищі. На думку Т. Окуневич, ефективною 

методикою вдосконалення культури мовлення студентів в умовах білінгвізму є 

застосування інтерактивних форм і методів навчання, серед яких науковець виділяє: 

– «застосування технології модульного навчання; 

– подачу теоретичного матеріалу укрупненими частинами-блоками; 

– застосування імітаційних рольових та навчальних ігор; 
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– моделювання навчальних ситуацій» [4; 16]. 

Є.Полатай до складників мовленнєвої культури відносить граматичну 

освіченість, багатство словникового складу, виразність стилістики, відповідність 

вибору стилю й тону мовлення, чіткість дикції, артикуляції, сили, темпу, тембру 

звучання голосу. Як результат Є. Полатай ефективним вважає три види занять: 

–    «робота з книгою як джерелом інформації; 

– постанова голосу (оволодіння основами театральної педагогіки); 

– активна участь у навчальній і виховній діяльності» [5; 16]. 

У процесі взаємодії мов слід взяти до уваги психологічні основи формування 

двомовності. За дослідженнями І. Зимньої, необхідно у мовця виробити вміння 

переходити з одної мовної системи на іншу в залежності від ситуації спілкування. 

Відтак, важливою умовою оволодіння другою мовою є потреба людини в отриманні 

нової інформації, у досягненні результатів у праці, навчанні, тобто попадання носія 

мови у «психологическую ловушку». 

У процесі контактування двох або більше мов неминуче виникають явища 

інтерференції і транспозиції. Психологи розглядають інтерференцію як негативне 

перенесення навичок з одного виду діяльності в інший, як погіршення збереження 

матеріалу в пам’яті під впливом нашарування іншого матеріалу, з яким оперує суб’єкт. 

У лінгвістиці і лінгводидактиці інтерференцію визначають як гальмівний вплив 

рідної мови на засвоєння нерідної. 

На думку А. Супруна, змішана двомовність є основним джерелом 

неусвідомленого використання елементів однієї мови і в процесі розуміння, і в процесі 

висловлювання другою мовою. Таке неусвідомлене використання елементів другої 

мови вчений рекомендує називати інтерференцією [7; 67]. Отже, в лінгводидактиці під 

інтерференцією розуміють порушення, що виникають у свідомості білінгва  під час 

взаємодії двох мовних систем і виявляються у мовленні як порушення правил 

співвідношення контактних мов, відхилення від норми. На думку А. Супруна, потрібно 

взагалі відмовитися  від виокремлення мовної і мовленнєвої інтерференції і називати 

явище інтерференції «проникненням» або дифузією [7; 69]. 

На території Закарпатської області у мовленні як дорослого, так і дитячого 

населення спостерігається негативний перенос елементів однієї мовної системи в іншу. 

Він виступає в лексичній, фонетичній чи граматичній інтерференціях  у мовленні 

українською мовою. Для лексичної інтерференції характерне невмотивоване 
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запозичення слів з російської мови та вживання їх в українському мовленні (візьми 

зонтик; дайте мені, будь ласка, цей карандаш тощо). Досить поширеною є і міжмовна 

омонімія. Можна почути від студентів чи школярів такі слова, як закалятися (замість 

гартуватися), слідуючий (замість наступний), повістка денна (замість порядок денний). 

Лексична інтерференція виступає і в мовних кальках: кидатися в очі (бросаться в глаза) 

замість впадати в око; вести себе (вести себя) замість поводитися, триматися та інше. 

Для фонетичної інтерференції характерні орфоепічні  та акцентологічні 

помилки. Серед них особливо поширені у студентському мовленні нефонемні: редукція 

голосних звуків, запозичених з російської мови; проривний звук [г] в кінці слова; 

позиційне та асимілятивне оглушення приголосних; порушення наголосу. Фонемні 

помилки: перестановка звуків у подібних словах української та російської мов; 

нероздільна вимова сполучень б’я, п’я, в’я та інше. 

Граматична інтерференція характеризується ненормативним вживанням 

граматичних форм слів, порушенням у визначенні роду іменників (широкий путь, гарна 

шимпанзе). 

Крім негативного перенесення, у процесі мовної взаємодії, мовних контактів 

відбувається і позитивне перенесення елементів однієї мовної системи в іншу, яке      

М. Шанський назвав транспозицією. Позитивне перенесення відіграє відчутну роль у 

діяльності людини, оскільки дає їй змогу використовувати раніше здобуті знання, 

уміння і навички, способи в новому виді діяльності.      

За результатами аналізу науково-педагогічної літератури доходимо висновків: 

– двомовність – це практика індивідуального або колективного використання 

двох мов на теренах однієї держави чи соціальної спільноти у відповідних у 

відповідних комунікативних сферах; 

– використання двох і більше мов є поширеним явищем; 

– двомовність класифікується за різними ознаками: за типом уживання, 

психологічними, соціологічними, лінгвістичними критеріями; 

– культура мовлення є складовою у структурі двомовності. 

Виходячи з цього, вважаємо, що для навчання української мови як державної в 

умовах взаємодії кількох мов в перспективі необхідно з’ясувати наступні питання: 

– взаємодія мов як у двомовному, так і в багатомовному середовищі; 

– складові культури усного мовлення в дво- і багатомовному соціумі; 
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– основи комунікативної методики навчання української мови як державної з 

метою формування культури усного мовлення. 
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АННОТАЦИЯ 
 

СУЩНОСТЬ И ХАРАКТЕРИСТИКА ДВУЯЗЫЧИЯ В СОВРЕМЕННОЙ ЛИНГВОДИДАКТИКЕ 
 В статье рассматривается понятие «двуязычие» и его классификация учеными. Показано, что 
культура речи – одна из составных этого явления. Проанализировано содержание научно-методической 
литературы по этой проблеме и определены задачи для дополнительного исследования. 
 Ключевые слова: двуязычие, билингвизм, многоязычие, культура речи.  
 

 THE SUMMARY 
 

NATURE AND THE CHARACTERISTICS OF BILINGUALISM IN MODERN LINGUODIDACTICS 
 The article pay deals with the meaning of the term “bilingualism” and its classification by the scientists. 
It is shown that culture of speech is one of the components of this phenomenon. The content of scientific 
literature has been analyzed and tasks for further research have been determined. 
 Key words: bilingualism, multilingual, speech culture. 
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УДК. 37.018.51 
 
 

ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ СУЧАСНОЇ МАЛОКОМПЛЕКТНОЇ 
СІЛЬСЬКОЇ ШКОЛИ  

 
Б.М. АНДРІЄВСЬКИЙ 

Мукачівський державний університет 
 

У статті розкриваються особливості і проблеми діяльності сучасної сільської 
малокомплектної школи, окреслено перспективи її вдосконалення. 

Ключові слова: малокомплектна школа, навчально-виховний процес, оптимізація. 
 
Актуальність проблеми малокомплектної сільської школи зумовлюється 

необхідністю збереження і оптимізації мережі освітніх закладів у сільській місцевості, 

реалізацією права та задоволенням освітніх потреб дитячого населення. Сільська школа 

стикається з комплексом проблем, зумовлених регіональними особливостями кожного 

населеного пункту, умовами сільськогосподарської праці, певною замкненістю й 

особливостями соціально-культурної інфраструктури, віддаленістю від культурних, 

методичних та наукових центрів, територіальною роздрібленістю населених пунктів.  

Для малокомплектної сільської школи є характерним слабке матеріально-технічне й 

дидактико-методичне забезпечення, відсутність висококваліфікованих педагогічних 

кадрів. Організація навчально-виховного процесу в сільських школах ускладнюється 

малочисельністю й нерівномірністю наповнення початкових класів, переходом на 4 – 

річну початкову освіту та шестирічний контингент першокласників, що створює 

додаткові труднощі в його організації та здійсненні. 

Проблеми малокомплектної школи, і зокрема, організація та вдосконалення 

навчально-виховного процесу, стали предметом дослідження багатьох науковців 

(Л.Борисова, О.Коберник, В.Мелешко, М.Мельников, В.Помагайба, Н.Присяжнюк, 

І.Прокопович, О.Савченко, В.Стрезікозін, Г.Суворов, Г.Тришневська, П.Флоров та ін.). 

Особливості навчання і виховання шесирічних першокласників знайшли відображення 

у роботах В.Кузя, Н.Манжелій, Г.Суворової. Н.Присяжнюк, Л.Титаренко, які 

становлять значний інтерес для вчителів малокомплектних сільських шкіл. 

В останні роки пошук шляхів підвищення ефективності освітньої діяльності в 

класах-комплектах означених шкіл спрямував увагу дослідників на розробку інтеграції 

змісту навчальних предметів у малокомплектній школі. Так, у працях О.Біди, Н.Бібік 

М.Зайкіна, В.Ульченко, Н.Присяжнюк, О.Савченко та ін. знаходимо цікаві ідеї щодо 

комплексного навчання учнів в умовах різновікового малочисельного учнівського 

колектива. 
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Водночас сучасні соціально-економічні й культурологічні перетворення, що 

відбуваються в системі освіти, вимагають чіткого врахування особливостей організації 

навчання і виховання в сільських малочисельних класах, що вимагає в свою чергу 

вдосконалення підготовки майбутнього вчителя початкових класів. 

Метою статті є висвітлення особливостей організації та шляхів 

удосконалення навчання в початкових класах малокомплектної сільської школи. 

Насамперед необхідно наголосити, що проблема малочисельних сільських 

шкіл є однією з нагальних в розвитку системи загальної освіти в цілому. Якщо 10 – 15 

років тому малокомплектність була типовим явищем лише для шкіл I ступеня, то 

сьогодні ця тенденція поширилася на загальноосвітні школи I – II та I – III  ступенів 

(особливо у невеликих населених пунктах). Із збільшенням малокомплектності 85 – 90 

відсотків державних коштів направляється не на здійснення навчального процесу, а на 

утримання мережі шкіл[3, с.164]. Зрозуміло, невелика наповнюваність 

малокомплектних шкіл не сприяє якості виконання загальної середньої освіти в 

Україні, тим більше, що  кількість учнів на одного вчителя з року в рік продовжує 

зменшуватись, а в деяких школах уже наближається до фантастичного показника 1 : 1 

[2]. 

Організація навчально-виховного процесу в малокомплектній школі має свої 

особливості і тому для них необхідно розробляти спеціальні методики, правильно 

комплектувати класи. Актуальною залишається непідготовленість дітей до навчання. 

Першокласники не мають навичок самостійної роботи, так як приходять до школи з 

різною мотивацією, а нерідко вони зовсім не готові до систематичного навчання. У 

класи комплектують учнів з різними пізнавальними можливостями й здібностями є 

діти переростки, які раніше не відвідували школу. Так, у першому класі навчаються 

діти від 6 до 8 років, в другому відповідно – від 7 до 9 років і т.д. Наявність 

різновікових класів-комплектів вимагає чіткої реалізації принципу індивідуального 

підходу. Суть індивідуального навчання полягає не стільки у пристосуванні змісту і 

мети навчання до окремих школярів, так як вони є загальними для всіх учнів, скільки в 

пошуках прийомів і методів для розкриття і вдосконалення використання можливостей 

і особистісних здібностей учнів шляхом оптимізації співдружності між суб’єктами 

навчання. Остання набуває особливої актуальності, оскільки у сучасній школі 

залишається майже нездоланою тенденція до усереднення, що закладено в самому 

механізмі класно-урочної системи навчання. Педагогічна практика свідчить, що 
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усереднення призводить то того, що навіть полегшені завдання часто виявляються 

непосильними для учнів із низьким рівнем навченості, а розвиток здібних дітей 

гальмується, їхні потенційні можливості повною мірою не реалізуються. 

Аналіз сучасних досліджень свідчить, що здійснювати індивідуальний підхід 

надзвичайно складно, оскільки наявні як традиційні, так і не традиційні методи, по 

суті, виявляються варіанти одного і того ж підходу, коли процес поетапного засвоєння 

знань відбувається без належного керівництва і контролюється переважно за кінцевим 

результатом. 

Наукові доробоки вітчизняних педагогів переконують, що ефективна 

реалізація індивідуально-особистісного підходу до навчання передбачає раціональне 

використання сучасних інформаційних технологій     (В.Андрущенко, Р.Гуревич, 

М.Жалдак, О.Співаковський, А. Коломієць,           Н.Морзе, Я.Петухова). Використання 

комп’ютерної техніки з відповідним програмним забезпеченням як комплексних 

дидактичних засобів створює необхідні умови для впровадження сучасної 

індивідуальної технології організації процесу навчання кожного учня. Зокрема, 

використання компютерно-орієнтованих систем навчання (ЕКОІС) сприяє 

індивідуалізації навчання і, як наслідок, підвищує його ефективність та 

результативність. Педагогічні програмні засоби, розроблені з урахуванням 

індивідуальних особливостей учня, надають можливість контролювати рівень 

засвоєння навчального матеріалу в індивідуальному темпі, своєчасно вносити 

корективи, здійснювати необхідну допомогу і підтримку [5]. 

Водночас, як відомо, комп’ютеризація не може замінити усталені 

соціокультурні зв’язки між суб’єктами навчального процесу. З надмірною, 

неконтрольованою комп’ютеризацією навчання виникає проблема обмеженості 

людського спілкування. Тому необхідно говорити про знаходження шляхів оптимізації 

використання традиційних та інформаційно-комунікативних технологій організації 

навчального процесу в сільських малокомплектних школах. Крім того, організація 

роботи з декількома класами одночасно викликає необхідність чергування видів 

самостійної роботи учнів з діяльністю під безпосереднім керівництвом учителя. 

Останнє передбачає оптимальне моделювання навчального процесу, окреслення видів 

спільної роботи та самостійного опанування знань. Особливого значення в цьому плані 

набувають дидактичні ігри, які допомагають у захоплюючій формі, без втручання 

вчителя одержувати знання. Для цього вкрай важливо навчити дітей вчитися, 
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сформувати у них бажання і навички організовувати своє робоче місце, спланувати 

роботу, вміти аналізувати, співставляти, виділяти головне, узагальнювати, перевіряти 

якість виконаного завдання. Концентричний характер побудови навчальних програм 

дає можливість проводити однотемні уроки, які стимулюють активність учнів, їх увагу, 

збагачує змогу більше міркувати вголос, використовувати технічні засоби, ефективно 

сприяє виділенню більшої кількості часу для роботи з учнями, їхньої пізнавальної 

діяльності. 

Як засвідчують результати нашого дослідження, підвищенню якість уроків 

сприяє залучення до навчально-виховного процесу учнів-помічників, які виконують 

роль асистентів. Вони разом з вчителем готують етапи занять, допомагають виконувати 

завдання, можуть здійснювати демонстрацію діафільмів, слайдів тощо. Така 

організація навчання викликає у дітей інтерес, почуття відповідальності, розвиває 

мотивацію до пізнання, активізує пошукову діяльність. 

Ефективність навчально-виховної роботи забезпечується продуманим 

плануванням. Враховуючи малочисельність учнів кожного класу, доцільно 

організувати виховну роботу за єдиним планом, у якому передбачені спільні форми 

діяльності для всіх класів з урахуванням вікових особливостей дітей, а також умов 

функціонування конкретної школи. Так, наприклад, для першокласників найважливіше 

це – адаптація до шкільних умов, вироблення позитивного ставлення до навчання, 

розвиток комунікативної компетенції, формування з перших днів вмінь спільної 

діяльності у різновіковому колективі учнів. Практикою доведено, що навики спільної 

діяльності учнів формуються безпосередньо в процесі ігрової та трудової діяльності. 

Враховуючи це як в урочній, так і в позаурочній роботі слід широко застосовувати 

різноманітні види праці, дидактичні ігри та ігрові ситуації в парах, у малих групах, в 

цілому класі і в режимі продовженого дня. 

Особливості умов життя і праці вчителя в сільській місцевості позначаються на 

характері його підготовки, специфіка якої полягає передусім у бездоганній поведінці 

педагога у школі і в громадських місцях, високому загальноосвітньому рівню, 

особистому професіоналізмі. Готуючись до роботи в сільській школі, варто прагнути 

до засвоєння суміжних професій. У майбутньому вчителеві неоцінену допомогу 

надають його вміння володіти фото-і кіно справою, здійснювати моральне, 

національно-патріотичне і трудове виховання, керувати гуртками художньої 
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самодіяльності та багато іншого, чим майбутній вчитель має володіти у період 

навчання у ВНЗ. 

Різноманіття знань і професійних навичок, необхідних вчителю 

малокомплектної школи, вимагає комплексності в його підготовці, і зокрема змістового 

наповнення, що забезпечує формування і професійну реалізацію власної цілісності в 

різноманітних видах пізнання і діяльності. Ідеться про підготовку вчителя універсала, 

який, керуючись нормативною програмою, має варіативну свободу при нагоді 

зв’язувати (інтегрувати) гуманітарні знання, узагальнювати і використовувати їх на 

основі широкого філософського світогляду. 

Крім того, не можна не погодитися з думкою вчених педагогів про те, що 

підготовка вчителя малокомплектної школи може проводитися тільки як освоєння 

додаткової спеціальності (спеціалізація). Є серйозні підстави припустити, що 

випускники педагогічного ВНЗ, що отримали додаткову спеціальність вчителя 

малокомплектної школи, в умовах сучасного ринку праці виявляються більш 

мобільними, ніж «чисті спеціалісти» бо, принаймні, розширять географію можливості 

реалізовувати свої професійні функції не тільки в школах, а й в інших сферах 

діяльності системи «людина – людина» [4]. 

Таким чином, функціонування сільських шкіл з малою чисельністю учнівських 

контингентів характеризується наявністю класів-комплектів, слабкою матеріально-

технічною і навчальною базою, недостатнім кадровим педагогічним забезпеченням, що 

негативно впливає на виконання висунутих перед системою освітніх і виховних 

завдань. Удосконалення навчально-виховного процесу в означених школах вимагає 

створення комплексу необхідних соціально-економічних, організаційно-педагогічних і 

демографічних умов (удосконалення шкільної мережі, укріплення матеріально-

технічної бази, відповідного кадрового та дидактико-методичного забезпечення, 

модернізації змісту, методів і форм організації навчально-виховного процесу на основі 

сучасних інформаційно-освітніх технологій). 

Підготовка майбутнього вчителя до ефективної роботи в малокомплектній 

сільській школі потребує відновлення дієвої реалізації принципу універсальності, що 

детермінує розробку відповідного науково-методичного забезпечення, яке за своєю 

природою має сягати філософського рівня професіоналізму. Необхідність 

енциклопедичних знань і професійних компетентностей вчителя малокомплектної 

школи є очевидною, як і неможливість їх придбання тільки за час навчання. Тому 
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когнітивну складову підготовки студента доцільно спрямувати насамперед на 

оволодіння ним стилями мислення і базисними алгоритмами діяльності, характерними 

для ключових сфер пізнання.  

Порушена нами проблема не вичерпує всіх її аспектів, а вимагає розширення 

подальших розвідок. У перспективі передбачається дослідження раціональної 

організації шкільної мережі сільських загальноосвітніх шкіл на основі оптимізації 

шкільних освітніх округів; обґрунтування механізму матеріально-технічного 

оснащення базових шкіл; удосконалення підготовки кадрового педагогічного 

потенціалу для мало чисельних шкіл сільської місцевості та інші. 
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АННОТАЦИЯ 
 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ СОВРЕМЕННОЙ МАЛОКОМПЛЕКТНОЙ СЕЛЬСКОЙ 
ШКОЛЫ 

В статье раскрываются спецефичиские особенности, проблемы и перспективы 
удовершенствования деятельности малокомплектной сельськой школы. 

Ключевые слова: малокомплектная школа, учебно-воспитательный процес, оптимизация. 
 

THE SUMMARY 
 

PROBLEMS AND PROSPECTS OF MODERN MALOKOMPLEKTNOYI VILLAGE SCHOOLS 
The article reveals the peculiarities and problems of modern malokmplektnoyi rural schools, outlined 

the prospects of its improvement. 
Key words: malokmplektna school, the educational process optimization. 
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УДК 378.01 (378. 14)   
 
   

ВИЩІ НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ  ЧЕСЬКОЇ  РЕСПУБЛІКИ  ТА ЇХ РОЛЬ 
 У ФОРМУВАННІ ЕКОНОМІЧНОЇ ОСВІТИ 

 
Г.В.ТОВКАНЕЦЬ  

Мукачівський державний університет 
 

В статті розглядається проблема типології вищих навчальних закладів, які ведуть  підготовку 
фахівців економічного спрямування у Чеській Республіці. Охарактеризовано різні типи вищих навчальних 
закладів: університети, інститути, економічні школи. Зосереджено увагу на рівні підготовки фахівців 
за різними економічними спеціальностями. 

Ключові слова: вищий навчальний заклад, університет, інститут, економічна школа, 
європейський університет, національні академії управління, економічна освіта, Чеська Республіка. 

  
Глобалізаційні, інтеграційні процеси висувають нові завдання перед 

національною і світовою вищою школою. Україна чітко визначила курс на входження в 
європейський освітній простір, у зв’язку з чим наполегливо і послідовно здійснюється 
модернізація освітньої діяльності в контексті європейських вимог, робляться рішучі 
кроки щодо впровадження ідей Болонського процесу. Стрижневим дискурсом 
Болонського процесу є перетворення Європи на найбільш розвинутий і 
конкурентоспроможний освітній простір на планеті [2]. Болонська декларація 
передбачає реалізацію низки ідей і перетворень: формування в Європі єдиного, 
відкритого освітнього простору; перехід до двоступеневої структури вищої освіти, 
визнання кваліфікації бакалавра на ринку праці; збільшення частки самостійної роботи 
студента до 50 % і вище; поліпшення контролю якості освіти; впровадження системи 
академічних кредитів (ECTS) - Європейської кредитно-трансферної системи. 
Болонський процес спрямований на зближення освітніх систем європейських країн зі 
збереженням більшості досягнень і кращих традицій в національній освіті. 

Дослідженням даної проблеми  займалися як вітчизняні (В Андрущенко, 
Н.Демяненко, В. Кремень,Н.Ничкало,О.Романовський), так і зарубіжні (І Проуха, Ф. 
Шльосек) науковці. 

Актуальним на сьогодні  є вивчення досвіду розвитку освітніх  систем, зокрема 
вищої професійної освіти, в країнах Європейського Союзу, що дасть змогу провести 
ефективний аналіз  становлення та визначення пріоритетних завдань трансформування 
вищої освіти в Україні.  

Об’єкти та методи дослідження 
 На наш погляд, цікавим є досвід розвитку професійної економічної освіти 

Чеської Республіки, що і зумовило об’єкт дослідження.  
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Зазначимо, що у більшості європейських країн відбулася певна реорганізація 
вищої освіти в цілому, а особливо в таких пов'язаних з економічної теорією сферах, як 
бізнес-освіта.  Розвиток вищої  економічної освіти  в Чеській Республіці є процесом 
складним і неоднозначним, зокрема становлення  вищих освітніх установ різних типів .  

 Мета статті: охарактеризувати типи вищих навчальних закладів у та 
зазначити їх вплив  на розвиток вищої економічної освіти в Чеській Республіці. 

Підкреслимо, що у Центральній і Східній Європі система  вищої та 
університетської освіти наприкінці 20 століття практично не змінилася, але була 
доповнена приватними університетами і бізнес-школами, створенням нових типів 
вищих навчальних закладів університетського типу, інститутів, коледжів, академій, 
національних університетів, економічних шкіл. 

Результати та їх обговорення 
У процесі становлення вищої економічної освіти у Чеській Республіці 

сформувалися різні типи вищих навчальних закладів, які сьогодні успішно надають 
освітні послуги з підготовки фахівців економічного спрямування.  

Підкреслимо, що, безумовно, домінуючу роль в освітній системі  будь-якої 
країни відіграють національні університети.  В Чеській Республіці таким є Карлів 
Університет, який заснований ще 1348 року чеським і римським імператором Карлом 
IV.  Карлів Університет став першим навчальним закладом свого роду на території 
Середньої та Східної Європи. Спочатку до складу університету входили 4 факультети: 
теологічний, вільних мистецтв, юридичний і медичний. У наступному столітті Карлів 
Університет стає центром гусистського руху, що передував європейській реформації. У 
результаті соціально-політичної революції число факультетів скоротилося до одного 
(факультет вільних мистецтв). Але значну роль у подальшому відродженні 
університету зіграло правління Рудольфа II, який зробив Прагу культурною 
метрополією, центром освіти та університетської освіти. 

Цікаво, що після двохсот років свого існування, в 1654 році Карлів Університет 
за наказом короля Фердинанда III був об'єднаний з єзуїтським університетом у 
Клементинумі. Новий навчальний заклад тепер називався Карло-Фердинандським 
університетом. Назва ця проіснувала аж до 1918 року. У 17 ж столітті було оновлено 
всі 4 факультети. З часом із колись звичайного навчального закладу університет став 
державним освітнім закладом сучасного типу, який є осередком виховання інтелігенції. 

У 1939 році при окупації Чехословаччини німецькими військами діяльність 
Карлового Університету була припинена. Німецький же університет приєднався до 
союзу університетів рейху. Період Другої Світової війни був одним з найбільш 
похмурих в історії Карлового Університету, викладачі та студенти зазнали 
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переслідувань і репресій. Діяльність Карлового Університету була відновлена лише в 
1945 році. Тоді ж перестав існувати Німецький університет. 

В даний час Карлів Університет є сучасним престижним вищим навчальним 
закладом, де навчається понад 42 000 студентів зі 48 країн світу. Карлів університет 
співпрацює з великою кількістю європейських і міжнародних організацій, входить в 
асоціацію Європейських вузів, поряд з Оксфордом, Бонном, Сорбонною, Болоньєю і 
Університетом Женеви. На сьогоднішній день до складу університету входить 17 
факультетів, з яких 14 знаходяться в Празі, два -  в Градці Кралове, один - в Плзні. 

 Національні економічні  університети, які іноді названі інститутом або 
академією, спеціалізуються на вивченні економічної теорії та управління бізнесом і 
діють за аналогією німецьких вищих шкіл, які називаються Handelshochschule. Вони 
вважаються  елітарними,  оскільки дуже часто мають численну кількість  студентів, 
потужну матеріальну базу, широкі міжнародні зв'язки та потужні ділові контакти, хоча 
можна говорити, що їх науково-фундаментальні цілі обмежені. Вони  перш за все  
прагнуть до цілей прикладного, а не теоретико-фундаментального характеру. На 
сучасному етапі такі вищі навчальні заклади, окрім загально-теоретичної підготовки, 
дають базову основу практичної діяльності, що дозволяє студентам уже після 
закінчення вузу мати чітко сформовані професійні вміння і навички.  

Таким у Чеській Республіці є  Празький Економічний університет, що був 
заснований 1 вересня 1953 року, безперечний лідер серед економічних вузів 
Чехії. Даний університет є членом престижного Союзу європейських шкіл 
менеджменту (Community of European Management Schools - CEMS), в який 
приймається тільки по одному провідному вузу, що веде підготовку економістів і 
менеджерів з кожної європейської країни. Серед членів CEMS - такі відомі школи 
менеджменту, як London School of Economics, Universitat St.Gallen, Universitat zu Koln, 
Erasmus Universiteit Rotterdam, Copenhagen Business School, Wirtschaftsuniversitat Wien, 
Stockholm School of Economics, ESADE Barcelona та інші. Дипломи випускників ПЕУ 
офіційно визнаються у всіх країнах Європейського Союзу. 

Празький Економічний університет успішно співпрацює з низкою великих 
чеських і міжнародних організацій і підприємств. У минулому році генеральним 
партнером університету став один з найбільших чеських банків: Чеська ощадна каса 
(Česká spořitelná, as) . Як спонсори діяльності університету виступають такі всесвітньо 
відомі організації, як Світовий банк; Програми "TEMPUS" і "PHARE / ACE" 
Європейського Союзу; Фонд Сороса; IBM; Сіменс; Корпорація Боїнг; Дженерал 
Електрик; Філіп Морріс; Сітібанк; Кока-Кола; Манхеттен Банк та Американська 
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наукова асоціація. Річні витрати університету на основну діяльність складають близько 
43 мільйонів доларів. 

Празький Економічний університет відрізняється високою якістю навчання 
студентів, про що свідчить його сучасна науково-технічна база. В даний час на шести 
факультетах університету навчається понад 16000 осіб, 7% з них - іноземці. Аудиторії 
оснащені новітнім обладнанням, у бібліотеці налічується понад 460 тисяч книг і 550 
тисяч найменувань періодики.  У 2001 році підписано та успішно виконується договір 
про співробітництво університету зі всесвітньо відомою фірмою IBM з навчання 
студентів у галузі електронної комерції. Суттю проекту є спільне створення курсів е-
бізнесу для студентів університету. Для проведення цих курсів IBM безкоштовно 
надало вузу своє програмне забезпечення. Завдяки високому рівню підготовки, 
отриманої в університеті, більшість його випускників забезпечує собі відмінну 
професійну та ділову кар'єру [1]. 

 Третя група традиційних вищих навчальних закладів - інститути - 
спеціалізовані профільні ВНЗ, в яких були відкриті економічні відділення. До них 
відносяться політехнічні, інженерні, педагогічні та сільськогосподарські інститути, які 
мають економічні факультети. 

Наприклад, в Чеській Республіці до такого типу вищих навчальних закладів 
відноситься  Технічний університет в Ліберці, що був сформований на основі 
Машинобудівного університету, який існував в Ліберці з 1953 року. Діяльність 
Машинобудівного університету була направлена на розвиток галузей, типових для 
промислового Ліберецького краю: машинобудівні технології, конструювання верстатів 
і пристроїв (в основному текстильні верстати, а також скловиробництва інші 
верстати). У 1960 році університет був розділений на два факультети: машинобудівний 
та  факультет текстильної справи. Змінилася і назва - Університет машинобудування і 
текстильної справи. У наступних 1990-1995-х роках тут виникли ще чотири 
факультети. У зв'язку зі змінами, що відбулися, збільшується число бакалаврських, 
магістерських та докторських програм. З 1 січня 1995 року вуз став називатися 
Технічним університетом у Ліберці. 

На сьогоднішній день університет нараховує 6 факультетів: архітектурний, 
мехатроніки, економічний, педагогічний, машинобудівний, текстильної справи. 

Заснування нових факультетів було необхідно у зв'язку зі зростаючими 
потребами регіону в грамотних фахівцях в різних галузях: вчителів початкових шкіл, 
економістів та управлінського персоналу. Виникнення архітектурного факультету 
грунтувалося на багатих архітектурних традиціях міста Ліберець, а зараз тут готують 
фахівців в галузі проектування архітектурних об'єктів. Факультет мехатроніки та 
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міжгалузевих інженерних наук відображає поєднання електроніки, кібернетики, 
машинобудівних наук, хімії та біології.  

Аналогічну категорію складають національні академії управління. 
Ці інститути добре пристосовані до підготовки магістрів за американською програмою 
МВА. Вони невеликі, елітарні, добре фінансуються і тісно контактують зі своїми 
вітчизняними і зарубіжними засновниками. Хоча багато з таких подібних національних 
академій управління зробили значні реформи і зайняли важливе місце в підготовці 
фахівців економічного профілю, зокрема менеджерів, тобто  активно поєднують власне  
економічну теорію, підприємницьку  та бізнес-освіту.  

В останній час в Чеській Республіці  з'явилася значна кількість нових приватних 
інститутів, які  готують фахівців-економістів. Інститут економіки та менеджменту, 
Прага (1996 р.), Банківський інститут, Прага (1999р.), Інститут міжнародних та 
суспільних відносин, Прага (2002р.), Інститут менеджерської інформатики та 
економіки, Прага (2002 р.), Міжнародна школа бізнесу, Брно (2005), Інститут торгівлі 
та готельного бізнесу, Брно (2003) та інші пропонують підготовку за професійними 
програмами освітньо-кваліфікаційного рівня «баклавр». Так, Інститут торгівлі та 
готельного бізнесу  веде підготовку фахівців за програмою  «Гастрономія, готельний 
бізнес, туризм» - спеціальності  «Менеджмент готельного бізнесу», «Менеджмент 
туризму». Основою спеціальності «Менеджмент готельного бізнесу» є  предмети 
загального та спеціалізованого характеру, такі як макроекономіка, мікроекономіка, 
право і комерційне право, прикладна математика і статистика в готельному бізнесі, 
географія туристичного бізнесу і т.п. Випускник  такого вищого навчального закладу 
підготовлений до виконання спеціалізованих функцій в готелях, готельних мережах та 
інших подібних організаціях, так само як і в галузі самостійного підприємництва в 
умовах Європейського Союзу. 

Зазначимо, що основою спеціальності «Менеджмент туризму»   є предмети 
загального та спеціалізованого характеру, такі як світова економіка з орієнтацією на 
ЄС, право у підприємництві, інформаційні системи та резервації в туризмі, транспорт 
та дистрибуційні системи в туризмі, персональний менеджмент, бухгалтерський облік. 
Профіль випускника: виконання функцій підвищеної складності на рівні вищого 
менеджменту: організація, планування, забезпечення цілих пакетів послуг у сфері 
туристичного бізнесу, пов'язаних з глобалізацією пропозицій на цьому ринку. 

В окремих  країнах  активно діють так звані  американські 
університети. Американські університети, як правило,  є невеликими за структурою  
інститутами, які надають вищу економічну освіту  високої якості. Структура та 
навчальні плани  відповідають американським стандартам, викладання ведеться 
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англійською мовою іноземними професорами високої кваліфікації. Серед таких вищих 
навчальних закладів Чеської  Республіки  назвемо Newton College , Брно (2004 р.),  
University of New York, Прага (2001 р.), Англо-американський інститут,  Брно (2000 р.) 

Так, Англо-американський інститут в Брно є продовжувачем традицій Англо-
Американського Коледжу, заснованого в Празі в 1990 році як приватний вищий 
навчальний заклад ліберального типу, що надає можливість навчання англійською 
мовою. 

Спеціальності, що пропонуються інститутом, надають студентам знання і 
практичні навички, завдяки яким випускники зможуть працювати на високому 
професійному рівні. Навчання проходить в невеликих групах, де особливе значення 
надається розвитку незалежного мислення, творчого застосування отриманих знань на 
практиці. 

Англо-американський інститут в Празі співпрацює з партнерськими 
університетами у США: University of Hawai і Central Michigan University. У рамках 
програми «3 +1» перші три роки навчання проходять в Празі, протягом четвертого року 
студент навчається в одному з партнерських інститутів, де в результаті закінчує 
американський бакалавріат. 

У Чеській Республіці  існують європейські університети, підтримку 
яким надають ЄС або інші зацікавлені сторони. Ці інститути з точки зору керівництва, 
персоналу, навчальних планів, студентів, матеріальної  бази, міжнародних зв'язків та 
фінансування представляють собою досить строкату картину, але у них хороша 
перспектива. Так, Європейський політехнічний інститут, Іглава (1994р.)  є першим 
приватним вузом на Моравії (північно-східний регіон у Чехії), що пропонують 
навчання в очній і заочній формі, де ведеться підготовка фахівців за наступними 
бакалаврськими програмами: «Інформатика», «Банківська справа», «Менеджмент і 
маркетинг». 

Крім класичної освіти, інститут пропонує також програми післядипломної 
освіти (в основному - спеціалізовані курси, навчання на заочному відділенні). Центри 
післядипломної освіти розташовані в містах Шумперк і Острава. Центри класичного 
навчання за бакалаврськими програмами розташовані в містах Куновіце і Годонін. 

Процес навчання в інституті базується на використанні сучасних комп'ютерних 
технологій: кожен студент має в розпорядженні електронні навчальні тексти, 
включаючи CD із записом найбільш важливих лекцій. Навчальні приміщення покриті 
сигналом WIFI, що дозволяє користуватися Інтернетом з власного ноутбука. 

Інститут з метою поліпшення якості навчання співпрацює з низкою 
університетів з країн Східної Європи, надає можливість отримати ексклюзивну вищу 

http://student-cz.ru/private_newton_college.html
http://student-cz.ru/private_university_of_new_york.html
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освіту в галузі логістики, тому що подібні програми поки не представлені  в жодному 
іншому вузі Чехії. Основна мета бакалаврської навчальної програми - підготовка 
фахівців конкретних професій в галузі транспорту, послуг, туризму та інформаційного 
менеджменту. Студенти в процесі навчання отримують знання з точних наук: 
математика, фізика, дослідження операцій, інформатика. Ця основа потім 
доповнюється економічними та юридичними дисциплінами і природно, логістикою. 
Частиною навчального процесу є вивчення іноземних мов з нахилом  на галузі 
культури, політики та бізнесу. 

Перший курс є загальним для всіх студентів, згодом йде поділ за конкретними 
спеціальностями. За спеціальністю «Економічна інформатика» ведеться підготовка 
фахівців у сфері інформаційних технологій  (IT/IS). Основа навчального плану: 
інформаційні системи на підприємстві, управління інформаційних потоків, 
програмування, система бухгалтерського обліку на підприємстві, економіка 
підприємств, англійська мова та інші предмети, необхідні для синтезу  менеджерського 
управління підприємством і його інформаційної бази. Високий інтерес до випускників 
цієї спеціальності проявляють як чеські, так і іноземні фірми. Уже під час навчання 
багато хто із студентів починають працювати в різних фірмах. Випускники даної 
спеціальності є фахівцями у сфері програмування, адміністрування інформаційних 
систем та мереж, комп'ютерної графіки, інтернет-технологій. 

За спеціальністю «Фінанси і податки» ведеться підготовка фахівців  для  
фінансової сфери, які відповідають сучасним вимогам  в цій сфері. Основа навчального 
плану: право та цивільне право, міжнародне право та право ЄС, фінансове та податкове 
право, оподаткування, банківська і страхова справа, політика та інституції ЄС, 
фінансові ринки, податкові консультації і т.п. Випускники спеціальності «Фінанси і 
податки» можуть працювати  фінансовими  консультантами, можуть самостійно 
управляти процесами на рівні підприємства, на вітчизняних  та іноземних ринках, у 
галузі адміністративного управління, фінансів підприємства і  державних фінансів, у 
сфері банківських послуг і т.п. 

Програма  курсу «Менеджмент та маркетинг» забезпечує підготовку фахівців, 
які забезпечуватимуть проведення зовнішньоекономічних  комерційних операцій на 
підприємствах. Студенти очної форми в більшості випадків проходять практику в 
США, Австралії та інших англомовних країнах, а також практику в німецькомовних 
країнах. У навчальний план включено вивчення трьох-чотирьох іноземних мов, таким 
чином випускники спеціальності зможуть працювати в інтеркультуральному просторі 
транснаціональних корпорацій. Випускники спеціальності зможуть працювати 
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торговими представниками, менеджерами  відділу продажів, комерційними  
директорами, фахівцями з комунікації з закордонними партнерами. 

Висновки 
Підсумовуючи вище викладене, можна сказати, що в Чеській Республіці 

створені можливості для розвитку економічної освіти і наукових досліджень, що 
дозволяє з оптимізмом розглядати вищу економічну освіту як  одного з важливих  
чинників  розвитку людського  потенціалу, розвитку творчої  особистості майбутнього 
фахівця. 

 Але водночас відмітимо, що вивчення проблеми не вичерпується даним 
дослідженням, оскільки, на нашу думку,  потребують глибокого аналізу  ідея 
безперервної освіти, яка  здійснюється через поєднання самоосвіти з наданням 
можливості в будь-який момент скористатися допомогою висококваліфікованих 
викладачів і фахівців, зміни  моделі освіти в цілому, зокрема мономоделі, орієнтованої 
на підготовку фахівця - функціонера, на  поліфункціональну  модель, в основі якої - 
вільний розвиток особистості, формування здатності до саморозвитку.  
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АННОТАЦИЯ 

 
В статье рассматривается проблема типологии высших учебных заведений, ведущих подготовку 

специалистов экономического направления в Чешской Республике. Охарактеризованы различные типы 
высших учебных заведений: университетты, институты, экономические школы.Сосредоточено внимание 
на уровне подготовки специалистов по различным экономическим специальностям. 

Ключевые слова: высшее учебное заведение, университет, институт, экономическая школа, 
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THE  SUMMARY 

 
The paper addresses the problem of the typology of higher education institutions leading the training of 

specialists of economic trends in the Czech Республике.Охарактеризованы different types of institutions of 
higher education: universitetty, institutions, economic shkoly.Sosredotocheno attention to the level of training of 
specialists in various economic fields. 
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СОЦІОКУЛЬТУРНІ ТА ЕТНОЛІНГВІСТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ГАЛУЗЕВОГО 

ПЕРЕКЛАДУ 
 

Д.О. ІЛЬНИЦЬКА 
Мукачівський державний університет 

 
У статті подано спробу розібратися в основних лексичних, граматичних і синтаксичних 

питаннях, що виникають при переході з однієї культури в іншу,  та було виявлено основні проблеми 
галузевого перекладу. 
 

Вивчення культурного компонента слів є важливою умовою успішного 
оволодіння іноземною мовою, однак, у свою чергу він входить у більш широке коло 
культурно історичних значень відповідної соціальної дійсності, засвоєння якого є 
важливою умовою використання мови як засобу спілкування. 

За останні роки значно збільшилась кількість робіт, що свідчить про інтерес і 
прагнення лінгвістів до дослідження мовних явищ у широкому екстралінгвістичному 
контексті. Урахування системи екстралінгвістичних факторів є необхідною 
передумовою адекватності перекладу.  
  У даній статті поставлена мета проаналізувати соціокультурні та 
етнолінгвістичні  підходи до формування мовної компетенції особистості та проблеми 
перекладу, зумовлені зовнішніми чинниками. Об`єктом дослідження є труднощі 
перекладу, насамперед в англійській мові – головній мові міжнародного спілкування, 
які простежуються на межі досліджень лінгвістики, культурології та 
перекладознавства.  

Переклад – це вид діяльності, який неминуче відбувається якнайменшез двома 
мовами і двома культурними» [1, 200]. Як передбачає твердження Дж. Турі, 
перекладачі постійно стикаються з проблемою, як трактувати культурні аспекти, 
притаманні оригінальному тексту і як знайти найдосконалішу техніку, щоб успішно 
передати ці аспекти мовою перекладу. Ці проблеми, за Ю. Найдою, можуть бути 
різного обсягу залежно від культурної і лінгвістичної розбіжності між двома (чи 
більше) мовами, з якими має справу перекладач. Культурні труднощі для перекладу 
можуть набирати різних форм, починаючи від лексичного значення і синтаксису до 
ідеологій і способів життя в даній культурі. Перекладачеві треба зважати на важливість 
певних культурних аспектів і встановити межу, до якої необхідно чи бажано 
перекладати їх цільовою мовою. Мета цільового тексту також накладає певні 
обмеження на переклад, як і майбутні читачі оригінального та перекладного текстів [1, 
130]. 
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Кожна мовна група має власні культурно-специфічні особливості, хоча П. 
Ньюмарк і не розглядає мову «як компонент або особливість культури» [5, 94]. Проте 
багато інших вчених стверджують, що мова є частиною культури і вважають, що 
відтворення культурних реалій у цільовій мові є першочерговим завданням 
перекладача у міжкультурній комунікації. 

Етнолінгвальні моделі світу відображають культурні категорії певної групи, їх 
поведінкові прояви дозволяють побачити основні розбіжності між культурними 
групами та їхніми цінностями. Серед етнічно-диференціюючих компонентів на 
першому місці, зазвичай, ставлять мову. Споріднені культури мають схожі мовні 
фонди завдяки аналогічному культурному досвіду та його класифікації у мовних 
категоріях. Несумірність категорій різних культурних спільнот вказує на розбіжності в 
їх культурному досвіді. 

Несумірність категорій різних культур, що зокрема виливається у розбіжності 
значень, може призводити до неможливості перекладу. Непорозуміння виникає, коли 
один і той же об'єкт-стимул часто категоризується по-різному, залежно від культурної 
приналежності, в якій відбувається категоризація. Розуміння «чужого» тексту вимагає 
виходу за його межі й передбачає включення доступного інокультурному адресату 
фонду фонових знань іншої культури, до якої належить текст. 

Останнім часом етнопсихолінгвістичні дослідження обрали своїм об'єктом 
також переклад з однієї мови на іншу, поєднавши значну теоретичну спадщину нині 
актуальних галузей мовознавства: практики перекладу, теорії комунікації з 
психолінгвістичним аналізом. Тенденція до антропоцентризму сучасного мовознавства, 
перспективність комунікативно-прагматичних досліджень визначають необхідність 
етнопсихолінгвістичного аналізу перекладу як форми усної та писемної комунікації. 

Перегляд і критична оцінка гіпотези Сепіра-Ворфа, концепції інваріанта О.М. 
Леонтьєва сприяли виробленню у сучасному перекладознавстві оптимальної стратегії. 
Оскільки кожна природна мова, як зазначав Ю.Д. Апресян, відтворює певний спосіб 
сприймання і організації концептуалізації світу, притаманний кожній мові спосіб 
концептуалізації дійсності є частково універсальним, а частково національно 
специфічним. Носії різних мов можуть сприймати світ дещо по-різному, що зумовлено 
особливостями кожної з мов.  

Поява нових концептiв часто зумовлена зовнішніми чинниками, зокрема, 
виникненням нових реалій у практиці міжнародних відносин, що вимагає нових засобів 
номінації. Розв'язання цієї проблеми можливе як за рахунок власних ресурсів мови, так 
і шляхом запозичень. Наприклад, в українській мові поняття "священна війна 
мусульман" може позначатися запозиченим з арабської терміном "джихад", причому в 
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мовi друкованих та електронних ЗМІ останньому надається перевага, очевидно 
внаслiдок дії закону економії мовних зусиль. Слово "джихад" присутнє в словнику 
багатьох мов з тим же значенням, одначе невідомо, яка мова запозичила його першою. 

В інформаційному суспільстві, до якого поступово переходить людство, питання 
про роль мови як основного засобу соціальної взаємодії, про мовну ситуацію та 
взаємовплив мов набувають першорядного значення. Соціальна взаємодія стає 
здебільшого мовною взаємодією і здійснюється через тексти, які породжуються і 
сприймаються особистістю. 

Попередній досвід свідчить, що плюралізм мов, якими користуються 
нацiональнi спільноти, не є нездоланною перешкодою для політичних, економічних та 
культурних обмінів. Навпаки, відбувається їх розширення та прискорення внаслідок 
глобалізації світових процесів та інформаційного простору. Поняття "національний 
інформаційний простір" хоча і зберігає свою актуальність, уже не розглядається як 
щось обмежене державними кордонами, оскільки важливою його ознакою стала 
вiдкритiсть до глобальних інформаційних потоків. Глобалiзацiя нічим не загрожує там, 
де національна мова і національний продукт переважають в інформаційних обмінах. 

Сучасна мовна ситуація у світі характеризується суперництвом процесів мовної 
дивергенції та конвергенції. З одного боку, існує близько п’яти тисяч мов, якими 
користується людство на п’яти континентах. Точної кількості мов досі не встановлено, 
позаяк остаточно не визначено статус деяких автохтонних говірок в Азії, Африці та 
Океанії, i питання про те, чи є вони окремими мовами чи діалектами інших мов, 
залишається відкритим. 

З іншого боку, спостерігаємо тенденцію до значного поширення п’яти-семи мов, 
які прагнуть увійти до клубу так званих світових мов. Йдеться насамперед про 
англійську, іспанську, французьку, арабську, португальську, російську. Ці мови є 
національно негомогенними, тобто розподіляють свої функції, обслуговуючи різні 
нації і різні культури. Першість у клубі світових мов тримає англійська. За різними 
оцінками нею розмовляють від 400 до 800 млн. людей, як тих, для кого ця мова є 
першою (рідною), так і тих, для коло вона стала другою мовою спілкування. Посідаючи 
друге місце за кiлькiстю носіїв після китайської, англійська мова широко 
використовується різними спільнотами в Європі, Америці, Азії, Африці, Австралії для 
обмінів у галузі інформації, освіти, науки, бізнесу тощо. Вона стала першою мовою 
глобальної інформаційної мережі Інтернет. 

Вибір англійської на роль першої мови міжнародного спілкування зумовлений 
низкою внутрішніх (мовних) і зовнішніх (позамовних) чинників. Дослідники 
відзначають, що серед живих мов англiйська вирізняється раціональною внутрішньою 



Науковий вісник Мукачівського державного університету 
Гуманітарні і суспільні  науки 

91

 

Журнал наукових праць №9(4)’2010 
 

організацією, відносною простотою граматичної будови і багатством словникового 
складу, у межах якого існує можливість створювати розгалужені термiносистеми. 

Однак сучасний стан англійської мови засвiдчує, що вона не є чимось 
однорідним i розпадається на ряд варіантів (британський, американський, 
канадійський, австралійський тощо), у яких процеси дивергенції і конвергенції 
конкурують між собою [2,210]. Історично виникнення варіантів англiйської мови, так 
само як i іспанської, французької, португальської тощо, було зумовлено розпадом 
колоніальних імперій i відходом від мовних норм колишніх метрополiй, що було 
пов’язано з усвідомленням своєї окремiшності новоутвореними національними 
спільнотами. Втім, варіантність англійської та інших полiетнiчних мов має свої межі і 
не зачіпає ядра граматичної системи та лексичного складу. Внаслiдок взаємодії 
варіантів мови з’являється тенденцiя до утворення усередненої нормативної моделі, яка 
охоплює найбільш поширені варіантнi явища. Стосовно англійської можна сказати, що 
в її усередненiй нормі переважає англо-американський елемент, який має істотний 
вплив на розвиток інших варіантів англійської мови, у тому числі й на британський. 
Саме ця норма стає основою для вивчення англійської у світі. Її часто асоціюють з 
роботозованою lingua franca, за якою не стоїть певна культурна традицiя. Небезпека 
поширення такої мови полягає в можливості її подальшого лексичного та 
стилістичного збiднення, а також граматичного спрощення. 
Натомість стрімке поширення англійської мови як першої мови міжнародного 
спілкування сприяє розвитку як індивідуальної, так i колективної двомовностi 
(багатомовності) за схемою "національна мова (L1) + одна-дві мови широкого 
вживання (L.2, L.3)". Сьогодні в таких країнах Європи, як Данія, Нідерланди, Норвегія, 
Швеція, Фінляндія важко знайти людину, яка б не володіла англiйською. Нею тією чи 
іншою мірою користуються 90 % населення цих країн. А більшість нідерландців, 
наприклад, вважає своїм обов'язком вивчити ще французьку або німецьку, які є мовами 
сусідів. Для порівняння: на теренах України та Росії кількiсть тих, хто володіє 
англійською мовою, за різними оцінками, не перевищує 7 – 8 %, а всього знавцiв 
іноземних мов тут не більше 15%. 
 Користуючись англійською мовою, люди, що спілкуються українською  і 
російською мовами, можуть контактувати не тільки з  американцями або англійцями, 
але і з представниками багатьох інших країн і континентів. Під впливом цих контактів, 
що збільшуються, відбувається взаємопроникнення культурних традицій і зміни на 
мовному рівні. Зокрема, в українській\російській мовах з`явилася маса англіцизмів і 
нових термінів в області фінансів, комп’ютерних технологій, діяльності неурядових 
організацій, в інформаційних виданнях і в пресі. 
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 Щоб виконати свою професійну місію, перекладач зобов’язаний бути не просто 
в курсі побуту, політики, філософії країн, але і добре знати реалії їх життя. Це, в першу 
чергу, відноситься до тих понять, що на Заході не існують і для яких в англійській мові 
немає готових еквівалентів. Порівняємо англійське слово “certificate” і українське  
“атестат». Ці слова можна вважати еквівалентами, тому що вони включають поняття 
“документ про середню освіту”, але дані лексичні одиниці настільки розрізняються 
своїми фоновими знаннями, що виникає сумнів у правильності вживання їх у якості 
еквівалентних при перекладі з однієї мови на іншу. Якщо українське слово “атестат” 
означає документ про закінчення середнього начального закладу і вручається на 
урочистому випускному вечорі по закінченню середньої школи, то англійське 
“certificate» являє собою “документ про здачу одного або декількох іспитів за курс 
середньої школи”. Існує навіть таке  дієслово з відповідним значенням “to certificate”, 
що означає to give a certificate to, as to one who has passed the exam.  
 Слова “програма” і “curriculum” розрізняються своїми фоновими знаннями, тому 
що на відміну від України, де навчальні програми є державними документами, у 
Великобританії вони не є єдиними, а тому складються, регулюються і змінюються 
керівництовм окремих шкіл за їх власним розсудом. 
 Лексичний фон являє собою знання про соціальну дійсність, є важливою 
складовою комунікативної компетенції. Незнання його приводить до численних 
порушень мовної норми, узусу, а то і просто до побудови безглуздих для даної 
культури фраз. Так, наприклад, питання вчителя : «What did you have to do for 
homework?” – здалося б дивним англійським школярам, вони могли б подумати, що 
вчитель і насправді з якихось причин забув, що він сам задавав. 
 Як доводять численні приклади, національно-культурний зміст лексики відіграє 
важливу роль у прикладному мовознавстві, а особливо в практиці викладання 
іноземної мови.  

 Таким чином, намагаючись розібратися в основних лексичних, граматичних і 
синтаксичних питаннях, що виникають при переході з однієї культури в іншу, було 
виявлено, що основними проблемами галузевого перекладу є: 

- міжкультурна комунікація; 
- культурна та лінгвістична розбіжність між двома чи більше мовами; 
- поява нових концептів, зумовлена зовнішніми чинниками, зокрема 

міжнародними відносинами; 
- багатомовність, запозичення з інших мов. 
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Труднощі перекладу простежуються на межі досліджень лінгвістики, 
культурології (мультікультурології, кроскультурології, перекладознавства                       
(транслатології ) та інших наук. 
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АНОТАЦИЯ 

 
СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ И ЕТНОЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ОТРАСЛЕВОГО 

ПЕРЕВОДА 
В статье рассмотрены проблемы перевода, которые сформировались под влиянием внешних 

факторов, таких как международные отношения, междукультурная комуникация, полисемия, а также 
заимствованные слова. Целью исследования было установить трудности перевода, существуемых при 
изучении лингвистики, культурологии, а также перевода в английском языке.     

 
THE SUMMARY 

 
SOCIOCULTURAL AND ETNOLINGUISTIC PROBLEMS OF A PARTICULAR BRANCH 

TRANSLATION 
The thesis focuses on the study of problems of translation, influenced by foreign affairs, different 

cultures, borrowings from different languages. The aim of the article was to define the difficulties of translation 
on the basis of linguistic researches, culture and translation theory in English language. 
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ЛІНГВІСТИЧНЕ НАПОВНЕННЯ КОНЦЕПТУ ЧОРНОГО КОЛЬОРУ (НА 
МАТЕРІАЛІ ФРАЗЕОЛОГІЇ АНГЛІЙСЬКОЇ ТА УКРАЇНСЬКОЇ МОВ) 

 
І.В. ЛОГОЙДА 

Мукачівський державний університет 
 
Ця стаття - спроба проаналізувати різні лінгвістичні і зовнішні лінгвістичні дослідження 

концепту чорного кольору з метою порівняння символічного значення цього кольору в інших мовах і 
культурах; особлива увага приділяється ідіомам з цим колірним забарвленням. 

 
 Колір є могутнім засобом впливу на людину. Всі кольори, які ми можемо 

побачити, впливають на наші емоції і фізичні відчуття. Колір є основою для культурної 
інтерпретації емоційних переживань. Як і музика, він може нагадувати про сумне, 
обтяжливе, або викликати приємні спогади про найщасливіші хвилини життя. Саме 
кольорові асоціації і є відчуттями пов’язаними з кольором. Бачення кольору залежить 
від самих кольорів, їх яскравості, насиченості та особливостей нашого сприйняття. 

Об’єкти та методи дослідження 
На сучасному етапі дослідження проблем фразеології мовознавства та 

кольоропозначень у галузі порівняльного мовознавства, психолінгвістики, 
перекладознавства  пов’язані імена відомих зарубіжних та вітчизняних лінгвістів та 
дослідників: Л.Г. Скрипник, М.Ф. Алефіренко, Л.Г. Авксентьєв, О. Коваль-Костинська, 
Н. Пелєвіна, Л. Лисиченко, Т. Ковальова, С. Григорук, Р. Фрумкіна, Р. Алімпієва, А. 
Вежбицька, А. Висоцький, В. Москвич, Ж. Соколовська, Ф.М. Белозерова, В.А. 
Маслова тощо. 

Постановка задачі 
Мета статті – проаналізувати різноманітні лінгвістичні дослідження, присвячені 

кольору, порівняти символічні значення кольору, які були і є характерними для різних 
культурних спільнот, виявити подібні та відмінні моменти інтерпретації кольору в 
різних мовах. За ілюстративний матеріал було взято кольоропозначення чорний. 
Матеріал дослідження отриманий методом суцільної вибірки із фразеологічних 
словників англійської та української мов.  

Результати та їх обговорення  
Сьогодні велика увага приділяється фразеологічним одиницям мови, їх 

національно-культурній специфіці та відображенню традицій, звичаїв, реалій, 
пов’язаних із легендами, історичними фактами, літературними джерелами, які 
зумовлюють їх національно-культурну семантику, місцевий колорит в цілому. 
Кольоропозначення є ключовими концептами культури в усіх мовах тому колірна 
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лексика та її вживання стали об’єктом дослідження та експериментування в різних 
лінгвістичних теоріях.  

Погляд на колір різниться залежно від сфер повсякденного життя – науки, 
мистецтва, техніки, дизайну, спорту, економіки  тощо. За психофізіологічним впливом 
кольори можуть бути теплими та холодними, важкими та легкими, крикливими та 
спокійними, приторними та гострими. Кольорові характеристики дозволяють 
визначення, пов’язані зі слухом, нюхом, дотиком та смаком. [1] 

     Людина сприймає оточуючий світ у кольорі та широко використовує у 
практиці увесь спектр, створений природою, доповнюючи його відтінками, тому і не 
дивно, що люди мистецтва цікавляться проблематикою кольорової гармонії. 

Фабер Біррен у своєму екстралінгвістичному дослідженні значень кольору 
виділяє чотири типи асоціацій: 1) загальне уявлення; 2) розумові асоціації; 3) 
об’єктивні асоціації; 4) суб’єктивні асоціації [2]. На думку П.В. Янишіна, який 
проаналізував праці багатьох авторів, мета підбору значень кольорів – не зафіксувати 
його зміст, як встановлену наукову істину, а дати змогу читачеві самостійно 
співставити різнорідний матеріал. [3] 

Згідно принципів Фен-Шуй чорний і синій кольори відносяться до стихії Води. 
Саме чорний колір символізує все непізнане і таємне, активізує все містичне. 

Чорний воліють спокійні, сильні люди, що володіють внутрішнім достоїнством. Але 
він також може виступати як знак заперечення всього і символізувати невпевненість в 
собі.  

Варто відзначити використання чорного кольору в символізмі, міфології та 
повір’ях різних культур. У багатьох народів чорний - є кольором трауру, з ним 
зв'язують темні сили. Навпаки, на Сході вважається символом добра, чистоти і 
досконалості. Чуваші тваринам чорного кольору приписують надприродну силу. 
Вважається, наприклад, що ворон знає зловмисність всіх людей і кожного разу, коли 
він, каркаючи, пролітає над людьми, він тим самим передбачає майбутнє, попереджає 
про біди. Якщо у матері-чувашки один за іншим вмирають малі діти, то 
новонародженій дитині, щоб він залишився в живих, дають ім'я якої-небудь тварини 
чорної масті. По чуваським же повір'ям, півень чорної масті приносить щастя своєму 
господареві. Раніше північні чуваші приносили злому духу Вупканові, що заподіює 
заразливі хвороби в жертву три чорних барани. Чорний - традиційний колір анархістів. 
Під чорним прапором воювали загони Н.И. Махно в час Громадянської війни в Росії 
(1917—1922). Історія чорного прапора сходить до часів Ліонських повстань (1831 і 
1834), коли повсталі красильники використовували чорний прапор на противагу 
монархічному прапору, де переважав білий колір. У японській культурі чорний — 
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символ благородства, віку і досвіду на противагу білому кольору, який символізує 
учнівство, молодість. Чорний колір символізує вищий ранг в багатьох бойових 
мистецтвах (чорний пояс). Чорний колір часто є символом неоднозначності, таємниці і 
невідомості («покритої мороком таємниці, невідомості»). В середні віки чорна кішка 
була одним з атрибутів відьми. Марновірні люди і зараз вважають, що якщо чорна 
кішка перейде дорогу, то це до нещастя. Чорний колір на державному прапорі 
Мозамбіку символізує Африканський континент. У тюркській історії, топонімії чорний 
"кара" означає поняття "великий", "непереможний". Імперія Караханідів - Великі 
(Чорні) хани, Кара-Деніз (Чорне Море - калька з тюркського Велике Море), Кара-Куми 
(не чорний піски, а велика пустеля), Кара-Булак, Кара-калпак і навіть казковий "Кара-
Бас Барабас" - в перекладі "Чорна голова" з тюркського. 

В українській культурі ми зустрічаємо чорний колір у національній символіці, 
пам’ятках народної культури, релігії, мистецтві. Кераміка зарубинецької культури 
вироблялася в основному вручну і мала чорний колір. [4] Населення окремих регіонів 
України віддавало перевагу «своїм» кольорам та їх сполученням у оздобленні сорочки, 
зумовленим регіональними традиціями та природними можливостями. Так, на 
Середній Наддніпрянщині воліли оздоблювати червоно-чорним орнаментом, на 
Поділлі й Волині, як і серед бойків Карпат, сорочки прикрашалися килимовим лінійно-
геометричним узором переважно чорного кольору. Чорний колір, так само як і 
сонячний, традиційно вважався кольором сили і кольором еліти, звідси «чорний пояс» 
(відзнака Майстра) і Чорні запорожці. 

Функціонування концепту “black” в англійській та українській мовах. Слово 
“black” має кілька значень в англійській мові. Воно може виступати в ролі прикметника 
та набувати значення: 1) чорний (black continent – чорний континент); 2) темний; 3) 
чорношкірий (black college – «чорний» коледж – коледж для темношкірих);  4) 
чорноволосий; 5) без вершків, чорна ( кава); 6) безнадійний, зловіщий (That's a black 
augury! – Це зловіщий знак!); 7) грозовий; 8) злий, сердитий (black looks – ворожі 
погляди); 9) жорстокий, огидний, нелюдяний (I shall never be guilty of such black 
ingratitude. -  Я ніколи не заплямую себе такою чорною невдячністю); 10) брудний; 11) 
нелегальний (black market – чорний ринок). Виступаючи у ролі іменника концепт 
“black” означає: 1) чорний колір; чорну фарбу (The black is an essential color. – Чорний 
відноситься до основних кольорів); 2) - фін. чорний колір, використовуються для 
ведення запису в розділі кредиту ( в бухгалтерських книгах); 3) маленький об’єкт 
чорного кольору – сажа, чорни пилинка, пляма (If you see a black on my nose, tell me so. 
– Якщо побачите чорну пляму у мене на носі – скажіть); в поліграфії – типографічний 
«сніг»; 4) -заст. - зіниця; 5) траур, чорний одяг (black-robed / black-clad – одягнутий в 
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жалобний одяг); 6) заст. - Black чорношкірий, негр); 7) той хто грає чорними (в шахах); 
8) яблуко мішені (в спортивній стрільбі); 9) чорне (в рулетці); 10) = blackmail  шантаж 
(to put the black on smb. – розм. шантажувати); 11) груба помилка (to put up a black – 
розм. зробити велику помилку); to be in the black – приносити дохід, бути дохідним; to 
go into the black – стати рентабельним. Виступаючи в ролі дієслова слово “black” 
набуває значення: 1) фарбувати в чорний колір (to black an eye – поставити комусь 
синяк); 2) чорніти, ставати чорним; 3) чистити ваксою взуття; 4) чорнити, обливати 
брудом. 

Емоційно-експресивна функція фразеологічних одиниць концепту “black”. 
Фразеологія кожної мови - це скарбниця народу, здобуток його мудрості й культури, 
що містить багатий матеріал про його історію, боротьбу з гнобителями й нападниками, 
про звичаї, ідеали, мрії й сподівання. [5] Одне і те ж саме кольорове судження часто 
виражається різними словами та виразами, серед яких ми часто використовуємо і 
фразеологізми. Існує декілька класифікацій фразеологічних одиниць. А.А. Шахматов 
схилявся до синтаксичної точки зору та виокремлював чотири типа неподільних 
словосполучень: 

1) Словосполучення, граматично неподільні, незрозумілі з погляду живих 
синтаксичних відносин, але лексично цілком вільні, тобто можуть бути заповенні  
будь-яким словесним матеріалом у відповідні форми: to be in the black-  отримати 
прибуток, вести справу прибутково; to beat black and blue - побити до на півсмерті. 

2) Словосполучення, граматично неподільні, невмотивовані з погляду сучасних 
синтаксичних зв’язків, але з лексичної точки зору розчленовані, хоча і не цілком вільні, 
допускають підстановку і вживання будь-яких слів тільки на місці одного члена даних 
словосполучень: (as) black as a crow - чорний як ворон; (as) black as hell - зовсім темно, 
непроглядна темрява; (as) black as night  - чорний як ніч.[6] 

3) Словосполучення, неподільні за своїм лексичним значенням, але подільні 
граматично, які цілком відповідають синтаксичним моделям сучасної мови:  black art - 
чорна магія; black dog - нудьга зелена; поганий настрій, смуток; black bag – 
нелегальний; black gang - група робітників, що розвантажують вугілля; black hand - 
зграя бандитів. [7] 

4) Словосполучення для сучасної мовної системи однаково цільні і неподільні 
як із синтаксичної, так і з лексико-семантичної точок зору: to put the black on smb – 
шантажувати; to put up a black – зробити велику помилку. 

В.С.  Виноградов виділяє три групи фразеологічних одиниць: 
1) Лексичні фразеологізми. Такі фразеологізми семантично співвідносяться зі 

словами, понятійно аналогічними їм. Подібні фразеологізми функціонують у мові в 
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якості готових лексичних одиниць. Семантична неподільність  цих фразеологізмів 
проявляється у тому, що за кожною такою одиницею закріплюється цілісне значення: 
black looks  -  ворожі погляди; black in the face  – почервонілий (від гніву). [8] 

2) Предикативні фразеологізми. Це, як правило, закінченні речення, які 
закріпилися в мові у вигляді стійких словосполучень: to look black – хмуритись; climb 
into the black – стати нерентабельним; put up a black – допустити промах; to know black 
from white – бути собі на умі. 

3) Компаративні фразеологізми, які закріпилися у мові як стійкі порівняння: (as) 
black as a crow - чорний як ворон; (as) black as hell - зовсім темно, непроглядна темрява. 

У своїй праці А.Н. Прохоров дає таке визначення фразеологізму: «Фразеологічні 
одиниці або фразеологізми - це виконуючу функцію окремого слова словосполучення, 
значення яких не можна вивести зі значень  його компонентів».  

Фразеологічні одиниці утворюються в мовленні й відображають ті явища і 
предмети, що безпосередньо оточують людей; люди в свою чергу, надають їм тих чи 
інших характеристик, в тому числі ознак за кольором. Отже, цілком закономірно, що у 
деяких фразеологізмах, які увиразнюють, емоційно забарвлюють образність в 
мовленні, саме колір є складовою частиною. Колір допомагає створити яскраві зорові 
образи з сухих абстракцій, що робить мовлення барвистим, соковитим та емоційно 
насиченим.  

Висновки 
Отже, дослідивши фразеологічні одиниці англійської та української мов, до 

складу яких входять лексеми на позначення чорного кольору, можна стверджувати, що 
в момент утворення ФО колоронім входить до її складу у своєму первинному значенні 
або набувають такого семантичного відтінку, який приписують значенню самого 
кольору. Певний відсоток становлять фразеологізми, до складу яких лексеми на 
позначення кольору увійшли в прямому значенні. У деяких інших випадках при 
утворенні значення фразеологізму психологічне тлумачення кольору було основним. 
Переважна більшість ФО при перекладі зберігає свою структуру, незважаючи на деякі 
розбіжності у вживанні назв кольорів у різних мовах.  

Дана стаття не вичерпує всіх аспектів окресленої проблеми. Зіставлення 
вживання колороніму чорний у складі фразеологізмів двох мов: англійської та 
української є надзвичайно цікавим і потребує подальшого детального вивчення 
стосовно інших кольорів, їх емотивних характеристик, проблем перекладу тощо. 
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АННОТАЦИЯ  

 
ЛИНГВИСТИЧЕСКОЕ НАПОЛНЕНИЕ КОНЦЕПТА ЧЕРНОГО ЦВЕТА НА МАТЕРИАЛЕ 

ФРАЗЕОЛОГИИ АНГЛИЙСКОГО И УКРАИНСКОГО ЯЗЫКОВ 
Эта статья - попытка проанализировать разные лингвистические и внешние лингвистические 

исследования концепта черного цвета с целью сравнения символического значения этого цвета в других 
языках и культурах; особенное внимание уделяется идиомам с этой цветовой расцветкой. 

 
THE SUMMARY  

 
LINGUISTIC FILLING OF CONCEPT OF BLACK COLOUR ON MATERIAL OF PHRASEOLOGY 

OF ENGLISH AND UKRAINIAN LANGUAGES 
This article is an attempt to analyse different linguistic and exterior linguistic investigations of black 

colour and to compare the symbolic meanings of this colour in different language and cultural communities; 
special attention is paid to idioms with this colour name. 
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УДК 811.133.1 
 
 
ЛЕКСИКО-ГРАМАТИЧНИЙ АНАЛІЗ   ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕРМІНОСИСТЕМИ 

 
 В.Й. ФУРДЬ 

Мукачівський державний університет 
 

У статті подано коротко лексико-граматичний аналіз  економічної терміносистеми. 
Ключові слова: термін, терміносистема, термінологія, семантичне значення, лексичне 

значення. 
  

 Сьогодні значну увагу в лінгвістичних дослідженнях приділяють термінології 
різних терміносистем, що виникають у результаті розвитку нових виробничих чи 
суспільних реалій. Розвиток термінології є безперервним процесом. Відбувається 
номінація одних термінів та переосмислення вже існуючих. Успішність  іншомовного 
професійного спілкування  значною мірою визначається високим рівнем володіння  
термінологічними одиницями, що забезпечує комунікантів розуміти та вживати у  
потрібній  ситуації саме той термін, який  точно й економно передає висловлену думку. 
З одного боку термін, як правило, однозначний, так як номінується таким лексичним 
знаком, який існує в мові-реціпієнті ізольовано, проте багатозначність терміна не 
рідкісне явище також. Полісемія – це типове явище в лексико-семантичній системі 
мови, а багатозначність терміна  в будь-якій терміносистемі сприймається як певний 
недолік і пояснюється тим, що не всі терміни створювались свідомо, проте всі вони –
результат свідомої творчості великих майстрів  слова[2]. 
 Метою даної статті  зробити лексико-граматичний аналіз економічних термінів  
та показати ті його граматичні особливості функціонування, які б могли впливати на  
лексичне  значення.  
 Термінологічну лексику вивчали Реформатський А.А., БудаговР.А.,Хаютін А.Д., 
Бархударов Л.С., Канделакі Т.Л., Журавльова Т.А., Сергевніна В.М., Уфімцева А.А.  та 
інші. Одні з них  негативно  ставляться до полісемії термінів або просто її не визнають. 
Так Реформатський А.А стверджує, що  «… термін ― це завжди член якої-небудь 
термінології, в межах якої він однозначний», «термін  не потребує контексту, тобто 
термін пов'язаний не з контекстом, а з термінологічним полем. Під термінологічним 
полем  розуміється та термінологія, в межах якої  він однозначний» [17:103,109]. Однак 
такі лінгвісти, як Арсьеньева М.Г., Строєва Т.В., Хазанович А.П. відзначають 
вирішальну роль контексту в установлені однозначності слова. Уфімцева А.А. 
зауважує, що «зміст  терміна повністю розкривається лише через його реальне 
функціонування, через даний  «метасинтаксис»…» [19:64]. 
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 Ми погоджуємось з тими лінгвістами, які  вважають, що значення терміна не 
замкнуте в самому понятті, номінанті, а взаємопов'язане з іншими  мовними одиницями  
виразу, речення, тексту, тому для  номінації терміну  потрібно підходити системно. 
При такому вивченні  лексичного рівня мови вагомим є напрям, пов'язаний з лексико-
семантичною системою мови, основи якої заклав академік Виноградов В.В. Ці 
напрямки продовжували також опрацьовувати Уфімцева А.А., Шмельова Н.Д., 
Філіна Ф.П., Кузнєцова А.І. та  інші. 
 Системність  у  термінології може бути встановлена, як на основі 
екстралінгвістичних факторів, тобто на рівні об'єктивної дійсності та на рівні понять, 
так і на основі аналізу внутрілінгвістичних, тобто на рівні слів.  

Термінологія ― це сукупність всіх позначень наукових та професійних понять 
будь-якої галузі знання з їх внутрішніми та зовнішніми зв'язками  та тією галуззю  
знання, для позначення тих понять, елементів, які були створені  чи вжиті. Кожна 
термінологія – це декілька взаємопов'язаних між собою терміносистем. Будь–яка 
термінологічна система як сукупність взаємопов'язаних слів та словосполучень є під 
впливом, як літературної мови, так і під впливом системи наукових понять. 

Термін ― це повне чи складноскорочене слово або непредикативне 
словосполучення,головною функцією якого є позначення певного професійного 
поняття і відображає взаємозв'язок   цих  понять залежно від галузі знання. 

Термін як елемент певної терміносистеми відображає не тільки взаємозв'язок 
матеріальних елементів у системі мови, але і зв'язок відповідних понять один з одним. 
Тому терміни існують не ізольовано один від одного, а входять до складу різних 
мікросистем, підсистем (терміносистем, термінологій, термінологічних рядів). 

Семантична характеристика терміна як певної мовної одиниці, що відображає чи 
відтворює сутність термінологічної лексики, не дозволяє чітко проводити межу між 
термінологічною та загальновживаною лексикою. Саме ця ознака є основою для 
розподілу термінологічної лексики за галузями знань. Наведемо декілька прикладів : 
термін   загальновживане слово           економічний термін 
intérêt m-  1)інтерес,користь    1)відсоток 
   2)співчуття,увага   2)інтерес,об'єкт  страхування  
        3)участь  
           pl       4)відсотки 
tableau m-  1)картина     1)табель 
   2)таблиця,список  
   3)класна дошка  
   4)табло,пульт 
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tеxte m-  1)текст    1)нормативний акт  
        2)закон 
promesse f-  1)обіцянка    1)зобов'язання  
        2)простий вексель 
note f-   1)відмітка,знак    1)рахунок  
   2)замітка,виписка   2)запис  
   3)оцінка,бал     3)повідомлення,авізо  
   4)нота     4)розписка 
date f-   1)дата     1)термін,строки 
chiffre f-  1)цифра    1)сума 
chute f -  1)падіння    1)зниження 
        2)спад 
        3)скорочення   
livre m-             1)книга    1)бухгалтерська книга, журнал 
        2)бухгалтерський реєстр. 

 
Семантика економічної терміносистеми  має свої особливості. Системний підхід 

до вивчення термінології та  аналіз термінів  дозволяє виявити всі типи зв'язків між 
термінами та їх складовими і, таким чином, проаналізувати терміни і віднести її до тієї 
чи іншої терміносистеми. Термін fièvre f  входить до складу  медичної терміносистеми, 
проте fièvre f d’achats - купівельний бум, fièvre f en bourse( boursière) - біржова 
лихоманка, fièvre f  jaune (~de l’or) - золота лихоманка, без сумніву, є терміном 
економічної. 

Часом не викликає труднощі виділити базисні поняття терміна в самій 
терміносистемі, а інколи потрібно провести комплексний аналіз від слова до тексту, 
щоб вирізнити значення того чи іншого . 

Візьмемо термін droit m . У правничій терміносистемі ― це право, 
законодавство, повноваження, тоді як в економічній ― мито, збір. Навіть 
синтагматичний зв'язок елементів в такому  терміні словосполученні як abolir un droit  
не допомагає виділити семантичне значення  терміна і його термінологічне поле. У 
спеціалізованому юридичному  тексті  abolir un droit  означатиме  ліквідувати право, а 
в економічному ― відмінити мито. Проте у виразах affranchir de droit - обкладати 
митом, droit m d’acise - акциз, акцизний збір, droit m de sceau ( timbre) - гербовий збір  
саме  синтагматичний зв'язок  елементів  допомагає зараховувати  лексичне значення 
терміна   droit m  до економічної терміносистеми, оскільки всі вирази пов'язані з 
термінологією податкової системи. 
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 Вивчаючи та аналізуючи терміни, вирази, які вони утворюють, замислюючись 
над їх значенням, ми мимоволі звертаємо увагу на те, що деякі із них немов би самі 
вказують на відображене ними поняття, в той час, як  інші ― ні, звідси мотивованість 
та немотивованість знака (Ф. де Соссюр). Мотивованість може походити від 
лексичного, семантичного, граматичного, синтаксичного чи синтагматичного значення. 
 Отже, проблему термінологічного варіанту слід розглядати, як в 
парадигматичному, так і в синтагматичному аспекті водночас. 
 Структурно можна виділити чотири основні моделі термінів : 
 - прості непохідні терміни; 
 - прості похідні терміни; 
 - складні похідні терміни; 
 - складені терміни[11:25]. 

Далі розглянемо  складові компоненти  граматичного аналізу терміносистеми: 
морфологічний (на матеріалі простих термінів), словотворчий (на матеріалі похідних, 
складених термінів), синтаксичний (на основі термінологічних словосполучень). 

Семантичний компонент чи ознака (сема) простого непохідного терміна, тобто 
ядро його значення   в плані вираження, семантемі відповідає лексема. Семантичний 
компонент  нерідко позначається такою лексичною морфемою як коренева морфема. 
Проте така граматична категорія іменника, як наприклад,  число допомагає  не просто 
повторення якого-небудь предмету, а подає  у його змісті номінацію іншого, 
відмінного від однини за лексичним значенням терміна. Прикладом вище 
обґрунтованого можуть служити такі терміни: économie f - економіка, народне 
господарство, économies f pl - збереження, monnaie f - 1.монета 2.гроші 3.валюта, 
monnaies f pl - валюти, voie f - спосіб, засіб, шлях, voies  f pl - доходи, поступлення, 
montant m – сума, результат,    montants m pl – виплати і т.д. 

На звуження семантичного значення термінів  livre m , livre f служить саме така 
граматична категорія, як рід іменника. У першому випадку –це бухгалтерська книга, 
бухгалтерський реєстр, тоді як в іншому ― грошова одиниця фунт стерлінг. 
 Іменники загальновживаної мови , як знаємо, поділяються на загальні та власні. 
Така класифікація має місце і в економічній терміносистемі : finances f pl - фінанси, 
доходи,  Finances f pl - Міністерство фінансів та економіки, livre m – бухгалтерська 
книга, Livre m Grand - 1.Книга державного боргу 2.розрахункова книга, trésor m - 
1.скарб  2.казна, казначейство 3.сейф ,  Ttrésor m - Державна казна. 
 За типом термінотворення  прості похідні терміни можна поділити на дві групи: 
безафіксні та афіксальні. Модель афіксальних простих похідних термінів ― дуже 
продуктивна, і вона заслуговує на окреме дослідження. 
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 Модель безафіксних термінів економічної терміносистеми утворюють  
конверсні терміни. Конверсією називають перехід однієї частини мови в іншу. При 
цьому форми однієї частини мови використовуються в функції слова іншої частини 
мови, але вже з притаманними їй граматичними ознаками (рід, число).  Серед таких  
численними є віддієслівні іменники, хоча зустрічаються субстантивовані від різних 
частин мови терміни. Продемонструємо на прикладах : 
-  віддієслівні іменники  : 
ordonnance f - 1)розподіл, розпорядок, 2) постанова, інструкція, наказ від ordonner-
1)упорядковувати, 2)наказувати ; 
organisation f -  організація  від organiser- організовувати; 
payement m - 1)платіж, оплата, погашення боргу , 2)виплачена сума , 3)добровільне 
виконання зобов'язання від  payer - платити; 
engagements m p l- 1)зобов'язання  2)вклад, внесок, розміщення 3)заборгованість від 
engager - 1)зобов'язувати 2)віддавати під заставу 3)втягувати, вплутувати; 
4)приймати, наймати на службу  5)спонукати , схиляти до чогось 6)розміщувати 
капітал; 
- від прикметників( субстантивовані прикметники): 
аctif adj – активний → аctif m - актив ( балансу ), капітал, засоби, фонди,   аctifs m pl -
активи; 
раssif adj – пасивний →  раssif m - 1.пасив 2.грошові зобов'язання, борги, 
заборгованість; 
bon adj - хороший →   bons m pl - бони (письмові боргові зобов'язання); 
brut adj - сирий, грубий →  brut т - брутто; 
net adj - чистий, охайний →  net т нетто; 
gros adj -  великий, товстий, гладкий → gros т - гуртова торгівля; 
- від прислівників( субстантивовані прислівники): 
bien – добре → bien m - майно, biens m pl –майно, цінності; 
- від  дієслова  та дієслівних форм (субстантивовані інфінітиви): 
аvoir -  мати → avoirs  m pl – авуари, активи; 
reçu ( recevoir) -  отримати → reçu m -  квитанція; 
dire - казати →  dire m -  заключення; 
tiré ( tirer)- тягти, вилучати → tiré т – платник. 
 Із наведених вище прикладів утворені  субстантивовані терміни  чоловічого 
роду. 
 Складання слів (композиція) є продуктивним способом термінотворення, що 
дозволяє  в компактій формі виразити всі види зв'язків між компонентами  терміна. У 
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словоскладанні термінів французької економічної терміносистеми беруть участь різні 
частини мови з притаманними їм граматичними категоріями, що також може впливати 
на лексичне значення терміна :bien-créance m - право вимоги, bienfait m - пільга, bien-
fondé m - обґрунтування, biens-fonds m p l- нерухомість, fait-part m – повідомлення, 
sous-groupes m pl - дочірні групи, soussigné m -  що нижче підписався, soustraire- 
вилучати, sous-compte m - субрахунок, monnaie-marchande f - товарні гроші, trop-perçu 
m - надлишок суми, надбавка. 
З наведених прикладів  терміни  в основному мають дві твірні основи, які можна 
виділити в такі групи: іменник+іменник, дієслівна форма+іменник, 
прислівник+іменник,  прийменник+іменник та інші. 
 Значення  складного терміна складається із значень його компонентів, але не 
шляхом їх механічного складання, а в залежності від складних лексико-семантичних та 
граматичних відносин між самими компонентами слова. Виконання таким словом 
функції синтаксичного зв'язку призводить до виникнення «оказіональних» складних 
слів, в яких кожен із  компонентів зберігає своє значення, а разом вони виражають 
лише один спосіб синтаксичного зв'язку з певним компонентом (терміном) у складі 
терміна-словосполучення. 
 Перейдемо до моделі складених  термінів (словосполучень). Вона 
найчисельніша. Понад 70 % термінів у різних терміносистемах ― це  словосполучення. 
Економічна французька терміносистема також багата на них : actif (m) circulant-
оборотні засоби, actif (m) immobilisé - основні фонди, taxe (f) sur la valeur ajoutée- 
податок на додану вартість, taxe (f) foncière –земельний податок, autorités f pl de 
surveillance des banques - органи нагляду за банківською діяльністю, par le débit de notre 
compte - по дебету рахунка «ностро», dette (f) à court terme –короткострокові 
зобов'язання та інші. Терміни-словосполучення творяться за законами синтаксису 
французької термінології. Структурно можна виділити  дво-, три-, чотири-, тобто 
багатокомпонентні структури, серед яких найбільш загальновживаними виділяють такі 
моделі :N+N, N+Adj, Adj+Adj, N+Prép+N, V+N . Однією із суттєвих граматичних вимог  
термінів-словосполучень ― наявність   підрядних зв'язків усіх його компонентів . У 
такому  багатокомпонентному терміні-словосполученні, не кожен із його компонентів є 
самостійним терміном. Словосполучення нерідко відноситься до фразеології. 
Зіставляючи терміни-словосполучення із фразеологізмами, відзначаємо спільну 
здатність відтворюватися у готовому вигляді та однозначності функції. І ті, й інші не 
піддаються членуванню без деформації семантико-синтаксичної єдності, оскільки є 
лексикалізованими словосполученнями. Фразеологічним сполукам не властива 
дефінітивна функція, але, крім номінативної, вони можуть мати ще  експресивно-
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образну, розважально-жартівливу та інші, тоді як стійкість і відтворюваність 
термінологічних одиниць залежить  передусім не від її мовних та функціональних 
якостей, а від стійкості і відтворюваності  пов'язаного з нею поняття.  

Швидкий  розвиток економічних процесів стає причиною швидкої зміни стійких 
понять та їх термінологічних позначень. Цим пояснюється  велика мобільність  
термінологічних систем  порівняно з фразеологічним фондом. Термінологічні  
словосполучення і фразеологічні одиниці у мовній системі займають різне положення  
згідно з їх природою  та онтологічним змістом. Ці елементи різної якості можна 
охарактеризувати як відношення лінгвістичних одиниць різних рівнів лексичної 
системи. 
 Економічна термінологічна система відображає у структурі компонентів, що 
входять до її  складу, певні зв'язки і відношення, які об'єктивно існують  у колі 
названих понять та явищ-термінів і впливають на їх значення. Отже, проблему  
термінологічного варіанту доцільно розглядати, як в парадигматичному, так і в 
синтагматичному аспекті водночас. Проведений морфологічний аналіз та аналіз певних 
граматичних категорій простих термінів, словотворчий аналіз похідних та складених 
термінів, синтаксичний аналіз багатокомпонентних термінів-словосполучень 
підтверджують важливість подальшого вивчення економічної термінології в цьому 
напрямку. 
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АННОТАЦИЯ 
 

ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕРМИНОСИСТЕМЫ 
Данная статья посвящена исследованию терминов, которые существуют не изолировано друг от 

друга, а в составе экономической терминосистемы. Хотя  термины являются обозначением 
определенного профессионального понятия, однако полисемия присуща и им. Мотивированность  может 
происходить от лексического, семантического, грамматического, синтаксического или синтагматичного 
явления. Следовательно, проблема терминологического варианта рассмотрена, как  с точки зрения  
парадигматики, так и синтагматики   вместе. Выделены 4 модели терминов. Проведены 
морфологический, грамматический, словообразовательный и синтаксический анализы  простых 
терминов и терминов-словосочетаний. Отмечен ряд  грамматических  особенностей, которые влияют на 
сужение  семантического значения или на лексическое значение терминов. 

 
 

THE SUMMARY 
 

LEXICO- GRAMMATICAL  ANALYSIS OF ECONOMIC ТЕRM  SYSTEM 
This article is dedicated to research of terms  which are  not isolated  in the linguistic system of a 

language, but function as a part of its economical system. Though  the  terms themselves are  refered  to strictly 
professional phenomena  they are marked by policemy as well. The  motivation  may originate from the lexical, 
semantic, grammatical, syntactic or  syntagmatic phenomenon. In the same way, the problem of terminological 
variant is  analized  from the point of view of  paradigm and  syntagma. Four models of  terms are 
distinguished.The  morphological, grammatical, word-formation and syntactic analysis  of simple terms and 
term-word-combinations were  fulfilled. The list  of grammatical  features  that  influence  narrowing  of 
semantic value or  lexical  value of  term  is  marked. 
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ПАРОДІЙНІСТЬ ЯК ІНТЕРТЕКСТУАЛЬНА ГРА У РОМАНІ  МІЛАНА 
КУНДЕРИ „ПОВІЛЬНІСТЬ” 

 
Н. В. ФИЙСА  

Мукачівський державний університет 

 
У даній статті розглядається питання інтертекстуальності прози М. Кундери на прикладі 

роману „Повільність”. Сучасний письменник використовує вставну новелу Вівана Денона, автора ХVІІІ 
ст. У романі робиться важливе твердження: чим повільніша думка, тим вища інтенсивність пам’яті. 
Розповідь В. Денона – зразок повільної, неквапливої поведінки, що втрачена сучасною цивілізацією. 
Основний мотив цієї любовної пригоди М. Кундера спародіював крізь призму сучасності, перетворивши 
паралельну версію в уїдливий анекдот. Автор зовсім не в захваті від сучасності, де шалена швидкість 
позбавила нас справжнього задоволення. 

 
Мілан Кундера (Milan Kundera, нар. 1929) – один із найвідоміших митців 

сучасності, прозаїк, есеїст, публіцист, літературознавець, представник сучасної 
літератури європейського постмодернізму. Доля його склалася таким чином, що, 
народившись у Чехословаччині, через політичні обставини емігрував до Франції. Цим і 
пояснюється наявність у його чималій спадщині творів як на чеській, так і на 
французькій мовах. З самого початку М. Кундера був „нестандартним” письменником, 
творчий доробок якого викликав палкі суперечки й дискусії.  На батьківщині спадок 
цього геніального митця, який і надалі живе у Франції ( у 1981 році отримав 
французьке громадянство), сприймається з певною стриманістю: спочатку через 
політичні обставини 70-80рр. у Чехії, потім через зміну ним чеської мови на 
французьку. 

Об’єкти та методи дослідження 
Вивченню франкомовних романів М. Кундери приділяли увагу дослідники Ф. 

Бегбедер [1], С. Зенкин [5], О. Палій [10], С. Шерлаимова [14],   J. Češka [15], K. Chvatík 
[16] та ін. Однак загалом ім’я М. Кундери маловідоме українському читачеві, а його 
роман не є достатньо досліджений та висвітлений, не є представлений належним 
чином, загалом як і вся творчість письменника. Щодо досягнень в українському 
літературному світі, слід відмітити першу кандидатську дисертацію О. П. Палій [10], 
що дає загальний огляд творчої спадщини М. Кундери.  

Постановка задачі 
У попередніх наших розвідках ми вже торкалися питання  інтертекстуальності 

прози письменника [13]. Мета даної статті: розглянути особливості та специфіку 
інтертекстуального методу, прийоми інтертекстуальності М. Кундери на прикладі 
роману „Повільність”. 
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Результати та їх обговорення 
Поява постмодерністської парадигми в останні десятиліття ХХ ст. пов’язана зі 

зміною підходів до літератури й самого поняття художнього твору, який став 
розглядатися, передусім, як комунікативний акт, процес складної взаємодії поміж 
текстом, автором і читачем. Одним з ключових понять та ознак постмодернізму є 
інтертекстуальність. Сам термін „інтертекстуальність” був введений у 1967р. 
теоретиком постструктуралізму Ю. Крістєвою на основі аналізу „поліфонічного 
роману” М. М. Бахтіна. [9]. Буквально „інтертекстуальність” означає включення одного 
тексту в інший. „Кожний текст будується як мозаїка цитацій, кожний текст є 
продуктом всмоктування та трансформації якогось іншого тексту” [7]. У сучасному 
розуміння інтертекстуальність – це метод прочитання одного тексту супроти іншого, 
що дає змогу висвітлити спільні текстуальні та ідеологічні резонанси; це визнання, що 
всі тексти та ідеї існують у мережі відносин. 

Термін „інтертекстуальність” вживається не тільки як засіб аналізу художнього 
твору чи специфіки існування літератури (хоча саме в цій галузі він вперше з’явився), 
але і для визначення того світо- та самовідчуття сучасної людини, що отримало назву 
постмодерністська чуттєвість. 

Прозі Мілана Кундери, одного з найвідоміших письменників сучасності, 
притаманні такі форми літературної інтертекстуальності як відкриті та приховані 
цитації, алюзії та ремінісценції, а також пародійність як інтертекстуальна гра [10]. 
Іронічне ставлення письменника до дійсності часто реалізується крізь літературне 
пародіювання, що є типовим явищем у літературі постмодернізму. Тому стиль М. 
Кундери справедливо можна назвати пародійно-іронічним. Пародійність у його 
романах виступає не тільки як засіб переоцінки художніх явищ, а як спосіб осмислення 
актуальних явищ соціальної дійсності. Прикладом гри з літературою попередніх епох є  
останні франкомовні романи М. Кундери   „Повільність” („La lenteur” 1995), 
„Невідання” („L’ignorance” 2000). 

У романі „Повільність” М. Кундера використовує вставну новелу Вівана Денона 
„Жодного завтра”. Барон Домінік-Віван Денон або де Нон (1747-1825) зробив не зовсім 
звичайну кар’єру художника та політичного агента. Один із найкращих граверів свого 
часу, шпигун, авантюрист, засновник та перший директор Луврського музею, учасник 
наполеонівського походу до Єгипту, він був неординарною особистістю, доля якої досі 
оплутана таємницями. За життя він був відомий як письменник завдяки своїй книзі про 
військову експедицію Наполеона до Єгипту. У наш час його ім’я в літературі 
пов’язують із невеличким шедевром „Жодного завтра”. Вперше новела була 
опублікована анонімно у 1777р. О. де Бальзак використав її у своїй „Фізіології шлюбу” 
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(1829), але з певними виправленнями [5]. Авторство В. Денона було визнане уже після 
смерті. 

Невеликий за обсягом роман-дивертисмент „Повільність” поєднує сучасність та 
минуле, новелу Вівана Денона та оповідь М. Кундери. У творі присутній і сам              
М. Кундера, що є героєм, вигадує своїх персонажів та події, які „кидає” у сни дружини 
Віри. Роман відкривається сценою поїздки М. Кундери з дружиною за місто у замок, де 
вони проведуть ніч. Зігнувшись у стрімкому русі, позаду них з’являється мотоцикліст, і 
Віра робить зауваження, що люди стали бездумно сміливими, сідаючи за кермо. І тут 
зразу ж висловлюється центральна тема роману, цього ліричного роздуму про 
швидкість і час, про технологію та тіло, про втечу і зобов’язання, про пам’ять і забуття: 
„человек, оседлавший мотоцикл, может сконцентрироваться только на очередной 
секунде своей гонки; он цепляется за клочок времени, оторванный и от прошлого, и от 
будущего; он выдернут из непрерывности времени; он вне его; иначе говоря, он 
находится в состоянии экстаза, он ничего не знает ни о своем возрасте, ни о своей 
жене, детях, заботах и, следовательно, ничего не боится, ибо источник страха – в 
будущем, а он освобожден от будущего, и ему нечего бояться. Скорость – это 
разновидность экстаза, подаренная человеку технической революцией” [8]. „Почему 
исчезла услада неспешности?” [8]. „Степень медлительности прямо пропорциональна 
интенсивности памяти; степень спешки прямо пропорциональна силе забвения” [8]. Як 
видно, автор не дуже поділяє захоплення досягненнями науково-технічного прогресу. 

В кінці цього вступу описується паралельна подорож з новели Вівана Денона. У 
творі молодий шевальє 200 років тому їде у кареті до того ж замку на таємну зустріч з 
господинею. Він, сам того не знаючи, має зіграти комічну роль в очах публіки, щоб 
відвести підозру чоловіка від  справжнього коханця мадам де Т. Однак побачення 
виявилося справжнім, любовні ласки, що тривали цілу ніч, відповідають складним 
правилам поведінки, що продиктовані тодішньою добою. „Все было заранее 
подготовлено, улажено, инсценировано, сфабриковано; здесь нет ни грани 
простодушия, здесь все дышит искусством, в данном случае – искусством продления 
напряженного ожидания, или, точнее говоря, искусством сколь можно долгого 
сохранения возбуждения” [8]. Не треба моралі, не треба питань, жодного завтра – 
ловити щастя, не думати ні про що, насолоджуватися життям зараз і тепер. 

Основний мотив цієї любовної пригоди М. Кундера передає крізь призму 
сучасності, перетворивши паралельну версію в уїдливий анекдот. Молодик на 
мотоциклі, Вінсент, –  сучасна копія шевальє. Він приїхав у замок на конференцію 
ентомологів, яку також відвідали: симпатична друкарка Жулі, чеський вчений, кар’єра 
якого була фатально обірвана російським вторгненням 1968р., відомий інтелектуал-
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лівак Берк (франц. berk –розмовне вираження відрази), якого підло використовує 
телерепортерша та по-рабськи відданий їй оператор. Між цими героями виникають 
різні ускладнення та непорозуміння, що чим далі, то примножуються до справжнього 
божевілля. Це і ганебний провал чеського вченого на конференції ентомологів, і 
демонстративне порушення благопристойності двома молодими людьми на очах у 
публіки, і груба відповідь Берка телерепортерші, що домагається його кохання, і 
сімейна свідка між  цією телерепортершею та її коханцем, і бійка між останнім та 
нещасним вченим, що чергово потрапив у неприємну ситуацію, вплутавшись у чужу 
сварку. У вік технічного прогресу, глобального поспіху люди, позбавлені внутрішньої 
стійкості, заморожені чужими поглядами, не вміють вести себе гарно, благопристойно, 
ввічливо. Коректне, ввічливе поводження неможливе на бігу, поспіхом, при такому 
темпі про пристойність думати нема коли.  

Абсолютна протилежність у повісті В. Денона, яка є „мистецтвом і духом 
ХVІІІст”. Тут усі чітко дотримуються правил ввічливості, що у класичному розумінні 
виражається словом „discretion f. 1) сдержанность, скромность, корректность; 2) 
молчание, соблюдение тайны; 3) скрытность; 4) рассудительность, благоразумие” [2]. 
Отже, це „стриманість” у розповсюдженні інформації, „скромність” у специфічному 
значенні небалакучості, уміння оберігати чужі таємниці. Саме у цьому значенні 
discretion вихваляється у творі, де сказано, що з усіх чеснот ця найвища. Історія, 
розказана В. Деноном – відверто аморальна, і все ж вона сприймається не як відверта 
грубість, а як вишукано тонкий „лібертінаж”, так як замість морального обов’язку герої 
неухильно дотримуються іншого – правила благопристойності [5]. Вірності у повісті, 
здається, не дотримується ніхто, ні у шлюбі, ні в коханні, ні у дружбі. Однак 
благопристойність вимагає бути вірним собі, тобто, власній ролі, а від ролі тут ніхто не 
відступає.  

Можна відзначити деякі паралельні мотиви між двома історіями, що 
відбуваються з розривом більше як 200 років. Наприклад, використано мотив блукання 
таємничим будинком, характерний для масонських обрядів посвячення. Так, молодий 
шевальє вранці блукає замком і ніяк не може віднайти відведену для нього кімнату. М. 
Кундера примусив одного з своїх персонажів бігати готельними коридорами у пошуках 
нової знайомої. Мотив дзеркал, які множили образи закоханої пари в павільйоні мадам 
де Т., використано в інший спосіб: уже згаданий персонаж М. Кундери терпить фіаско 
в еротичній пригоді та починає вигадувати „мале порнографічне кіно”, де його з 
коханкою оточують численні інші пари. О. де Бальзак у своїй інтерпретації новели 
відкидає майже всю сюжетну символіку, так що несподіване кохання, яким мадам де Т. 
одарувала юнака, показане як хитрий розрахунок, тоді як у В. Денона це щось на зразок 
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містичної благодаті, і, схоже, тільки цим і можна пояснити новозаповітний епіграф до 
його „аморальної” повісті: „Буква убивает, а дух животворит” [3]. Саркастичний М. 
Кундера не забарився спародіювати і цей мотив благодаті. Одна із героїнь роману, 
навіжена та істерична дама, виправдовує свої витівки почуттям власної обраності, а 
„избранничество – понятие теологическое; оно означает, что не имея никаких заслуг, 
посредством сверхъестественного решения, свободной или, вернее, своевольной волей 
Божьей ты избран для чего-то исключительного, из ряда вон выходящего” [8]. Це і є 
благодать, тільки героїня роману „Повільність” приписує її собі самовільно і 
незаконно.  

Одним з ігрових елементів є просторово-часова організація тексту. Вся 
композиційна структура твору виступає якоюсь іронічною реплікою стосовно 
класичної єдності місця, дії та часу [10]. Місцем є замок, на сучасному етапі у ньому 
міститься готель. Павільйон, де мадам де Т. знайшла притулок з коханцем, був 
зруйнований Французькою революцією. На місці трояндового саду у паралельній версії 
М. Кундери зараз басейн, де розгортаються всі абсурдні події, представлені у вигляді 
кіногротеску. Єдність часу, за винятком ентомологічного конгресу, полягає у тому, що 
всі головні герої приїжджають ввечері та від’їжджають на світанку. Це і мадам де Т. з 
молодим шевальє, Вінсент і Жулі, М. Кундера  і його дружина Віра. Єдність дії 
збережена тим, що історія кохання мадам де Т. та молодого юнака знайшли 
відображення у сучасному варіанті пригоди Вінсента з Жулі. Цікавим є експеримент 
М. Кундери з категорією часу: герої двох різних епох, різних літературних творів 
(Вінсент та шевальє) зустрічаються в одній часовій площині, щоб поділитися враження 
від проведеної в замку ночі. Вінсент, зазнавши ганьби у любовній пригоді, як справжнє 
дитя ХХст. вже накрутив собі фільм, де він виступає героєм. Він радіє першій 
можливості розповісти вигадану історію цьому дивному молодику. „Кавалер видит в 
этом взгляде упорное стремление говорить. ...эта страть к словоизлияниям является в 
то же время неумолимым равнодушием к рассказам другого”  [8]. А шевальє, з якого 
зробили справжнього блазня, розуміє, що ніколи не зрадить мадам де Т. „...его 
внезапно охватывает волна благодарности. … как он мог обращать столько внимания 
на смех маркиза? Разве главным событием минувшей ночи не была ее немыслимая 
красота, которая до сих пор держит его в состоянии такого опъянения, что он видит 
наяву призраков, путает сны с действительностъю…” [8]. Молоді люди не знайшли 
спільної мови і роз’їхалися: один у кареті, інший на мотоциклі. Свідком цієї зустрічі 
стає автор: „Я хочу еще разок полюбоваться моим кавалером, неспешно 
направляющимся к карете. Я хочу насладиться ритмом его шагов: чем ближе он к 
карете, тем медленнее они становятся. В этой неспешности я угадываю признак 
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счастья” [8].  М. Кундера явно симпатизує кавалеру із минулого, вказуючи на весь 
комізм та пустоту наших сучасників. 

Мета М. Кундери – не тільки художня гра, але й філософська інтерпретація. 
Автор будує на основі вставної новели певну ідейну концепцію. „Повільність”, як і ряд 
інших творів, означена екзистенціальною категорією. У даному випадку такою 
„людською можливістю” є можливість жити повільно, а тому щасливо [5]. 
Розглядаючи епоху сучасності та передреволюційного ХVІІІст., М. Кундера робить 
висновок, що шалена швидкість, яку ми так обожнюємо, позбавила нас задоволення і 
не тільки цього. „…Степень скорости прямо пропорциональна интенсивности 
забвения. Из этого уравнения можно вывести различные следствия, например такое: 
наша эпоха отдалась демону скорости и по этой причине, не в последнюю очередь, тек 
легко позабыла самое себя. Но мне хотелось бы перевернуть это утверждение с ног на 
голову и сказать: нашу эпоху обуяла страть к забвению, и , чтобы удовлетворить эту 
страть, она отдалась демону скорости; она все убыстряет свой ход, ибо хочет внушить 
нам, что она не нуждается в том, чтобы мы о ней вспоминали; что она устала от самой 
себя, опротивела самой себе; что она хочет задуть крохотный трепещущий огонек 
памяти” [8].  

Інша думка, яку обстоює М. Кундера: природа відомості, слави дуже змінилася з 
часів винайдення фотокамери, змінила основи того, що автор називає 
„екзистенціальною картою”, зазнала значних трансформацій. Так, В. Денон ніколи не 
претендував на авторство своєї новели. „Не то чтобы он отказывался от славы, просто 
она в те времена значила нечто другое, чем теперь; я воображаю, что публика, которая 
была ему небезразлична, которую он хотел бы соблазнить, была не безыменной 
толпой, к какой вожделеет современный писатель, а узкой компанией тех людей, 
которых он мог лично знать и уважать” [8]. Подібно, у творі не вказано жодного імені: 
шевальє, мадам де Т., маркіз, графиня – „…мы погрузились в мир тайн, где имена 
неуместны” [8]. Як доречно відмітив С. Зенкин, автор В. Денон і є головним героєм 
своєї новели, отим молодим шевальє. А як інакше ми б дізнались про цю любовну 
пригоду, як не з уст першого свідка, що захотів залишитись невідомим. Сучасна 
частина роману висловлює судження, що тепер, у  час телебачення, ніхто у світі не 
може діяти, не уявивши невидимої аудиторії. „Сегодня знаменитости заполонили 
экраны телевизоров, страницы иллюстрированных журналов, завладели воображением 
всего света. И весь свет, пусть лишь в своих грезах, только и мечтает о том, чтобы 
стать объектом подобной славы (не славы короля Вацлава, таскавшегося по 
пивнушкам, а славы принца Чарльза, прячущегося в ванной на семнадцатом подземном 
уровне)” [8]. Об’єктом критики у творі є суспільство мас-медіа, поглинуте 
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інформаційним потоком, де кожне повідомлення змінюється новим, не піддаючись ні 
запам’ятовуванню, ні спокійному аналізу. У мас-медіальній цивілізації образ стає 
ринковим товаром, цінністю і метою життя. Отже, людина турбується тільки про нього 
і дійсність залишається поза увагою. Суспільство надало функцію всезнаючого судді 
немилосердним об’єктивам теле- та кінокамер, категорія „бути” замінюється 
імперативом „являтися, виглядати”. Кваплива, метушлива поведінка спрямована на 
поточний момент, на миттєвий, нетривкий успіх. В сучасну епоху миттю не 
насолоджуються, її треба ефективно використати, і в цій грі є свої професіонали – 
„плясуны” [8]. 

 Висновки 
Використавши прийом інтертекстуальності, М. Кундера мав за мету довести, що 

саме світська культура французької аристократії ХVII-XVIIIст. – особливо вишукана, 
куртуазна, де якраз благопристойність, ввічливість (discretion) служить головним 
кодексом поведінки, на відміну від сучасності. Розповідь В. Денона – зразок повільної, 
неквапливої поведінки, що втрачена сучасною цивілізацією. М. Кундера прагне саме до 
високої культури, до такого ідеалу відносин між людьми, що заснований на винятково 
культурному кодексі ввічливості. Та висновки автора звучать не дуже оптимістично. 
„Никакого завтра. Никаких слушателей. Я прошу тебя, друг, будь счастлив. У меня 
смутное впечатление, что в твоей способности быть счастливым единственная наша 
недежда” [8]. Сучасний бурхливий темп життя затягує настільки, що уявити собі буття 
інакше дуже складно. Швидкість діє та затягує як наркотична речовина. І коли людині 
зручно не думати, не розмірковувати, не співчувати, зіславшись на швидкість та 
нестачу часу, то це дуже сумно.  Але, навіть існуючи в темпі авторалі, можна залишити 
місце для тієї неквапливості, що присутня в новелі В. Денона, та навіть не просто 
можна, а й треба, якщо є бажання отримати від життя задоволення, а не перетворити 
його в ні для кого не цікавий  спектакль.    
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АННОТАЦИЯ 

 
     В данной статье рассматривается вопрос интертекстуальности прозы М. Кундеры на примере 

его романа „Неспешность”. Современный писатель использует вставную новеллу Вивана Денона, автора  
ХVІІІ ст. В романе подчеркивается важное утверждение: степень скорости прямо пропорциональна 
интенсивности забвения. Рассказ В. Денона – пример медленного, неспешного поведения, что утрачено 
современной цивилизацией. Основной мотив этой любовной истории М. Кундера спародиировал  сквозь 
современность, переделывая параллельный вариант в банальный  анекдот. Автор совсем не в восторге от 
современности, где бешенная скорость привела к утрате истинного удовольствия. 

   
THE SUMMARY 

 
     The article deals with the question of interactuality of M. Kundera’s prose taking his novel 

„Slowness” as an example. The modern writer uses the inserted story of V.Denon, the author of XVIII century. 
The novel confirms the important idea: the slower action, the higher the memory intensity. V. Denon’s narration 
is a sample of slow unharried behaviour that is lost in the conditions of the modern society. M. Kundera 
reproduces the main theme of this love story in the light of the modern life. He changes the parallel version into 
a banal funny thing. The author isn’t delighted with the modern civilization where the crazy race has taken away 
the real pleasure from life. 
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 ПРОБЛЕМАТИКА ФУНКЦІОНУВАННЯ АНГЛІЙСЬКИХ ЗАПОЗИЧЕНЬ В 
ТЕРМІНОЛОГІЇ РОЗВАЖАЛЬНОГО ТУРИЗМУ  

 
І.М. ФЕЛЬЦАН  

Мукачівський державний університет 

 

Туристична сфера характеризується однією з найбільш лексично гнучких терміносистем, яка 
постійно поповнюється новими лексичними одиницями та концептами, що є невід’ємною складовою її 
взаємодії з різними культурами та мовними картинами світу. На сьогодні лексика індустрії 
гостинності в українській мові є недостатньо вивченою в системному вигляді. В англійській мові 
лексика цієї галузі досить детально розроблена й служить джерелом запозичень для української мови. У 
ході проведеного дослідження з’ясувалося, що лексика індустрії гостинності англійської мови є 
сформованою терміносистемою, а та ж лексика української мови перебуває в процесі свого 
становлення, саме це і стало основною причиною некерованого потоку іншомовних запозичень. 
Основним завданням лінгвістів є окреслення теоретичних засад доцільності запозичень та 
встановлення норм їх інтеграції в українську мовну систему. 

 
Питання запозичення лексем для різних сфер функціонування соціуму  здавна 

турбувало мовознавців. Українська мова, яка тривалий час перебувала під впливом 

російської, формувати свою сталу семантичну та орфографічну систем, почала лише зі 

здобуттям незалежності. Поява англіцизмів у лексичному складі української мови була 

помічена ще наприкінці XIX ст., саме тоді і була вперше окреслена теорія асиміляції 

іншомовного запозичення. Серед дослідників того часу особливо виділялися праці 

А.Шлейхера, Я.Грота, котрі і висунули теорію класифікації іншомовної лексики за 

ступенем її освоєності в мові [9; 3]. Повного розквіту дана тематика набула наприкінці 

XX ст., коли хвиля англіцизмів на позначення реалій сучасності заповнила 

україномовну свідомість на майже 20%. Не буде несподіванкою і той факт, що саме 

становлення нових ринкових відносин і спричинило появу іншомовної термінології, 

закріплення її в мові та свідомості соціуму.  

 Об’єкти та методи дослідження 

 Лінгвісти сучасності весь процес запозичення ділять на етапи: початковий етап 

– запозичення лексичної одиниці, значення якої поки що зрозуміле людям певної сфери 

діяльності, вона не вживається у повсякденному мовленні носіїв; поглиблений етап 

адаптації – вживання слова у мовленні; повна адаптація – на цьому етапі з’являються 

похідні від запозичених основ, лексична одиниця входить до словникового складу 

мови-реципієнта. Більшість англійських лексичних одиниць асимільованих в 

українській мові були інтегровані шляхом дистантної взаємодії, тобто носії мов не 

мешкали на одній або суміжній територіях [4: 67-70].  
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Постановка задачі 

 Туристична сфера характеризується однією з найбільш лексично гнучких 

терміносистем, яка постійно поповнюється новими лексичними одиницями та 

концептами, що є невід’ємною складовою її взаємодії з різними культурами, та 

мовними картинами світу. Українська літературна мова виявилась не готовою до 

позначення реалій сучасного, що й стало одним з поштовхів інтенсивного іншомовного 

запозичення. Тенденція до неконтрольованого потоку лексичних одиниць та знаків, що 

інтегрують в сучасну українську мову, не може залишитись осторонь уваги лінгвістів 

та науковців зокрема. 

  Результати та їх обговорення 

 Більшість розваг, які пропонує розважальний туризм України, апелюють до 

людей середнього віку, котрі свідомі в сучасних світових тенденціях відпочинку, і для 

котрих не складає труднощів зрозуміти суть пропонованого їм туристичною фірмою 

«уїк-енду». Проаналізувавши низку спеціалізованих видань у сфері туристичного 

бізнесу, ми можемо помітити, що такі англіцизми як: атракція, джакузі, велнес, фан-

парк, кемпінг, байк, піки, буш, драйв, пікап, марка, інсентив-туризм, флоутинг, ворлд-

музика, воркшоп, апартаменти, медіа-ефекти, ексклюзив, сноуборд, сауна, бар, 

фітнес, рюкзак, фест, тур-оператор увійшли і щільно закріпились в термінології 

туристичного сервісу. Стверджувати, що наведені лексеми є зрозумілі більшості носіям 

мови-реципієнта буде необачно. Більшість з них знаходяться на початковому етапі і 

характеризуються лише транскрибальним способом запозичення [2], тоді як 

поглибленого етапу адаптації досягли лише такі запозичення як  кемпінг, бар, марка, 

рюкзак. Повного асимілювання в українській мові не досяг жоден з наведених 

лексичних знаків, а це є приводом до наступних висновків: 1) іншомовні запозичення 

не функціонують в українській мові достатньо довгий період, щоб дало змогу внести їх 

до словникового складу; 2) англіцизми, які формують значну частину туристичної 

термінології не є зрозумілі і не використовуються в мовленні більшості населення; 3) 

проблема заангажованості української мови запозиченими лексемами завжди буде 

викликати обурення як лінгвістів, так і письменників, чия літературна думка тяжіє до 

словотвору на основі слов’янських коренів.  Пуристичні настрої серед мовознавців 

звичайно небезпідставні, адже численні англіцизми, які використовує сфера туризму, 

мають свої еквіваленти в українській мові, але вони є ігноровані, і не вживаються для 
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туристичних буклетів, журналів. Так, наприклад, слово «буш» часто вживається тур-

гідами та екскурсоводами для позначення реалії «кущ», яка не лише входить до 

словникового складу мови, а й зрозуміла всім носіям мови. Іменник «атракція», 

запозичений з англійської лексичної мікросистеми, може легко замінити лексичний 

знак «принада», «родзинка», а слово «фест» все частіше замінює в туристичній 

терміносистемі слово «свято».  

 Сфера розважального бізнесу, як ніяка інша, апелює до емоційного, що є 

безумовним синонімом експресивного. Можливо саме це і спонукає укладачів 

рекламних буклетів та листівок вживати англіцизми, щоб привернути увагу 

потенційних туристів, які відносяться до різних соціальних прошарків суспільства, і 

для котрих саме «фести», а не «свято»; «фан-парк», а не «парк»; «піки», а не 

«вершини»; «сауна», а не «лазня» стануть запорукою сучасного, комфортабельного 

туристичного відпочинку. Екстралінгвістичні причини іншомовних запозичень тут 

беруть гору над лінгвістичними. Вивчення саме англійської мови більшістю учнів та 

студентів дає можливість без вагань включати запозичення з даної мовної 

мікросистеми в сферу обслуговувань, будучи впевненими, що їх зміст буде зрозумілий 

активному населенню країни. 

 Бажання вразити потенційного клієнта унікальністю пропонованих послуг 

спонукає професіоналів туристичного бізнесу застосовувати мовознавчу стратегію 

перемикання коду, запропоновану Е.Хаугеном ще у 1972, яка передбачає вживання 

лексичних знаків різних мов в межах однієї фрази, речення, що служить сигналом 

«Зверни увагу!» у свідомості того, до кого вона апелює [3]. Так, проаналізувавши низку 

туристичної реклами, можна наштовхнутися на наступне речення: «Крім того, до 

ваших послуг пропонується: фітнес-центр, солярій, класичний масаж, гідромасаж, 

jacuzzi». Наведений приклад перемикання коду дає можливість проаналізувати широту 

явища іншомовних запозичень в сфері туристичної термінології, та необхідність 

встановлення орфографічних норм передачі та перекладу даних лексичних знаків в 

українській мові. Для більш детального розуміння цієї проблеми для україномовного 

населення ми наводимо наступний лінгвістичний приклад перемикання коду: «В 

кожному номері: ванна кімната, фен, телефон, TV, радіо. В розпорядженні гостей room-

service, конференц центр, ресторан». Навряд чи більшості україномовного населення 

буде зрозуміла пропонована готелем послуга «room-service», що має на меті кімнатне 

обслуговування. То чи не буде доречнішим звичайний переклад терміну, а не його 
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«вихапування» з мови-оригіналу, яке, до того ж, не зрозуміє більшість потенційних 

клієнтів, окрім тих, що часто бувають закордоном, чи тих, хто вільно володіє 

англійською мовою. 

 Висновки 

 Парадигма євроінтеграції накладає свій відбиток на соціокультурні зміни, які 

проходять в суспільстві. Мова, безумовно, є дзеркалом функціонування соціуму та 

одним з гарантів його процвітання. Саме в мовленні можна простежити тенденції 

розвитку та напрями, яким слідує та до яких тяжіє суспільна думка. Питання 

доречності функціонування англіцизмів у професійній сфері туризму сумнівів не 

викликає – в умовах співробітництва нашої країни з іноземними партнерами такі 

запозичення є необхідними для позначення правильного точного перекладу термінів, 

які функціонують в системі ринкових відносин між країнами. Суперечки може 

викликати факт запозичення одиниць для реалій, що мають свій, вже наявний в 

українській мові лексичний знак, який ігнорується укладачами професійної 

туристичної літератури. Питання недоцільності деяких іншомовних запозичень 

відстоювалось вже наприкінці XIX ст. такими вченими як І.Огієнко, І. Нечуй-

Левицький, Б.Грінченко. Завданням сучасних мовознавців є встановлення норм 

регулювання потоку англіцизмів, які інтегрують в українську мову шляхом 

неправильного лінгвістичного перекладу та асимілюють в мові, витісняючи вже 

наявний лексичний склад [2]. 
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АННОТАЦИЯ 

 

ПРОБЛЕМАТИКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ АНГЛИЙСКИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ В 
ТЕРМИНОЛОГИИ РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА 

Туристическая сфера характеризуется одной из наиболее лексически гибких терминосистем, 
которая постоянно пополняется новыми лексическими единицами и концептами, что является 
результатом ее взаимодействия с разными культурами и языковыми картинами мира. На сегодняшний 
день лексика индустрии гостеприимства в украинском языке недостаточно изучена в системном плане. В 
английском она довольно детально разработана и служит источником заимствований для украинского 
языка. В процессе данного исследования выяснилось, что лексика гостеприимства в английском языке 
имеет сформировавшуюся терминосистему, а в украинском она находиться в процессе становления, 
именно это и стало причиной неконтролируемого потока заимствований. Главной задачей лингвистов 
есть описание теоретических основ обоснованности заимствований и установление норм их интеграции 
в украинскую языковую систему.     

 
THE SUMMARY 

 

ПРОБЛЕМАТИКА OF FUNCTIONING OF ENGLISH BORROWINGS IS IN TERMINOLOGY OF 
ENTERTAINING TOURISM 

The sphere of tourism is characterized by one of the most flexible terminological systems, which is 
constantly enriched with new lexical units and concepts, as a result of correlation of different cultures and 
world’s linguistic pictures. The lexis of a hospitality industry in the Ukrainian language is not well investigated 
in its systematic structure. In the English linguistic system it has been analyzed profoundly and serves as a 
source of loans into Ukrainian language. During the linguistic analysis it was pointed out that the hospitality 
lexes of English language is a formed term-system, while the same lexis of Ukrainian is only in the process of its 
formation. This fact is the main reason of uncontrolled borrowings into Ukrainian linguistic system. The main 
task of linguists is to define the theoretical basis for borrowings’ integration into the Ukrainian language.          
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УДК 339.138 
 
 

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПРЯМОГО МАРКЕТИНГУ В УКРАЇНІ 
 

Ю.Ю. МИГАЛИНА  
Мукачівський державний університет 

 
В статті наводяться сучасні визначення прямого маркетингу, характеризуються основні його 

форми, наголошено на перспективності розвитку всіх форм прямого маркетингу в Україні.  
Ключові слова: прямий маркетинг, персональний продаж, прямі поштові звернення, 

телемаркетинг, каталог-маркетинг, електронні засоби маркетингу. 
 
В умовах конкурентного середовища у вітчизняних підприємців зростає інтерес 

як до удосконалення вже застосовуваних маркетингових елементів, так і до пошуку 

нових маркетингових прийомів.  

В маркетинговій діяльності вітчизняних підприємств до недавнього часу серед 

всіх засобів комунікацій найбільше застосовувалася реклама (в засобах ЗМІ, на ТВ, 

радіо тощо). На даний час вітчизняні підприємства активно застосовують засоби 

прямого маркетингу (прямі поштові розсилки, телемаркетинг, каталог-маркетинг, 

електронна комерція, індивідуальний вплив продавця на покупців). За кордоном дані 

види комунікацій вважаються найбільш ефективними серед усіх інших, оскільки 

передбачають прямий зв’язок з споживачем.  

Об’єкти та методи дослідження 

Проблемами розвитку прямого маркетингу в Україні займається не так багато 

науковців (порівняно з європейськими країнами), основними з них є: Куденко Н.В., 

Гаркавенко С.С., Лук’яненко Т.І., Кусков А.А., Горєлова Л.Р, Непша П.В. та ін. 

Постановка задачі 

Мета статті – визначити, які форми прямого маркетингу в Україні розвинені 

найкраще. 

Актуальність теми та мета дослідження зумовила наступні завдання: 

- дати визначення поняття «прямий маркетинг»; 

- визначити переваги та недоліки основних форм прямого маркетингу; 

- порівняти розвиток директ-маркетингу в європейських країнах та Україні; 

-  визначити напрям майбутніх досліджень. 

Результати та їх обговорення 

I. Загальна характеристика прямого маркетингу 

Існує багато визначень прямого маркетингу. Найбільш відомим з них є (табл. 1): 
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Таблиця 1 
Визначення поняття «Прямий маркетинг» 

Котлер Ф. Прямий маркетинг – використання пошти, телефону, факсу, 
електронної пошти й інших неособистих засобів зв’язку для прямого 
впливу на дійсних й потенційних клієнтів [2; с.216] 

Гаркавенко С.С. Прямий маркетинг – безпосереднє спілкування продавця/виробника з 
кінцевим покупцем, розраховане на певну реакцію шляхом 
використання різноманітних засобів комунікацій [1; с.346] 

Лук’яненко Т.І. Прямим маркетингом називають будь-яку маркетингову (рекламну) 
діяльність, котра створює та використовує прямі особисті зв’язки між 
тими, хто продає товари (виробниками або посередниками), та тими, 
хто купує ці товари (фактичними та потенційними покупцями) [3; 
с.520] 

Руделіус У. Прямий маркетинг – елемент просування, що застосовує прямі 
комунікації зі споживачем з метою отримання відгуку у вигляді 
замовлення товару, запиту додаткової інформації про нього чи 
відвідання точки роздрібної торгівлі [4; с.439] 

 

Головною особливістю всіх визначень є можливість встановлення прямого 

зв’язку між покупцем і продавцем незалежно від місця їх знаходження. Звідси, на нашу 

думку, поняттю «прямий маркетинг» можна дати таке визначення: прямий маркетинг – 

це один з видів маркетингових комунікацій, що передбачає пряму особисту 

комунікацію зі споживачем з метою побудови довірливих взаємовідносин й отримання 

прибутку.  

Основними формами прямого маркетингу є: 

1. Персональний (особистий) продаж – індивідуалізований вплив продавця на 

покупця; 

2. Прямі поштові звернення - інформаційні матеріали у вигляді проспектів, 

брошур, прейскурантів тощо надсилаються поштою безпосередньо споживачу. 

3. Телемаркетинг - спілкування зі споживачем здійснюється телефоном з 

використанням різноманітних телекомунікаційних та інформаційних технологій. 

4. Реклама з прямим відгуком - реклама через ЗМІ - газети, журнали, 

телебачення. Передбачає отримання підприємством-рекламодавцем безпосереднього 

відгуку споживача (запитання про додаткову інформації чи конкретну пропозицію 

щодо придбання товару); 

5. Маркетинг за каталогами - продаж товарів за каталогами, які надсилаються 

споживачу поштою чи розповсюджуються через магазини, здебільшого безкоштовно; 

6. Електронні засоби маркетингу - продаж товарів через мережу Інтернет 

(інтерактивний маркетинг), з допомогою кабельного чи супутникового телебачення. 

 



Науковий вісник Мукачівського державного університету 
Економічні науки 

123

 

Журнал наукових праць №9(4)’2010 
 

Переваги та недоліки засобів прямого маркетингу подано в табл. 2. 
 

Таблиця 2 
Переваги та недоліки засобів прямого маркетингу                      

Вид Переваги Недоліки 
1. Прямі поштові 
звернення 

Чітка орієнтація на цільову аудиторію 
Можливість ввічливо й переконливо 
переказати відомості про товар 
Рекламні звернення надходять 
безпосередньо до помешкання й 
прочитати їх можна в сприятливих 
умовах та у сприятливий час 
При грамотному складенні рекламних 
звернень адресати, зазвичай, 
отримують досить сильний імпульс до 
негайної купівлі 
Результативність такої реклами можна 
визначити максимально точно 

Обов’язкова наявність бази 
даних щодо клієнтів та 
постійне її оновлення 
Великий обсяг кореспонденції 
Може сприйматися негативно 
адресатами, як щось силоміць 
нав'язуване ззовні 
Низька вірогідність  того, що 
клієнт захоче спілкуватися 
Висока вартість виготовлення 
та розсилання рекламних 
листівок 

2. Телемаркетинг Швидкість інформаційного контакту  
Можливість отримання додаткових 
відомостей про клієнта  
Найдешевший вид контакту  
 

Звернення повинно тривати 
не більше 5-ти хвилин, тому 
необхідно «вкластися» в цей 
час 
Великий відсоток відмови від 
спілкування  

3. Реклама з прямим 
відгуком 

Широке охоплення ринку  
Велика вірогідність відгуку клієнтів  

Найдорожчий вид контакту  
Обмеженість часу на ТВ або 
обмеження  розмірами 
друкованих площ / форматом 
видання 

4. Маркетинг за 
каталогами 

Широке охоплення ринку  
Можливість пропозиції широкого 
асортименту товарів та відзначення їх 
особливостей 
Можливість вибору товару в  домашніх 
умовах  

Висока вартість виготовлення 
каталогів 
   Тривалий час виконання 
замовлення  
Брак безпосереднього 
контакту з товаром, звідси - 
ризики при купівлі 

5. Електронні засоби 
маркетингу 

Зручність, інформативність, 
спрощення процедури купівлі, 
гнучкість 

Брак безпосереднього 
контакту з товаром, звідси - 
ризики при купівлі 

  

Як стверджують іноземні фахівці, замовлення завдяки засобам прямого 

маркетингу постійно зростають й будуть зростати в майбутньому. Основною причиною 

цього є брак вільного часу. Іноземним споживачам зручніше купувати продукцію 

вдома або в офісі. Особливо перспективним в цьому плані є Інтернет-маркетинг. 

Практично всі види прямого маркетингу мають спільні характеристики: 

індивідуальний характер спілкування товаровиробника і споживача; широкі 

можливості надання споживачу необхідної інформації про товар; адресність і 
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сфокусованість; можливість швидкого коригування інформаційних повідомлень 

залежно від реакції споживачів.   

Згідно даних Федерації Європейського прямого маркетингу (FEDMA) [5], темпи 

зростання витрат на прямий маркетинг у країнах-членах ЄС за період 2006-2009 рр. 

зріс на 11%. Середньостатистичний житель території Європейського союзу отримує 67 

адресних посилань в рік [5].  

В європейських країнах активно використовується маркетинг з використанням 

списків фактичних й потенційних споживачів та баз даних клієнтів. В ЄС існують 

спеціалізовані агенції, які пропонують адресний список споживачів (на замовлення 

можуть зробити вибірку цільової аудиторії) на комерційній основі, також ці агенції 

можуть взяти на себе виготовлення  і розсилку рекламних матеріалів. В Україні поки 

що такі послуги не пропонуються.  

На сьогоднішній день в Україні практично відсутні довідково-інформаційні 

центри. При пошуку складних товарів виробничого (промислового) призначення 

приходиться самостійно шукати інформацію про товар, постачальників, можливості та 

умови доставки. Раніше функціонували постачальницько-збутові організації 

колишнього «Головпостачу». На жаль, вони просто припинили своє існування,  в той 

час як найбільш доцільним було б їх просто перетворити у довідково-інформаційні 

центри. В даному випадку прямий маркетинг з його поштовими та телефонними 

зверненнями не має аналогів.  

II. Персональний продаж як найперспективніша форма прямого 

маркетингу в Україні 

Прямий маркетинг в Україні має свою специфіку. На жаль, у нас не так активно 

використовується поштова розсилка, як в країнах ЄС. Проте в Україні набагато 

активніше використовується каталог-маркетинг та персональний продаж. Причому 

загальна кількість консультантів і дистриб’юторів в Україні становить близько 480 тис 

[5], що трохи менше 1% населення країни, але більше, ніж у будь-якій іншій країні, в 

т.ч. Росії. 

Переваги прямого продажу для вітчизняних споживачів й продавців подані в 

табл. 3. 
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Таблиця 3  
                         Переваги персонального продажу                                      

Переваги для споживача Переваги для підприємця 
1. Отримання якісного фірмового товару 
безпосередньо від торгового представника 
компанії, захищеність від підробок 
2. Економія часу від ходіння по магазинам та 
пошуку потрібного товару 
3. Можливість отримання детальної 
консультації по всім товарам компанії 
4. Консультація та демонстрація відповідно 
до індивідуальних потреб, встановлення 
довірливих відносин між споживачем і 
продавцем, конфіденційність  
5. Можливість пробувати або тестувати 
продукцію 
6. Персональна доставка споживачу 
7. Велика кількість незалежних підприємців, 
що представляють широкий асортимент 
продукції компаній прямого продажу 
8. Можливість особисто розпочати власний 
бізнес в мережі з мінімальним ризиком та 
стартовим капіталом 

1. Не обов’язкова наявність спеціальної освіти 
2. Вільний графік роботи 
3. Додатковий дохід, можливість покращення 
матеріального становища 
4. Можливість спілкування з споживачами 
різного соціального становища 
5. Захищеність підприємця від контролюючих 
органів (зокрема податкових) 
6. Розкручене торгова марка, не потрібно 
витрачати кошти на рекламну кампанію, 
просування продукту на ринок, розробку та 
патентування власної торгової марки або 
купівлю франшизи, певна захищеність від 
конкуренції  
7. Можливість кар’єрного зростання в мережі, 
бонусні програми 
8. Навчання та підтримка з боку компанії 
прямого продажу 

 

Отже, від прямого продажу виграє як споживач, так і підприємець. Негативні 

аспекти можуть бути присутні, якщо недостатньо кваліфіковані представники компанії 

неправильно використовують інформацію про клієнтів. З метою запобігання подібних 

явищ організації створюють бази даних, які містять детальну інформацію про клієнтів і 

використовуються для стимулювання продажу. 

В Україні в 2001 р. була створена Українська асоціація прямого продажу 

(УАПП), яка представляє собою недержавне, некомерційне, добровільне об’єднання 

провідних мережевих компаній, що реалізовують свої товари та послуги в Україні. До 

УАПП входять близько 50 компаній, які продають косметичні засоби, побутову 

техніку, страхові послуги та ін., найбільш відомими з них є: Емвей (американський 

шлях), Мері Кей, Ейвон та ряд інших. Головною метою своєї діяльності УАПП 

визначила розповсюдження в Україні високих стандартів прямого продажу, розвиток 

ефективної, загально визнаної системи захисту прав споживачів та продавців, які 

працюють з компаніями прямого продажу в Україні [5]. 

Асоціацією розроблено кодекс професійної етики, метою якого є сприяти більш 

повному задоволенню споживачів і захисту їх інтересів, сприяти чесній конкуренції в 

рамках вільної конкуренції.  
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УАПП входить до Федерацій європейських асоціацій прямого продажу та 

Світової федерації асоціацій прямого продажу.  

В подальшому в Україні буде зростати популярність всіх форм прямого 

маркетингу, проте найбільш перспективним є інтерактивний маркетинг. Тому 

актуальними й дочасними стануть дослідження в даному напрямку. 

Висновки  

Засоби прямого маркетингу мають вагомий потенціал впливу як при 

відособленому використанні, так і при формуванні комплексної компанії з включенням 

інших засобів маркетингових комунікацій, що дозволить в цілому підвищити загальний 

ефект. Можна робити висновок про синергетичний ефект прямого маркетингу. Тому 

застосування всіх форм прямого маркетингу в діяльності підприємства є актуальним.  
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АННОТАЦИЯ 

 
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРЯМОГО МАРКЕТИНГА В УКРАИНЕ 

В статье наводятся современные определения прямого маркетинга, характеризуются основные 
его формы, отмечено перспективность развития всех форм прямого маркетинга в Украине.  

Ключевые слова: прямой маркетинг, персональная продажа, прямые почтовые обращения, 
телемаркетинг, каталог-маркетинг, электронные средства маркетинга. 

 
 

THE SUMMARY 
 

PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF DIRECT RESPONSE MARKETING ARE IN UKRAINE 
Modern determinations of the direct response marketing are pointed in the article, his basic forms are 

characterized, it is marked perspective of development of all forms of the direct response marketing in Ukraine.  
Keywords: direct response marketing, personal sale, direct postal appeals, telemarketing, catalogue-

marketing, electronic facilities of marketing. 
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ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРНО-МАТЕРІАЛЬНИМИ 
ЗАПАСАМИ ПІДПРИЄМСТВА 

 
О.В. ЩЕЛКУНОВА, Л.В. ОГАР-ДУРНИК  

Мукачівський державний університет 
 

У статті здійснено аналіз практичних аспектів формування й управління системою товарно-
матеріальних запасів у видавничо-поліграфічній сфері на прикладі ТОВ „Карпатська вежа”, зокрема 
розглянуто структуру логістичної системи і запасів підприємства; проаналізовано процес роботи ТОВ 
„Карпатська вежа” з запасами матеріальних ресурсів; проаналізовано систему управління товарно-
матеріальними запасами підприємства; визначено і структуризовано проблеми управління товарно-
матеріальними запасами підприємства; розроблено рекомендації щодо вдосконалення логістики запасів 
для ТОВ „Карпатська вежа”. 

 
Життєва необхідність покращення співвідношення «витрати-рівень 

обслуговування» для багатьох провідних фірм у другій половині ХХ ст. стала 

поштовхом до створення різноманітних систем управління запасами. Завдяки 

вдосконаленню логістичних процесів управління запасами організації отримують 

стійкі конкурентні переваги у витратах, в якості обслуговування клієнта. Тому 

актуальність практичних досліджень проблем управління товарно-матеріальними 

запасами у сучасних умовах не викликає сумнівів. 

Об’єкти та методи дослідження 

Методологічною основою даного дослідження послужили праці вітчизняних і 

зарубіжних учених з логістикт і маркетингу, зокрема таких, як Анікін Б.А. [1], 

Баланова Л.В., Германчук А.М. [2], Баузрсохс Донадц Дж., Клосс Дзйвид Дж. [3], 

Гаджинский А.М. [4], Голубков Є.П. [5], Крушельницька О.В. [6]. 

Об’єктом дослідження виступає ТОВ „Карпатська вежа” – видавничо-

поліграфічне підприємство, що діє на ринку Закарпатської області з 1996 р. 

Постановка задачі  

Мета статті полягає в аналізі практичних аспектів формування й управління 

системою товарно-матеріальних запасів у видавничо-поліграфічній сфері на прикладі 

ТОВ „Карпатська вежа”. Завданнями дослідження виступають: 

– розглянути структуру логістичної системи і запасів підприємства; 

– проаналізувати процес роботи ТзОВ „Карпатська вежа” з запасами 

матеріальних ресурсів; 

– проаналізувати систему управління товарно-матеріальними запасами на 

ТзОВ „Карпатська вежа”; 
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– визначити і структуризувати проблеми управління товарно-матеріальними 

запасами підприємства; 

Результати та їх обговорення 

І. Структура логістичної системи і запасів підприємства  

Структуру логістичної системи ТОВ „Карпатська вежа” складають елементи 

(підсистеми), між якими встановлені певні функціональні зв’язки і відносини. У рамках 

підсистем рухаються логістичні потоки, які набувають різні форми та види запасів по 

відношенню логістичних активностей (таблиця 1). 
 

Таблиця 1. 
Характеристика логістичних потоків і запасів ТОВ „Карпатська вежа” 

№ 
п/п 

Елементи 
логістичної 
системи 

Вид запасів по 
відношенню до 
логістичних 
активностей 

Елементи потоку 

1. Закупівля 
(постачання) 

Запаси в 
постачанні 

(матеріальні 
ресурси) 

папір, картон, розчинники, 
фотополімерні пластини, технічне 
обладнання й устаткування  

2. Виробництво Виробничі запаси поточні, страхові, перехідні, 
спекулятивні, залишкові 

3. Розподіл 
товарні запаси 
(запаси готової 
продукції)  

газетна, книжкова, бланочна, журнали і 
книги обліку, рекламно-агітаційні 
матеріали, візитівки тощо 

4. Інформаційна 
підсистема - 

інформація про прогнозований попит, 
про обсяг закупівель матеріальних 
ресурсів (МР), про обсяг і стан наявних 
на складі запасів і т.д. 

 

ІІ. Процес роботи ТОВ „Карпатська вежа” з запасами матеріальних 

ресурсів 

Процес закупівлі матеріальних ресурсів на „Карпатській вежі” здійснюється в 

наступній послідовності:  

1) визначення номенклатури необхідних для виробництва матеріальних 

ресурсів. До номенклатури матеріальних ресурсів, необхідних для виробництва на 

ТОВ „Карпатська вежа”, входить ряд складових: фарба різних кольорів, розчинник F-

75, мастер плівка, офсетні гумові полотна; папір  газетний стандартний та кольоровий; 

папір письмово-друкарський, картон коробковий макулатурний, цифрові дублікатори; 

ручні різаки і ламінатори тощо. 



Науковий вісник Мукачівського державного університету 
Економічні науки 

129

 

Журнал наукових праць №9(4)’2010 
 

2) визначення вимог виробництва щодо якісних характеристик 

матеріальних ресурсів. Для виготовлення книжкової продукції закуповують папір і 

картон з такими якісними характеристиками: 

- Небажано, щоб картон вироблявся з відходів, бо тоді в нього можуть 

потрапити хвороботворні мікроби. 

- У пухкому папері туберкульозні дифтерійні палички можуть за певних умов 

жити до півроку. 

- Книга шкодить здоров’ю, якщо бруднить руки фарбою, у склад якої входять 

іони важких металів, і якщо ця фарба розпливається чи лягає нерівно, якщо папір, на 

якому надруковано книгу, виділяє формальдегід, який використовується при його 

виробництві. 

- Папір має бути досить білим, але не занадто – щоб не зашкодити зору… 

 На жаль, дотриматись вимог щодо якості продукції „Карпатській вежі” вдається 

не завжди. Це пояснюється обмеженою платоспроможністю замовників (клієнтів). 

Якість продукції видавництва прямо залежить від ціни, яку готовий сплатити замовник. 

3) розрахунок потреби матеріальних ресурсів на плановий період. 

Важливим в закупівельній логістиці є визначення потреби у матеріальних ресурсах на 

наступний період (місяць). Розрізняють брутто- і нетто-потребу в матеріальних 

ресурсах на наступний період. Брутто-потреба – потреба підприємства в МР на 

плановий період незалежно від знаходження запасів на складі. На видавництві брутто-

потреба в МР на наступний період визначається  двома методами в залежності від виду 

продукції, що замовляється: 

Метод 1. Визначення потреби методом прямого розрахунку. Він полягає у 

визначенні потреби в кожному з матеріалів на основі норми розходу (запланованого 

питомого розходу) матеріалу та запланованого обсягу продукції (виробничого 

завдання, програми), тобто за формулою (1).  

                                        

QтнРб ×=                                                       (1) 

де Рб – брутто-потреба в МР (од., кг, т); 

mн – норма розходу матеріалу на виробництво одиниці продукції (нат. од.); 

Q – запланований обсяг випуску продукції (шт.). 

Цим методом на „Карпатській вежі” визначають потребу у матеріалах для 

виготовлення книг. Виробнича програма випуску книжної продукції формується 
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щомісяця на основі отриманих замовлень. Так, наприклад, в липні 2010 року 

планується виготовити 2 книги у м’якій обкладинці тиражем по 300 примірників 

кожна. Норма розходу картонного паперу на один екземпляр рівна 2 арк. формату В5 

182×257 мм, 100 г/м . Тоді, брутто-потреба в картонному папері даного формату на 

липень-місяць поточного року складає: 

2

12006002 =×=Рб (арк.) 

Метод 2. Визначення потреби на основі розходу МР в попередніх періодах. 

Метод полягає в прогнозуванні потреби в МР на основі статистичних даних про 

споживання підприємством МР за кілька попередніх періодів (шляхом апроксимації 

середніх значень). Цим способом у „Карпатській вежі” визначають, зокрема, потребу в 

матеріалах для виготовлення бланочної продукції, касових книг, візитівок. Попиту для 

цих товарів не характерні суттєві коливання, тому в даному випадку застосування 

методу визначення потреби на основі розходу МР в попередніх періодах є доцільним. 

 Розглянемо процес визначення потреби у папері білого кольору формату А4 

210×297 мм, 80 г/м для виготовлення візитівок (таблиця 2). 2

 
Таблиця 2 

Розрахунок потреби „Карпатської вежі” в папері білого кольору формату розміру А4 для 
виготовлення візитівок методами апроксимації середніх значень 

Прогнозування потреби в МР методом Статистичні дані про 
потребу матеріалу простої 

середньої змінної середньої зважувальної 
середньої 

Січень – 2000 арк. 
Лютий – 2700 арк. 
Березень – 2200 арк. 

 

3
220027002000 ++  

 

2
2

22002700
2

27002000 +
+

+
 

2000 × 0,29 + 2700 
× 0,39 + 2200 × 

0,32 
Потреба на квітень 

2010 р. 
2300 арк.   

(або 4,6 пачки) 
2400 арк. 

(або 4,8 пачки) 
2337 арк. 

(або 4,7 пачки) 
 

На „Карпатській вежі” потреба прогнозується методом простої середньої. Отже, 

для виготовлення візитівок у квітні 2010 року підприємство потребувало 4,6 пачки 

паперу білого кольору формату розміру А4. 

При розрахунку нетто-потреби віднімаються фактичні залишки МР на 

підприємстві з минулого періоду (залишкові запаси). Так, оскільки у березні 2010 року 

для виготовлення візитівок придбано 5  пачок (2500 арк.) паперу, а спожито 4,4 пачки 

(2200 арк.), залишкові запаси матеріалу на кінець місяця склали 0,6 пачки. Тоді у квітні 

чиста потреба складає: 
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0,46,06,4 =−=Рн пачки (або 2000 арк.) 

4) аналіз ринку сировини й матеріалів. Вибір постачальника. Однією із 

основних проблем в управлінні закупівлями матеріальних ресурсів є дослідження 

ринку сировини і матеріалів, яка зводиться до проблеми вибору постачальника. 

Важливість цієї проблеми пояснюється передусім тим, що постачальник повинен бути 

надійним партнером підприємства в реалізації його логістичної стратегії. 

Процес вибору постачальника на ТзОВ „Карпатська вежа” передбачає пошук 

постачальника; аналіз потенційних постачальників та їх відбір.При пошуку 

потенційних постачальників видавництво зазвичай використовує такі методи, як 

вивчення рекламних матеріалів; відвідування виставок і ярмарків; листування і 

особисті контакти з можливими постачальниками. Часто підприємству не доводиться 

шукати потенційних постачальників, оскільки вони самі ініціюють вступ в переговори, 

тобто надсилають оферти. Перелік потенційних постачальників аналізується за 

спеціальними критеріями, які дозволяють здійснити відбір прийнятних постачальників. 

Найвагоміші критерії відбору постачальників для „Карпатської вежі” – ціна МР, їх 

якість та надійність поставки. На вибір постачальника суттєвий вплив здійснюють 

результати роботи згідно з вже укладеними договорами. Оцінку постачальників 

видавництво проводить не тільки на стадії пошуку, але й у процесі роботи з вже 

відібраними постачальниками. 

5) визначення обсягів закупівлі матеріальних ресурсів на плановий 

період. Розмір нетто-потреби в МР не завжди є розміром обсягів закупівлі МР на 

плановий період, оскільки підприємство часто коригує розмір обсягу закупівлі, 

враховуючи необхідність утворення різних запасів. Зокрема, якщо згідно договору 

поставка МР може відбутися не в перший день наступного періоду (місяця), 

утворюють  перехідні запаси (ПЗ). Тоді розмір нетто-потреби розраховують за 

формулою (2). 

 

ІРдобПз ×=                                                             (2) 

де Р доб. – середньодобове споживання МР;  

І – інтервал виконання поставки, передбачений договором. 

Згідно з договором, укладеним між „Карпатською вежею” та постачальником 

ТОВ „Спектраль”, папір доставляється на підприємство протягом першого тижня 

кожного місяця, тобто термін виконання поставки рівний 7 дням. Оскільки за 1 день в 
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процесі виготовлення візитівок „Карпатською вежею” споживається в середньому 0,15 

пачки паперу (75 арк.), перехідні запаси рівні: 

0,1715,0 =×=Пз  пачка 

Отже, обсяг закупівлі паперу білого кольору формату розміру А4 210×297 мм, 

80г/м для виготовлення візитівок складає: 2

50,10,4 =+=Qзак   

6) визначення розмірів і частоти поставок матеріальних ресурсів, вибір 

методу закупівель. В залежності від виду замовляємих матеріальних ресурсів на 

„Карпатській вежі” застосовують три способи закупівлі: 

Оптові закупівлі: фарба, розчинники, фотополімерна пластина PLS 762*101 мм, 

мастер плівка RA (для різнографу), офсетні пластини, офсетні гумові полотна, плівка 

400-600 мм 30 мкм, фольга АОV 01, комп’ютерна плівка.  

Регулярні закупівлі малими партіями: папір  газетний стандартний та 

кольоровий, папір письмово-друкарський (різних форматів), картон коробковий 

макулатурний (з целюлозним), картон обгортковий, клей ПВА. 

Закупівлі за необхідністю: аркушеві секційні  офсетні машини „Рапіда” 

середнього та великого форматів, фальцювальні машини для середніх та великих 

тиражів, преси для гарячого тиснення фольгою, цифрові дублікатори, ручні різаки і 

ламінатори 

ІІІ. Аналіз систем управління товарно-матеріальними запасами 

підприємства 

Однією з ключових проблем управління запасами є розробка системи 

управління матеріальних ресурсів. На ТОВ „Карпатська вежа” використовуються різні 

системи управління запасами в залежності від виду матеріальних ресурсів.  

У процесі управління запасами паперу та картону діє система з фіксованим 

інтервалом поставки. Розраховані параметри системи управління запасами письмово-

друкарського паперу А4 210×297 мм, 80 г/м на ТОВ „Карпатська вежа” у 2010 році 

подано у таблиці (таблиця 3).  

2
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Таблиця 3 
Параметри системи управління запасами письмово-друкарського паперу формату А4 210×297 мм, 

80 г/м на ТОВ „Карпатська вежа” у 2010 році 2

№ 
п/п Показник Од. виміру Розраховані значення 

1. Потреба Пачки 4500,0 
2. Інтервал часу між замовленнями Дні 30 
3. Термін поставки Дні 7,0 
4. Можлива затримка в поставках Дні 2,0 
5. Очікуване добове споживання Пачки/дні 17,3 
6. Очікуване споживання за час поставки Пачки 121,2 

7. Максимальне споживання за інтервал 
поставки Пачки 155,8 

8. Гарантійний запас Пачки 34,6 
9. Максимально бажаний запас Пачки 551,0 

 

На основі розрахованих значень параметрів системи управління запасами 

можемо побудувати її графічну модель (рис. 1). 

 
Рис. 1. Графічна модель системи управління запасами письмово-друкарського паперу 

формату А4 210×297 мм, 80 г/м на ТОВ „Карпатська вежа” у 2010 році 2

 

Протягом року поставки письмово-друкарського паперу на ТОВ „Карпатська 

вежа” відбуваються щомісяця, тобто кожні 30 днів. Причому ці поставки мають обсяг 

по 516 пачок (ОРЗ = 516,4 пачки).  

Система управління запасами з фіксованим інтервалом поставки діє, як 

зображено на рис. 1, лише в умовах безперебійності. Коли ж на ТОВ „Карпатська вежа” 
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чи на ТОВ «Спектраль», який являється постачальником, трапляються певні 

непередбачувані ситуації, виникає серйозна проблема збою у виробництві „Карпатської 

вежі”. Так, на ТзОВ „Карпатська вежа” нерідко несподівано прискорюється 

інтенсивність споживання паперу, зокрема через непрогнозоване зростання попиту на 

готову продукцію. Тоді запас використовується ще до настання моменту чергової 

поставки, тобто виникає проблема дефіциту запасу. Отже, система управління товарно-

матеріальними запасами, що використовується підприємством для такої категорії 

запасів, як папір і картон, не позбавлена серйозних недоліків. 

Для іншої категорії запасів – фарби, розчинники, офсетні пластини і полотна, 

спеціальні плівки, стрічки тощо – використовується інша система управління. Оскільки 

витрати на оформлення замовлення цих матеріалів настільки великі, що їх можна 

порівнювати з витратами від дефіциту запасів (постачальники знаходяться далеко від 

підприємства), ТОВ „Карпатська вежа” застосовує в їх управлінні систему „максимум-

мінімум”. 

Замовлення фарб, розчинників, офсетних пластин і полотен, спеціальних плівок 

і стрічок здійснюється не через фіксований інтервал часу, а у момент досягнення 

запасів мінімального значення. При отриманні партії даних матеріальних ресурсів 

запаси сягають максимального рівня. Таким чином, визначаються лише 2 параметри: 

1. Максимальний рівень запасів = гарантійні запаси + ОРЗ; 

2. Мінімальний рівень = гарантійні запаси або 0. 

ІV. Структуризація проблем управління товарно-матеріальними запасами 

підприємства та шляхи їх вирішення  

Виділяють ряд підходів до виявлення проблем діяльності господарського 

об’єкта. Один з них – виявлення проблем шляхом експертного опитування керівників і 

спеціалістів. Виявлення й аналіз проблем управління запасами ТОВ „Карпатська вежа” 

здійснено в рамках реалізації методу їх логіко-змістовного моделювання. Відповідно 

до розробленої Є.П. Голубковим методики [5], процедура виявлення базових проблем 

логістичної діяльності включає формування каталогу проблем на основі проведення 

опитування серед експертів. Така експертна група була нами сформована із працівників 

підприємства, які займають різні посади.  

Визначення і структуризація проблем управління запасами не може проводитися 

виключно в рамах логістики запасів, оскільки остання  нерозривно пов’язана з іншими 

елементами логістичної системи підприємства.  Тому виявлення та моделювання 



Науковий вісник Мукачівського державного університету 
Економічні науки 

135

 

Журнал наукових праць №9(4)’2010 
 

проблем ТзОВ „Карпатська вежа” здійснювалося на основі всіх основних факторів 

його мікрологістичного середовища, а саме: закупівлі запасів матеріальних ресурсів, їх 

складування, виробництва продукції і її розподілу, транспортної та інформаційної 

логістики, а також організації логістичного менеджменту на підприємстві. 

В результаті аналізу було виділено перелік можливих проблем по кожному з 

вищенаведених факторів, які надалі було включено в анкету для експертного 

опитування. За результатами опитування отримано структуру проблем, яка визначає 

раціональну послідовність їх вирішення з точки зору причинно-наслідкового зв’язку 

(таблиця 4). 
Таблиця 4 

Структура логістичних проблем, що визначає раціональну послідовність їх вирішення на  
ТОВ „Карпатська вежа” 

Сфери логістики 

Рівні проблеми Закупівельна 
логістика 

Логістика 
складування 

запасів 

Розподільча 
логістика 

Організація 
логістики 

Проблеми 
І-го рівня 
(базові) 

Нераціональний 
метод закупівлі МР

Недостатнє 
обладнання 
складів 

Нераціональна 
система 
розподілу 
продукції 

Відсутність 
відділу 

логістики на 
підприємстві 

Висока вартість 
закупівлі МР 

Проблеми 
ІІ-го рівня 

Високий рівень 
витрат на 
організацію 
поставок МР 

Неоптимальний 
варіант 

складування 
запасів 

Ненадійність 
комерційних 
посередників 

Нечіткий 
розподіл 

повноважень 
щодо 

логістичного 
менеджменту 

між 
працівниками 

Проблеми 
ІІІ-го рівня  

Віддаленість 
постачальників МР 
від підприємства 

Нераціональне 
використання 
складських 
приміщень 

Недотримання 
планомірності 
реалізації 
продукції 

- 

 

Таким чином, ми виявили: для того, щоб покращити ефективність 

функціонування ТОВ „Карпатська вежа” у сфері управління товарно-матеріальними 

запасами, в першу чергу необхідно вирішити проблеми нераціонального методу 

закупівлі запасів, неоптимального варіанту їх складування, нераціональної системи 

розподілу готової продукції та відсутності на підприємстві відділу логістики.  Це, в 

свою чергу, усуне і інші проблеми. 

Висновки  

Проаналізувавши особливості управління товарно-матеріальними запасами ТОВ 

„Карпатська вежа”, можемо зробити такі висновки: 
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1. Структуру логістичної системи підприємства складають такі елементи, як 

закупівля (постачання), виробництво, розподіл та інформаційна система. Товарно-

матеріальні запаси ТОВ „Карпатська вежа” умовно можна розділити на три групи в 

залежності від логістичних активностей: запаси в постачанні, виробничі запаси та 

товарні запаси. 

2. На ТОВ „Карпатська вежа” відповідально відносяться до роботи з запасами у 

постачанні (матеріальними ресурсами). Так, на підприємстві чітко визначено 

номенклатуру необхідних запасів; визначено вимоги виробництва щодо якісних 

характеристик матеріальних ресурсів (зокрема, паперу); розраховується потреба 

матеріальних ресурсів на плановий період; аналізується ринок сировини й матеріалів; 

ведеться пошук і оцінка постачальників експертним методом; визначається обсяги 

закупівлі матеріальних ресурсів на плановий період; плануються розміри і частота 

поставок матеріальних ресурсів та обирається метод закупівель в залежності від виду 

замовляємих матеріальних ресурсів. 

3. На ТОВ „Карпатська вежа” використовуються різні системи управління 

запасами в залежності від виду матеріальних ресурсів. У процесі управління запасами 

паперу та картону система з фіксованим інтервалом поставки. Однак вона є 

єфективною лише за умови безперебійності. Коли ж трапляються певні 

непередбачувані ситуації (наприклад, на підприємстві несподівано прискорюється 

інтенсивність споживання паперу), запас використовується ще до настання моменту 

чергової поставки, тобто виникає проблема дефіциту запасу.  

Для такої категорії запасів, як фарби, розчинники, офсетні пластини і полотна, 

спеціальні плівки, стрічки тощо в управлінні запасами ТОВ „Карпатська вежа” 

використовує систему „максимум-мінімум”, оскільки витрати на оформлення 

замовлення цих матеріалів настільки великі, що їх можна порівнювати з витратами від 

дефіциту запасів. 

4. Основними проблемами ТОВ „Карпатська вежа” у сфері логістики є: 

нераціональний метод закупівлі матеріальних ресурсів; висока вартість закупівлі 

матеріальних ресурсів; високий рівень витрат на організацію поставок матеріальних 

ресурсів; віддаленість постачальників матеріальних ресурсів від підприємства; 

нераціональне використання складських приміщень; неоптимальний варіант 

складування запасів; недостатнє обладнання складів; недотримання планомірності ре-

алізації продукції; нераціональна система розподілу продукції; ненадійність 
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комерційних посередників; нечіткий розподіл повноважень щодо логістичного 

менеджменту між працівниками; відсутність відділу логістики на підприємстві. 
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АННОТАЦИЯ 

 
ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ ТОВАРНО-МАТЕРИАЛЬНЫМИ 

ЗАПАСАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
В статье осуществлен анализ практических аспектов формирования и управления системой 

товарно-материальных запасов в издательско-полиграфической сфере на примере ООО „Карпатская 
башня”, в частности рассмотрена структура логистической системы и запасов предприятия; 
проанализирован процесс работы ООО „Карпатская башня” с запасами материальных ресурсов; 
проанализирована система управления товарно-материальными запасами предприятия; определенно и 
структуризирующий проблемы управления товарно-материальными запасами запасами предприятия; 
разработаны рекомендации относительно совершенствования логистики запасов для ООО „Карпатская 
башня”. 

 
THE SUMMARY 

 
THE PRACTICAL ASPECTS OF CONTROL OF INVENTORIES OF SUPPLE OF 

ENTERPRISE 
The article deals with the analysis of practical aspects of forming and management of supple system in 

to the publisher sphere („Carpathians Tower”). The structure of the logistic system and supplies of enterprise is 
considered; the process of work „Carpathians Tower” is analysed with the supplies of material resources; control 
system by the inventories of supple enterprise is analysed; certainly problems of control enterprise’s supple; 
recommendations are developed for perfection of logistic in „Carpathians Tower”. 
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АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ САНАТОРНО-ОЗДОРОВЧИХ ТА КУРОРТНИХ 
ЗАКЛАДІВ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
Ю. Ю. МИГАЛИНА 

Мукачівський державний університет 
 

В статті, на основі статистичних даних, аналізується діяльність санаторно-оздоровчих та 
курортних закладів Закарпатської області, виявлені причини їх простою та розроблені рекомендації 
щодо подальшого їх розвитку. 

Ключові слова: санаторно-оздоровчі заклади, курортні заклади, природно-рекреаційний 
потенціал. 

 
Вступ 

В Україні загалом й Закарпатській області зокрема санаторно-курортна справа є 

одним з найдавніших видів рекреації, проте найбільш широкого розмаху отримала в 

середині ХХ століття.  

Розвиток санаторно-оздоровчих та курортних закладів в Західному регіоні 

України є високо актуальним. Перетворення регіону на туристичну зону з 

європейським рівнем сервісу та комфортабельності принципово змінить обличчя як 

регіону, так і держави загалом. 

На сьогодні, внаслідок недостатнього державного фінансування та інших 

негативних факторів, санаторно-курортна галузь не є достатньо конкурентоздатною та 

потребує сучасного підходу як з точки зору державного регулювання, так і 

внутрішнього управління.  

Об’єкти та методи дослідження 

Дослідження щодо вивчення та аналізу природно-рекреаційного потенціалу 

Закарпаття були здійснені багатьма вітчизняними та зарубіжними науковцями. Зокрема 

значної уваги заслуговують роботи таких вчених: Артамонової М.В [1], Ґудзя П.В. [2], 

Прохорова М.С. [6], Черчика Л.М. [7] та ін. Належної уваги заслуговують дослідження 

ефективності функціонування санаторно-курортних закладів, виявлення стримуючих 

чинників їх розвитку та розробка практичних рекомендацій, яким і приділимо увагу.  

Постановка задачі 

Мета статті, на основі статистичних даних Головного управління статистики, - 

проаналізувати діяльність санаторно-оздоровчих та курортних закладів Закарпатської 

області за період 2000-2008 рр.  

Завданнями є: 
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- проаналізувати діяльність санаторно-курортних й оздоровчих закладів області; 

- обґрунтувати динаміку розвитку кількості санаторно-курортних й оздоровчих 

закладів та оздоровлених осіб; 

- виявити причини простою санаторно-курортних та оздоровчих закладів 

протягом 2007/2008 рр.; 

- оцінити фінансові показники діяльності санаторно-курортних та оздоровчих 

закладів, що працювали у 2007/2008 рр. 

Об’єктом дослідження є санаторно-оздоровчі та курортні заклади Закарпатської 

області, предметом дослідження – динаміка їх розвитку та функціонування. 

Результати та їх обговорення 

Закарпатська область займає одне з провідних місць в Україні по забезпеченню 

природними та лікувальними ресурсами. Серед них найбільш цінними є унікальні 

кліматичні, рекреаційні та бальнеологічні ресурси, в т.ч. мінеральні води, соляні 

печери, природні комплекси зі сприятливими кліматичними умовами. Крім того, 

Закарпатська область має розвинену мережу санаторно-курортних закладів, що є 

найбільшою в Україні. Мережа санаторно-курортних та оздоровчих закладів області 

станом на 1 жовтня 2008 р. налічувала 20 санаторіїв, 7 санаторіїв-профілакторіїв, 30 баз 

відпочинку, 1 пансіонат лікувального типу, 1 курортну поліклініку та 1 дитячий 

оздоровчо-санаторний позаміський заклад цілорічної дії (рис. 1). П’яту частину 

перерахованих суб’єктів зосереджено у Свалявському районі, 14,8% - у Мукачівському 

та по 11,5% - у Виноградівському та Хустському районах.  

Динаміка санаторно-курортних й оздоровчих закладів та оздоровлених ними 

осіб виглядає таким чином (рис. 1) [4; с.38]: 

Динаміка кількості санаторно-курортних та оздоровчих закладів та оздоровлених 
ними осіб
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Рис. 1. Динаміка санаторно-курортних й оздоровчих закладів та оздоровлених ними осіб 
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Упродовж 2008 р. діючими закладами оздоровлено 92,0 тис. осіб, що на 17,3% 

більше ніж торік. За віковою структурою оздоровлено 82,2 тис. дорослих, 7,8 тис дітей 

та 2,0 тис. підлітків. Загалом, в оздоровчих закладах проведено 1215,5 тис. ліжко-днів 

або 13,2 ліжко-дня в середньому однією особою (табл. 1) [4; 39].  
Таблиця 1 

          Санаторно-курортні та оздоровчі заклади Закарпатської області      (од.) 
 2000 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008

Усього закладів 65 68 68 69 69 61 
у них ліжок у місяць 
максимального 
розгортання 

 
6913 

 
5838 

 
6256 

 
6124 

 
6372 

 
6118 

Санаторії 15 16 16 20 22 20 
у них ліжок у місяць 
максимального 
розгортання 

 
3564 

 
3230 

 
3254 

 
3763 

 
4083 

 
4007 

Із загальної 
кількості санаторіїв 
- дитячі 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

у них ліжок у місяць 
максимального 
розгортання 

 
340 

 
350 

 
366 

 
365 

 
370 

 
370 

Пансіонати з 
лікуванням 

- - - - 1 1 

у них ліжок  (місць) - - - - 48 106 
Санаторії-
профілакторії  

14 9 8 8 6 7 

у них ліжок у місяць 
максимального 
розгортання 

 
1534 

 
480 

 
410 

 
375 

 
175 

 
350 

Курортні поліклініки - - - 1 1 1 
Пансіонати 
відпочинку 

1 - - - 1 1 

у них ліжок  (місць) 200 - - - 60 60 
Дитячі оздоровчо-
санаторні 
позаміські заклади 
цілорічної дії 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
1 

 
 
1 

 
 
1 

у них ліжок у місяць 
максимального 
розгортання 

 
- 

 
- 

 
- 

 
100 

 
40 

 
40 

Бази відпочинку 35 43 44 39 37 30 
у них ліжок у місяць 
максимального 
розгортання 

 
1615 

 
2128 

 
2592 

 
1886 

 
1966 

 
1555 
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Структуру кількості оздоровлених осіб залежно від виду закладу в 2007/2008 рр. 

покажемо на рис. 2. 

 
Рис 2. Структура кількості оздоровлених осіб по видах закладів у 2007/2008 рр. (%). 

 

Із загальної кількості 92046 осіб найбільша кількість оздоровлених припадає на 

санаторії – 69,1%, друге місце займають бази відпочинку – 13,3%, на третьому місці 

санаторії профілакторії – 12,1%. Найменша кількість оздоровлених припадає на дитячі 

оздоровчі санаторні позаміські заклади цілорічної дії – 0,1%. 

Динаміка кількості санаторно-оздоровчих та курортних закладів виглядає таким 

чином (рис. 3) [4; с.39]: 

Динаміка кількості  санаторно-курортних та оздоровчих закладів
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Рис. 3. Динаміка кількості санаторно-оздоровчих та курортних закладів. 
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Як видно з рис. 3, поступово зменшується кількість санаторно-курортних та 

оздоровчих закладів (од.), проте збільшується питома вага санаторіїв. 

Структура кількості осіб, оздоровлених санаторно-курортними та оздоровчими 

закладами, виглядає таким чином (табл. 2) [4; с.39]: 
 

Таблиця 2 
Кількість осіб, оздоровлених санаторно-курортними та оздоровчими закладами  
 2000 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008

Усього 
оздоровлено 
протягом 
тривалого часу 

 
51732 

 
60891 

 
69401 

 
70849 

 
67558 

 
78190 

у т.ч. 
санаторіями  

45430 44652 49394 53484 57726 63604 

Із загальної 
кількості 
санаторіями для 
хворих на: 

      

туберкульоз 744 1551 1724 1683 1670 632 
пансіонатами з 
лікування 

    336 1594 

санаторіями-
профілакторіями 

2962 10573 14018 9992 40 698 

курортними 
поліклініками  

- - - 570 1596 3050 

пансіонатами 
відпочинку 

561 - - - 226 229 

базами 
відпочинку 

2779 5666 5989 6723 7594 8865 

позаміськими 
закладами 
цілорічної дії 

- - - 80 40 80 

Крім того, 
оздоровлено 
протягом 1-2 
днів 

4212 5921 5582 2667 10846 13856 

 

 Більш детально динаміку кількості оздоровлених осіб та питому вагу 

оздоровлених в різних санаторіях протягом досліджуваного періоду  покажемо на рис. 

4 [4; с.48]: 
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Рис. 4. Динаміка кількості оздоровлених осіб. 

Відмітимо, що починаючи з 2000 р. поступово майже в двічі зросло число 

оздоровленого населення країни з 55,9 тис. осіб у 2000 р. до 92,0 тис. осіб у 2007/2008 

рр.  

Негативне явище спостерігаємо щодо кількості непрацюючих з різних причин 

санаторно-курортних та оздоровчих закладів. В загальному в 2008 р. це число сягнуло 

22 одиниць. (табл. 3) [4; 41]: 
Таблиця 3 

Розподіл санаторно-курортних та оздоровчих закладів за причинами, 
з яких вони не працювали протягом 2007/2008 рр.      (од) 

У т.ч. з причини Кількість 
закладів, що 
працювали 
протягом  

звітного року 

перебування на 
капітальному 

ремонті 

відсутності 
коштів на 

експлуатацію 
закладів 

 
інші 

 

усього з них 
ліжок 

(місць) 

кількість 
закладів 

з них 
ліжок 

(місць)

кількість 
закладів 

з них 
ліжок 

(місць) 

кількість 
закладів 

з них 
ліжок 

(місць)
Усього 22 585 10 525 4 - 8 60 
Санаторії 4 405 3 345 - - 1 60 
Санаторії-
профілакторії 

 
4 

 
100 

 
2 

 
100 

 
1 

 
- 

 
1 

 
- 

Бази та інші 
заклади 
відпочинку 

 
14 

 
80 

 
5 

 
80 

 
3 

 
- 

 
6 

 
- 

 

Середньооблікова кількість працівників санаторно-курортних та оздоровчих 

закладів у 2007/2008 рр. становила 2987 особи. (табл. 4) [4; с.56]: 
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Таблиця 4 
Середньооблікова кількість працівників санаторно-курортних та оздоровчих закладів у 

2007/2008 рр. (осіб) 
У тому числі   

Усього лікарі середній 
персонал 

інший 
персонал 

Заклади тривалого перебування 2987 158 588 2241 
у тому числі     
санаторії 2467 139 511 1817 
пансіонати з лікуванням 10 3 7 - 
санаторії-профілакторії 125 5 33 87 
курортні поліклініки 63 6 30 27 
пансіонати відпочинку 17 - - 17 
позаміськими закладами цілорічної 
дії 

 
13 

 
1 

 
- 

 
12 

бази та інші заклади відпочинку 292 4 7 281 
 

Фінансові показники діяльності санаторно-курортних та оздоровчих закладів, 

які працювали у 2007/2008 рр., показано в табл. 5 [4; с.56]: 
 

Таблиця 5 
Фінансові показники діяльності санаторно-курортних та оздоровчих закладів,  

що працювали у 2007/2008 рр. 
 Кількість 

закладів 
Сума продажної 
вартості всіх 

путівок (курсівок), 
тис. грн. 

Фактичні витрати 
на один ліжко-день 

(людино-день) у 
середньому за рік, 

грн. 
Заклади тривалого і 1-2 
денного перебування 

 
33 

 
132606,1 

 
125 

у тому числі:    
санаторії 12 115142,4 131 
пансіонати з лікуванням 1 4457,9 151 
санаторії-профілакторії 2 384,6 118 
курортні поліклініки 1 493,2 198 
позаміськими закладами 
цілорічної дії 

 
1 

 
33,9 

 
26 

пансіонати відпочинку 1 116,1 401 
бази та інші заклади 
відпочинку 

15 10978,0 103 

 

Найбільша сума продажної вартості всіх путівок була у санаторних закладах – 

115142,4 тис.грн. (при їх кількості 12), в базах та інших закладах відпочинку - 10978,0 

тис.грн. (при їх кількості 15). Отже, найбільш прибутковою в даному випадку є 

діяльність санаторних закладів. 
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Отже, в цілому діяльність санаторно-курортних та оздоровчих закладів краю 

можна оцінити задовільно. Однак, враховуючи туристично-рекреаційний потенціал 

Закарпатської області та сформований на нього попит можна зробити висновок про 

відсутність цілеспрямованої роботи щодо залучення споживачів даного туристичного 

продукту.  

Раціональне використання найцінніших природних чинників неможливе без 

адекватного наукового обґрунтування, постійної розробки нових методів оздоровлення 

й удосконалення традиційних методик, що й може стати темою для подальших 

наукових досліджень. 

Висновки 

Закарпатська область в достатній мірі володіє найрізноманітнішими природно-

рекреаційними ресурсами, на базі яких функціонують санаторно-курортні та оздоровчі 

заклади краю. Проте функціонування даних закладів не можна назвати ефективним. В 

першу чергу, через застарілість їх матеріально-технічної бази, недостатність 

державного (профспілкового) фінансування, низьку пропускну спроможність, 

застарілість обладнання та часто завищених цінах, що робить галузь 

неконкурентоспроможною навіть при порівняно високому рівню кваліфікації 

персоналу. Тому на сьогоднішній день існує об’єктивна необхідність у зміні 

пріоритетів управління та приведення галузі до європейських стандартів. 
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АННОТАЦИЯ 
 

АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ САНАТОРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ И КУРОРТНЫХ 
ЗАВЕДЕНИЙ ЗАКАРПАТСКОЙ ОБЛАСТИ 

В статье, на основе статистических данных, анализируется деятельность санаторно-
оздоровительных и курортных заведений Закарпатской области, выявлены причины их простой и 
разработаны рекомендации по дальнейшему их развитию.  

Ключевые слова: санаторно-оздоровительные учреждения, курортные учреждения, природно-
рекреационный потенциал. 

 
THE SUMMARY 

 
ANALYSIS OF SANATORIUM AND HEALTH RESORT ESTABLISHMENTS AND 

TRANSCARPATHIA 
The article based on statistical data analysis activities of sanatorium-health resort institutions and 

Transcarpathia simple reason that they found and developed recommendations for their further development.  
Key words: health-wellness facilities, resorts, recreational potential.  
 

 
 
 
 
УДК 332; 324.2 
 
 

АНАЛІЗ ЗЕМЕЛЬНОЇ ПЛОЩІ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ  
В СУЧАСНИХ УМОВАХ 

  
О.І. БОЧКО  

Мукачівський державний університет 
 

В статті аналізується структура земельної площі, розкрито розподіл сільськогосподарських 
угідь, обґрунтовується питома вага окремого регіону в межах області. 

Ключові слова: земельна площа, земельні ресурси, екологізація земель, ліси, сільськогосподарські 
угіддя. 

 
Закарпатська область є центром Європи, ландшафтними характеристиками є 

гористість, яка займає 72% загальної площі території, а лісистість – 51%. У зв’язку з 

цим, область вважається малоземельною, оскільки припадає 0,135 га ріллі на одну 

особу, що проживає на даній території. Разом з тим область має високий коефіцієнт 

густоти населення - 101 особа/км2. На її території розташовано 453 об’єкти природно-

заповідного фонду площею 159388,4 га, що складає 12,68% загальної площі території 

області в той час, як середній показник по Україні становить 4,2%. Ці заповідники 

складають два національні парки НПП “Синевир” та Ужанський НПП Карпатського 

біосферного заповідника, у якому розташована найбільша в Європі територія з 

незайманими лісами та найвища гора Українських Карпат – Говерла (2061 м. над 

рівнем моря). Ужанський НПП входить до складу українсько-польсько-словацького 
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біосферного резервату “Східні Карпати” [2, с.1]. Тому дедалі актуальнішим є питання: 

належного збереження відтворення природи та фауни країни, підтримки чистоти 

земельних ресурсів належним чином. На даний період часу рівень екологізації цих 

земель є досить високим та зумовлює комплекс проблем, які привертають постійну 

увагу природоохоронної служби області. Частково ці проблеми виникли через 

залишковий принцип фінансування природоохоронних заходів, неграмотність та 

безвідповідальність туристів, які навідують ці території та постійно їх забруднюють.  

Об’єкти та методи дослідження 

Проблеми раціонального використання, охорони та відтворення земельних 

ділянок в нашій країні часто порушуються вітчизняними та зарубіжними вченими. 

Значної уваги заслуговують праці Білика Ю.Д., Дем’яненка М.Я., Лендєла М.А., 

Мерсель-Веселяка В.Я., Онищенка О.М., Саблука П.Т., Ступеня М.Г., Юрчишина В.В. 

та ін. Проте, для обґрунтування основних шляхів раціонального використання 

земельних ресурсів, в першу чергу, необхідно проаналізувати сучасний стан земельних 

ресурсів. 

При написанні статті використані наступні методи дослідження: індуктивний, 

дедуктивний – для збору, систематизації та обробки інформації; економічного аналізу 

та порівняння - при обґрунтуванні розподілу земель за категоріями господарств; 

графічний – для наочного відображення структури земельної площі Закарпатської обл. 

Постановка задачі 

Мета статті – проаналізувати сучасний стан розвитку та структуру земельних 

ресурсів Закарпатської обл.  

Результати та їх обговорення 

Землі за основним цільовим призначенням поділяються на такі категорії: землі 

сільськогосподарського призначення; землі житлової та громадської забудови; землі 

природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення; землі оздоровчого 

призначення; землі рекреаційного призначення; землі історико-культурного 

призначення; землі лісового фонду; є) землі водного фонду; землі промисловості, 

транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення. Структуру земельної 

площі Закарпатської області показано на рис.1. 
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Рис.1. Структура земельної площі Закарпатської обл. 
Як бачимо з рис.1 найбільшу питому вагу серед загальної земельної площі 

Закарпатської обл. займають ліси та лісовкриті площі (56,8%), хоча протягом останніх 

років значно зросла вирубка лісу. Цінність лісу щораз значно зростає, оскільки ліси є 

найефективнішим засобом стабілізації навколишнього природного середовища (60% 

кисню виробляє рослинність). Вони виконують: захисні функції щодо охорони земель 

від водної та вітрової ерозії, запобігають процесам опустелення; водоохоронні функції, 

які полягають в закріпленні берегів рік і водойм; оздоровчі та санітарно-гігієнічні 

функції, що полягають в нейтралізації шкідливі викидів у атмосферу, поглинають окис 

вуглецю, збагачують повітря фітонцидами (1 га фільтрує до 70 тонн пилу); є об'єктами 

природно-заповідного фонду, середовищем для збереження рослинного та тваринного 

світу, унікальних видів ландшафтів.  

Значення лісів є глобальним і життєво важливим для всього комплексу 

екологічних систем землі ще тому, що ліси характеризуються найвищою інтенсивністю 

біологічного кругообігу. Ліси – акумулятори і носії енергії, яка бере участь у ході 

природних процесів і розвитку біосфери [3]. 

Друге місце посідають сільськогосподарські землі (37,0%), що становлять 

великий земельний потенціал для розвитку агропромислового комплексу, серед яких 

найбільшу цінність має рілля, оскільки з підвищенням її частки в земельному фонді 

підвищується якість та ефективність використання земельних ресурсів.  

Найменшу питому вагу земельних площ містять відкриті заболочені землі 0,1%. 
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В загальному, земельні ресурси є об’єктивним фактором соціально-

економічного розвитку незалежно від політичних режимів, уподобань більшості, 

пріоритетів влади, і аграрне природокористування забезпечує їх відтворювальний 

процес. При цьому важливо, щоб форми, методи, способи та інструменти такого 

залучення працювали в інтересах місцевого населення та держави, забезпечували 

систему противаг між цілями власників та пріоритетами користувачів, перманентному 

стимулюванню природоохоронної діяльності [7, с. 59]. 

Важливою умовою підвищення ефективності виробництва є стимулювання 

розширення власного виробництва підприємствами усіх форм господарювання. В 

першу чергу, це стосується приватних підприємців, оскільки їх інтереси зводяться до 

досягнення двох важливих цілей: по-перше, збільшення кількості земель, які 

знаходилися у приватній власності; по-друге, виробництво сільгосппродукції, з метою 

забезпечення власного виживання. Тобто, ці підприємства не мають перспектив для 

власного розвитку.   

Хоча за останні роки загальна земельна площа Закарпатської області не 

змінилася, проте площа земельних ділянок сільськогосподарських підприємств 

зменшилася у 4 рази (табл.1). 
Таблиця 1 

Загальна земельна площа та розподіл сільськогосподарських угідь 
(на початок року; тис. га)* 

2010р. в % до
 2001р. 2005р. 2007р. 2008р. 2009р. 2010р. 

2001р. 2009р.

Усього земель 

Усі категорії господарств 1275,3 1275,3 1275,3 1275,3 1275,3 1275,3 100 100 
Сільськогосподарські 
підприємства 295,6 89,0 79,0 77,5 76,5 74,4 25,2 97,3 

Господарства населення 286,0 360,5 364,9 366,8 366,0 367,1 128,4 100,3
Землі інших категорій 693,7 825,8 831,4 831,0 832,8 833,8 120,2 100,1

Сільськогосподарські угіддя 
Усі категорії господарств 463,7 455,6 453,5 453,2 453,2 452,6 97,6 99,9 
Сільськогосподарські 
підприємства 161,8 70,7 60,7 59,0 58,2 55,7 34,4 95,7 

Господарства населення 271,6 345,7 349,8 351,5 350,0 350,8 129,2 100,2
Землі інших категорій 30,3 39,2 43,0 42,7 45,0 46,1 152,1 102,4

У т.ч. рілля 
Усі категорії господарств 201,4 200,6 200,5 200,4 200,6 200,2 99,4 99,8 
Сільськогосподарські 
підприємства 82,2 43,5 38,2 36,9 36,8 35,7 43,4 97,0 
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Господарства населення 116,5 153,5 157,4 159,1 158,8 158,9 136,4 100,0
Землі інших категорій 2,7 3,6 4,9 4,4 5,0 5,6 207,4 112,0

Сіножаті 
Усі категорії господарств 92,3 94,7 95,2 94,9 95,2 94,8 102,7 99,6 
Сільськогосподарські 
підприємства 26,4 6,9 5,9 5,9 5,8 5,5 20,8 94,8 

Господарства населення 56,0 74,8 75,9 75,6 75,1 75,1 134,1 100,0
Землі інших категорій 9,9 13,0 13,4 13,4 14,3 14,2 143,4 99,3 

Пасовища 
Усі категорії господарств 142,2 133,0 130,7 130,7 130,5 130,6 91,8 100,1
Сільськогосподарські 
підприємства 41,0 14,0 11,0 10,7 10,2 9,5 23,2 93,1 

Господарства населення 83,9 97,3 95,8 95,9 95,3 95,9 114,3 100,6
Землі інших категорій 17,3 21,7 23,9 24,1 25,0 25,2 145,7 100,8

*[6, с. 110] 

Співвідношення площ сільськогосподарських угідь істотно змінилось на 

користь господарств населення, та за період з 2001р по 1 січня 2010р. зросло на 29,2%. 

Площа угідь сільськогосподарських підприємств склала менше на 0,1%. При цьому, в 

цілому по Україні дане співвідношення на початок року становило: площі господарств 

населення – 37,4%, сільськогосподарських підприємств – 50,5%. 

Як бачимо, загальна земельна площа сільськогосподарських підприємств та 

господарств населення невпинно зменшується. За період 2001-2010рр. земельна площа 

сільськогосподарських підприємств зменшилася на 74,8%, проте даний показник в 

господарствах населення зріс на 28,4%, збільшилася також кількість земель інших 

категорій на 20,2%. Спостерігаємо незначне зменшення сільськогосподарських угідь, 

за останній рік на 0,1%, а за 2001-2010рр. на 2,4%. В сільськогосподарських 

підприємствах Закарпатської обл. спостерігаємо зменшення площ земель на 65,6%. 

Збільшуються сільгоспугіддя господарств різних форм власності на 52,1% та 

господарств населення на 29,2%.  

За 2001-2010рр. зменшуються земельні площі ріллі сіножатей та пасовищ 

Закарпатської області, проте збільшуються площі сіножатей і пасовищ господарств 

населення та земель інших категорій. 

Протягом останніх двох років спостерігаємо незначні коливання (в межах 2-3%) 

щодо зміни земельних площ сільськогосподарських підприємств та господарств 

населення. 

В результаті проведення земельної реформи, що торкалася змін форм 

господарювання на селі, це в першу чергу стосувалось сільськогосподарських 

підприємств, які були створені в перші роки реформи, в цілому, не виправдали 
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покладені на них сподівання, та протягом досліджуваного періоду їх кількість значно 

зменшилася (у 7,4 раза). Натомість безперечним досягненням земельної реформи є 

розвиток особистих підсобних господарств, які збільшилися майже у 6 разів протягом 

досліджуваного періоду. 

Спостерігаємо значне зменшення земельних площ сільськогосподарських 

підприємств Закарпатської області, що пов’язане з необхідністю внесенням великої 

кількості добрив, для отримання належного рівня врожайності, високою розораністю та 

погіршенням фізичних і хімічних властивостей ґрунтів, що забруднюються атмосферними 

викидами та стічними водами, хімічними речовинами та радіонуклідами й ін. 

Для більш детального аналізу покажемо загальну земельну площу та питому 

вагу кожного району в межах Закарпатської обл. (табл.2). 

Як бачимо з табл. 2., найбільшу питому вагу серед згаданих районів має Рахівський 

район, який становить 14,8% (189,2тис.га.) загальної земельної площі області. Друге 

місце посідає Тячівський район , який становить 181,8 тис.га (14,3%), що на 0,5 % 

менший за Рахівський район. Це найбільш великі райони області, решта коливаються в 

межах 65,4 та 116,6 тис.га. Найбільш малими є Перечинський та Воловецький райони, 

які відповідно маю загальну земельну площу розміром 63,1 та 54,4 тис.га. 
 

Таблиця 2 
Земельна площа та питома вага оремего району в межах Закарпатської обл.   

(на 1 січня 2010р.; тис. га)* 

Райони Загальна земельна 
площа 

Питома вага 
окремого району, %

Берегівський 65,4 5,1 
Великоберезнянський 81,0 6,4 
Виноградівський 69,7 5,5 
Воловецький  54,4 4,3 
Іршавський 94,4 7,4 
Міжгірський 116,6 9,1 
Мукачівський 102,5 8,0 
Перечинський 63,1 4,9 
Рахівський 189,2 14,8 
Свалявський 67,3 5,3 
Тячівський 181,8 14,3 
Ужгородський 90,2 7,1 
Хустський 99,7 7,8 
По області 1275,3 100 

*[6, с. 111] 
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Висновки 

Отже, сучасний стан земельних ресурсів Закарпатської обл. можна 

охарактеризувати як такий, що відповідає вимогам раціонального 

природокористування. Спостерігається зменшення кількості земельних площ ріллі 

сіножатей та пасовищ Закарпатської області, проте збільшуються площі сіножатей і 

пасовищ господарств населення та земель інших категорій. 
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АННОТАЦИЯ 
 

АНАЛИЗ ЗЕМЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДИ ЗАКАРПАТСКОЙ ОБЛАСТИ 
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

В статье анализируется структура земельной площади, раскрыто распределение 
сельскохозяйственных угодий, обосновывается удельный вес отдельного региона в пределах области.  

Ключевые слова: земельная площадь, земельные ресурсы, экологизация земель, леса, 
сельскохозяйственные угодья  

 
THE SUMMARY 

 
ANALYSIS OF LAND AREA TRANSCARPATHIAN IN MODERN CONDITIONS  

The article analyzes the structure of land area, reveals the distribution of agricultural land, proved the 
proportion of specific regions within the region.  

Key words: land area, land resources, greening land, forests, farmland.  
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УДК 656.001 
 
 

СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ТРАНСПОРТНО-ДОРОЖНЬОГО 
КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ 

 
Т.А. ЧЕРНЯВСЬКА 

Новокаховський гуманітарний інститут 
 

Здійснено комплексний аналіз стану та тенденцій розвитку транспортно-дорожнього 
комплексу України у світлі загроз і ризиків, пов’язаних у тому числі з кризовими процесами. Значну увагу 
приділено питанням досягнення стабілізації та оптимізації функціонування транспортної системи. 

  
Транспортний сектор відіграє важливу роль у соціально-економічному розвитку 

країни, адже розвинена транспортна система є передумовою економічного зростання, 

підвищення конкурентоспроможності національної економіки і якості життя населення. 

Сьогодні транспортний сектор економіки України загалом задовольняє лише базові 

потреби економіки та населення у перевезеннях. Рівень безпеки, показники якості та 

ефективності перевезень пасажирів і вантажів, енергоефективності, техногенного нава-

нтаження на довкілля не відповідають сучасним вимогам. 

Об’єкти та методи дослідження 

Дослідження теоретичних і методологічних положень в області економіки, 

маркетингу і логістики, управління транспортними системами були  відображені в 

наукових працях провідних вітчизняних і зарубіжних вчених-економістів і практиків, 

зокрема: О.П. Абрамова, І.В. Бєлова, Н.І Бещевої, А. А. Босова, С.Ю. Вітте, В.Г. 

Галабурди, В.Л. Диканя, О.Г. Захарова, О.С. Ігнатенка, М.П. Іхненка, О.В. Крейніна, 

Ю.Ф. Кулаєва, Л.О. Мазо, Д.О. Мачерета, Л.Б. Міротіна, В.О. Персіанова, Л.О. 

Поздняковой, Н.О. Потапович, Ю.Є. Пащенко, А.О. Сміхова, Н.Г. Сміхової, М.М. 

Толкачевої, М.Ф. Тріхункова, Е.Д. Ханукова, Т.З. Хачатурова, Р.М. Царева, В.Л. 

Шатаєва та ін. 

Постановка задачі 

Не дивлячись на значний науковий доробок в сфері функціонування і розвитку 

транспортних систем залишаються відсутніми системні дослідження в сфері розвитку 

та  оновлення транспортних систем до конкурентоспроможного рівня в умовах виходу 

країни із фінансової кризи. Задля ефективного функціонування всіх складових 

транспортної інфраструктури країни необхідно проаналізувати сучасний стан, 

окреслити переваги і недоліки та дослідити тенденції розвитку у сучасних умовах. 
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Результати та їх обговорення 

Транспортно-дорожній комплекс (далі – ТДК) складається із: транспортної 

мережі, галузей автомобільного, залізничного, авіаційного, морського та річкового 

транспорту та магістральних джерел газопостачання. Аналіз останніх статистичних 

даних демонструє негативні тенденції, що спостерігаються практично у всіх складових 

ТДК. 

Зокрема, спостерігається відставання в розвитку транспортної мережі, передусім у 

розвитку автодоріг загального користування від темпів автомобілізації країни. За останні 

двадцять років їх довжина практично не зростала, тоді як за останні 30 років у Європі 

швидкими темпами будувались автомагістралі міжнародного значення. Як наслідок, 

щільність автодоріг в Україні у 5,9 рази менша, ніж у Франції (відповідно 0,28 та 1,65 

км доріг/кв. км площі країни). Протяжність швидкісних доріг в Україні становить 0,28 

тис. км, у Німеччині - 10,9 тис. км, Франції - 7,1 тис. км. Це пояснюється рядом 

об'єктивних причин, такими як великий тягар на утримання транспортної мережі на 

душу населення, порівняно з європейськими країнами, через відносно невелику густоту 

населення (78 чол./кв. км), низьку купівельну спроможність населення (1/5 купівельної 

спроможності Єврозони), відносно невеликий парк автомобілів та велику територію 

країни [3] . 

Незадовільним є техніко-експлуатаційний стан автодоріг: 51,1 % не відповідає 

вимогам за рівністю, 39,2 % - за міцністю. Середня швидкість руху на автодорогах 

України у два-три рази нижча, ніж у західноєвропейських країнах. 

Стан дорожньо-мостового господарства. Значне зростання інтенсивності руху, 

особливо великовагових навантажень, призводить до руйнування покриття проїзної 

частини вулично-дорожньої мережі та елементів конструкцій мостових споруд. Так, з 

загальної кількості мостів і шляхопроводів 914 споруд (18 %) мають обмежену носійну 

спроможність або перебувають в аварійному стані. Цей показник найвищий у 

Харківській області (79 %), а найкраща ситуація - у Чернівецькій області (2 %). У 

2007р. кількість підприємств, що працювали у сфері дорожньо-мостового 

господарства, становила 991 од., з яких 244 од. (24 %) - це приватні підприємства. За 

даними Укравтодору, в Україні мережа доріг загального користування має протяжність 

169,4 тис. км, у т. ч. 20,5 тис. км - доріг державного значення, 148,9 тис. км - місцевого 

значення. Загальна протяжність вулично-дорожньої мережі станом на 01.01.08р. 

дорівнює 133 тис. км, з яких лише 93 тис. км (70 %) з твердим покриттям проїзної 
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частини. Цей показник найвищий у м. Києві (98%), а найнижчий – у Кіровоградській 

області (48%0. Протяжність вулиць і доріг з удосконаленим покриттям проїзної 

частини становить 57 тис. км (48%). Цей показник найбільший у м. Києві (97%), а 

найменший – у Луганській області (14%) [4]. 

На міських та селищних вулицях і дорогах експлуатується4378 мостів та 533 

шляхопроводи загальною протяжністю 333 км. 

Незадовільний рівень високотехнологічної складової транспортної галузі в 

Україні зумовлений низьким рівнем тарифів на перевезення, що підлягають 

державному регулюванню; обмеженим фінансуванням з Державного та місцевих 

бюджетів; відсутністю коштів на просте відтворення основних фондів унаслідок 

заниження їх вартості та недостатнього рівня амортизаційних відрахувань; відсутністю 

інвестицій на умовах концесій, державно-приватного партнерства, недосконалістю 

механізмів лізингу. Нестача інвестицій призвела до старіння рухомого складу, що 

зумовлює невідповідність технічного і технологічного рівня вітчизняного транспорту 

європейським вимогам. 

Залишається низьким рівень сервісного обслуговування клієнтів, наявний 

транзитний потенціал і вигідне географічне розташування країни використовується 

недостатньо. Спостерігається відставання в розвитку транспортно-логістичних 

технологій, мультимодальних перевезень, рівня контейнеризації. Наслідком є висока 

частка транспортних витрат у собівартості продукції. Більша частина інвестицій в 

транспортний сектор здійснюється за рахунок власних коштів підприємств транспорту 

та банківських кредитів. Через незавершеність структурних реформ приватний капітал 

ще не став вагомим чинником розвитку. 

Незадовільним є рівень безпеки дорожнього руху. У середньому за добу в 

автомобільних катастрофах гине понад 20 і отримує травми близько 200 учасників 

дорожнього руху. Рівень дорожнього травматизму в Україні перевищує відповідний 

показник європейських країн у 10 разів [3]. 

Ситуація в галузі автомобільного транспорту характеризується такими 

тенденціями: відставанням темпів розвитку дорожнього господарства України від 

темпів автомобілізації та зростання автомобільних перевезень; недостатнім рівнем 

фінансування державою дорожнього господарства; неналежним станом утримання 

автомобільних доріг. Вантажообіг підприємств автомобільного транспорту за січень - 

березень 2009р. становив 6,7 млрд. т/км, що менше ніж у відповідному періоді 
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минулого року на 15,1 %. Поряд зі зміною структури перевезень скорочується кількість 

вантажного транспортного парку, оскільки старі транспортні засоби вибувають з 

експлуатації, а нові надходження їх мізерні. Якщо станом на 01.01.92р. парк вантажних 

автомобілів налічував 919 тис. од., автобусів -133 тис. од., то на той самий період 2008 

р. кількість вантажівок зменшилася до 837 тис., а пасажирських автобусів збільшилася 

до 140,2 тис. З них лише 2,6 % експлуатувалися до трьох років, 3,8 % - до п'яти, 80,3 % 

- понад вісім років. З технічних причин не виходять на лінію до 60 % автобусів. 

Структура автопарку потребує вдосконалення, зокрема збільшення частки автомобілів 

вантажністю менше ніж 2 т і понад 8 т, а також дизельних автомобілів. 

Масова автомобілізація транспорту стає альтернативою громадському 

транспорту, що створює новий стиль життя та забезпечує мобільність населення. 

Кількість легкових автомобілів у приватній власності за 2003-2008рр. збільшилася в 

Україні на 22 %, або на 1100 тис. Однак це призводить до заторів у містах, підвищення 

екологічного навантаження та значних енергетичних втрат [5]. 

Водночас погіршуються соціальні стандарти якості пасажирських перевезень за 

такими показниками, як наповненість транспортного засобу, забезпечення міським 

електротранспортом та автобусами великої місткості, регулярність руху. Понад 15 

років експлуатуються 92 % трамваїв, 78 % вагонів метро, 63 % тролейбусів; понад 25 

років - 50,6 % пасажирських залізничних вагонів. Підприємства громадського 

пасажирського транспорту характеризуються збитковістю внаслідок низького рівня 

тарифів, недостатньої компенсації витрат коштів з бюджету від перевезень пільгових 

категорій пасажирів; неефективності системи збору виручки від міських та приміських 

перевезень на пасажирському транспорті загального користування. 

Залізничний транспорт сьогодні в основному задовольняє потреби суспільного 

виробництва і населення в перевезеннях. Проте ефективність діяльності галузі, якість 

послуг, що надаються споживачам, дедалі більшою мірою не відповідають сучасним 

вимогам. Посилюються небезпечні тенденції зниження провізних спроможностей 

залізниць, що створює реальні загрози подальшому розвитку економіки та 

національній безпеці держави. У сучасних умовах залізничний транспорт працює з 

основними фондами, знос яких у цілому становить близько 80 %. Станом на 01.01.09р. 

інвентарний парк пасажирських вагонів налічував 7527 одиниць, у тому числі 3043 

вагони, які експлуатуються понад установлений нормативний термін (понад 28 років), 
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що становить 40,4 % від інвентарного парку. Крім того, частина вагонів віком від 10 до 

20 років дорівнює 21,2 %, а до 10 років - лише 6,1 %. 

Темпи старіння парку пасажирських вагонів значно випереджають його 

оновлення, загальний коефіцієнт зносу становить 85 %. Частина пасажирських вагонів, 

що експлуатуються 28 років і більше, використовуються в пасажирських поїздах після 

проведення науково-технічного діагностування та ремонту [5]. 

Інвентарний парк тягового рухомого складу станом на початок 2009р. нараховує 

1855 електровозів, 2494 магістральні та маневрові тепловози колії 1520 мм. В 

експлуатації перебуває електровозів - 1155, тепловозів - 1314 одиниць. Повністю 

амортизовано 1359 (73 %) електровозів і 1666 (67 %) тепловозів. Інвентарний парк 

вантажних вагонів залізниць України становить 131256 одиниць, ураховуючи вагони-

транспортери. За останні п'ять років знято з експлуатації за терміном служби 19511 

вагонів, а поповнення становить 4479 вагонів, або 23 % від кількості вилучених, тобто 

дефіцит вагонів дорівнює 77 %. Аналогічна ситуація з основними фондами 

сформувалась у колійному господарстві, електрифікації та електропостачанні, 

автоматиці, телемеханіці і зв'язку, та інших господарствах. 

Станом на 01.01.09р. на залізницях України експлуатується 19430 штучних 

споруд загальною протяжністю 618 км, з яких 44 залізничні тунелі, 7866 мостів, 10913 

водопропускних труб, а також 1202 дефектні й слабкі штучні споруди, у тому числі 12 

залізничних тунелів, 874 залізничні мости, на яких функціонують 990 дефектних 

прогонових споруд. 

Загальна експлуатаційна довжина електрифікованих колій станом на 01.01.09р. 

дорівнює 9751,99 км, з них із простроченим терміном експлуатації (понад 40 років) - 

4545,77 км (46,6 %). Знос основних фондів господарства електропостачання становить 

90,2 %. На європейських залізницях запроваджено високошвидкісний рух зі 

швидкостями 200-250 км на годину та висока частота руху пасажирських поїздів. Хоча 

на залізничному транспорті України впроваджується рух пасажирських поїздів зі 

швидкістю 160 км/год., необхідно вирішити досить складну проблему розподілу 

мережі на вантажний та пасажирський рух і підвищити частоту руху поїздів [4]. 

Авіаційний транспорт. Нинішні проблеми цивільної авіації України мають 

різноманітний характер та істотно впливають на стан, безпеку і темпи розвитку 

держави. Із зареєстрованих 727 повітряних суден (далі - ПС) тільки 393 мають 

сертифікат льотної придатності, з них 103 ПС іноземного виробництва. Основні 



Науковий вісник Мукачівського державного університету 
Економічні науки 

158

 

Журнал наукових праць №9(4)’2010 
 

підприємства галузі, як і раніше, працюють в умовах старіння повітряних суден. 

Середній знос власних повітряних суден у вітчизняних авіакомпаніях перевищує 70 %, 

а середній їх термін експлуатації (з урахуванням орендованих) дорівнює 22,3 року. За 

відсутності сучасних типів ПС авіакомпанії вимушені експлуатувати авіаційну техніку 

з продовженим ресурсом. 

Питання залучення додаткових коштів для загального оновлення парку літаків 

українських авіакомпаній, які фактично всі є приватними за формою власності, 

вирішуються безпосередньо власниками авіакомпаній. У 2008р. комерційні рейси 

вітчизняних та іноземних авіакомпаній обслуговували 30 українських аеропортів та 

аеродромів. Зношеність злітно-посадкових смуг в аеропортах коливається від 40 до 90 

%. 

Фактичний стан зношеності основних фондів головних аеропортів України 

становить 66,2 % і має тенденцію до збільшення. Оновлення основних фондів за період 

2005-2008рр. проводилось переважно за рахунок власних коштів підприємств (60,8 %), 

бюджетних коштів (31,6 %) та інших джерел (7,6 %) [3]. 

Морський та річковий транспорт. Що стосується морегосподарського комплексу 

і транспорту, то сучасний стан усіх видів морської діяльності істотно відстає від вимог 

українського суспільства та не відповідає світовим тенденціям розвитку. 

В умовах загострення фінансової кризи особливо болісною для реального 

сектору економіки стає проблема зростання цін на продукцію та послуги з морської 

діяльності на споживчому ринку, нерозвиненість ринку морських перевезень у країні, 

слабкий розвиток морепромислового сектору, недостатнє використання органічних та 

мінеральних ресурсів морського дна тощо. 

Відсутність економічно спроможного механізму функціонування торговельного 

судноплавства та море господарчої діяльності, разом з об'єктивними причинами, 

пов'язаними з розпадом СРСР, призвели до втрати значної матеріальної бази, 

економічного та частково кадрового потенціалу всіх видів морської діяльності, які, за 

відсутності сприятливих умов відновлюються надто повільно, а у деяких випадках не 

відновлюються й зовсім. Як наслідок, у країні штучно створені умови, за яких 

національні експортери та імпортери не зацікавлені в найвигідніших умовах 

транспортування вантажів, рибалки — у доставлянні виловів до власних берегів, 

суднобудівники - у будівництві суден для національних компаній тощо. 
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Крім того, Україна економічно неприваблива для транзиту вантажів через її 

морські порти, внутрішні водні шляхи, судноремонту для суден іноземних власників, 

повнокомплектного суднобудування. Тож транзитні перевезення не тільки 

зменшуються за обсягом, а й погіршується їх структура в бік постійного збільшення 

частки дешевих та шкідливих речовин. Середній рівень зносу основних фондів загалом 

на підприємствах морського і річкового транспорту становить близько 55,2 %, зокрема, 

гідротехнічних споруд - 45,1, портових кранів - 61,7, вантажних суден - 69,3, 

пасажирських суден - 82,8 %. Фактичний середній термін експлуатації флоту становить 

14,2 року, суден «ріка - море» - 8,3, але більшість суден експлуатуються вже 16-25 

років. Середній вік швидкісних теплоходів - 15 років. Чимало звичайних річкових 

суден законсервовані та підлягають розпродажу, 91,4 % експлуатуються понад 10 

років, менше 10 років - 1,8 % і тільки 1,2 % - до 5 років. Основою вантажного флоту є 

суховантажні судна, нормативний строк служби яких сягає 22-24 років. Слід зазначити, 

що суднам з терміном служби понад 15 років за вимогами екології заборонено 

заходити в порти розвинених країн, що значно обмежує конкурентоспроможність 

флоту. Понад нормативний строк експлуатуються 65,6 % їх загальної кількості. До 20 

років лише (30,3 %) 356, менше 10 років - (1,6 %) 18. За останні п'ять років вантажний 

транспортний флот поповнився лише 4 суднами [3]. 

Основні причини стрімкого скорочення тоннажу під українським прапором - це 

фізичне зношення флоту, відсутність фінансування будівництва нових суден, високі 

ставки оподаткування судноплавних компаній, відсутність сучасних заставних схем 

фінансування будівництва та купівлі суден. 

Останнім часом набули особливої актуальності проблеми, пов'язані з 

ціноутворенням на транспортні послуги (які влітку 2009 р. ледь не призвели до 

кризової ситуації з експортом зернових), співіснуванням державних та недержавних 

суб'єктів господарювання тощо. Це також негативно впливає на інвестиційну 

привабливість морської діяльності. 

На сьогодні участь України у світовій морській торгівлі обмежується 4,4 млн. т. 

вантажів, тобто 0,05 % від її загального обсягу. Саме такий обсяг вантажів 

перевозиться суднами під Державним прапором України. Це відповідає рівневі 

розвитку морської торгівлі, наприклад Океанії. 

Середній показник продуктивності однієї тонни дедвейту українського флоту 

становить 12-14 т вантажів на рік, при середньому у світі - 6-7 т., але водночас одна 
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тонна дедвейту в середньому у світі мала у 2007р. прибутку за добу 0,5 USD і більше, а 

в Україні 0,1 USD і менше. Тільки одиничні українські судна виходять на рівень 0,25 

USD прибутку за добу експлуатації. Переважно це є наслідком незбалансованого 

товарообігу і структури перевезень, коли основний обсяг імпорту потрапляє до 

України в контейнерах, а основний експорт здійснюється балкерним тоннажем. 

Водночас частка вантажів походженням з України становить 1%, а з урахуванням 

транзиту — 2% від обсягу світової морської торгівлі [3] . 

На сьогодні обмеженість підходу до розвитку морської могутності держави вже 

не просто шкідлива, вона створила реальну загрозу економічній та національній 

безпеці держави. Підтвердженням цього є те, що за період незалежності України 

практично повністю втрачено морський транспортний флот. 

Частка у ВВП від діяльності морського транспорту країни постійно зменшується 

і нині становить трохи більше 2%, тоді як за умови використання потенціалу 

отриманого на день незалежності, вона могла б сягати більше 15% щодо морського 

транспорту та 10% відносно суднобудування й ремонту. Протягом 2002-2008рр. обсяги 

експорту транспортних послуг на вантажні перевезення, що їх надавали українські 

суб'єкти, збільшилися у 2,6 рази, імпорт таких послуг за цей період збільшився майже у 

6,4 рази. Загалом, за останні 20 років частка вітчизняних перевізників експортно-

імпортних вантажів у загальному їх обсязі скоротилася з 75 до 7,5 %. 

Крім загострення конкурентної боротьби за морські перевезення, однією з 

основних причин такого становища стала неконкурентоспроможність вітчизняного 

флоту на світовому фрахтовому ринку. Так, середня тривалість експлуатації наявних в 

«Українському Дунайському пароплавстві» суден становить близько 30 років, а 

загальний рівень спрацювання рухомого складу вітчизняних компаній - майже 70 %. 

При цьому до 80 % суден експлуатують понад нормативний термін. 

Як наслідок, за підсумками першого півріччя 2009р. транспортний комплекс 

України втратив близько 30 % вантажів. Через брак рухомого складу майже не 

здійснюються контейнерні перевезення залізничним транспортом, а перевезення 

контейнерів автомобілями руйнує дорожнє полотно, оскільки останнє не відповідає 

необхідним вимогам навантаження. Нерентабельність перевезень внутрішнім водним 

транспортом створена штучно, оскільки Законом «Про залізничний транспорт», 

усупереч логіці, на річкового перевізника перекладено плату за розведення залізничних 

мостів, запроваджено великі екологічні платежі тощо. Для порівняння зазначимо, що 
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обсяги переробки вантажопотоків портами сусідньої Росії в І півріччі 2009 р. 

збільшилися на 10,7 %, у тому числі за рахунок збільшення транзиту вантажів країн 

СНД. 

З метою вирішення накопичених проблем необхідно створити ефективний 

організаційно-економічний механізм розвитку морегосподарського комплексу України, 

що включатиме: 

- комплекс заходів щодо захисту майнових прав підприємців та фінансових 

інтересів інвесторів і кредиторів, запровадження інвестиційно привабливої податкової 

системи; 

- систему економічної зацікавленості вантажовласників в експортуванні товарів 

на умовах СІF та імпортуванні на умовах FОВ шляхом внесення змін до чинного 

законодавства в частині віднесення у подвійному обсязі фрахтових платежів 

експортерів і імпортерів на собівартість виробництва та оподаткування їх податком на 

додану вартість за нульовою ставкою; 

- забезпечення економічної зацікавленості у вкладанні коштів у будівництво 

флоту, перш за все на українських верфях шляхом розвитку лізингової системи, пільг 

на оподаткування тієї частки прибутку, що інвестується в суднобудування, та 

відновлення українського суднобудування шляхом розробки заходів зі зниження 

собівартості робіт на 15-20% та підвищенню продуктивності праці до 40-50 т. дедвейту 

за рік на одного працюючого (у Японії - 450 т., Південній Кореї - 250 т.); 

- інституалізацію в країні логістичної, фрахтової діяльності та діяльності з 

морського права, сприяння створенню єдиних операторів мультимодальних перевезень, 

операторів контейнерних терміналів усередині країни; 

- розвиток можливостей портової системи щодо підвищення дедвейту суден, які 

обробляються, пропускної спроможності митних терміналів, забезпеченню усіх видів 

безпеки на морському транспорті; 

- спрощення процедур оформлення та зняття перешкод на прийом виловів риби 

та морепродуктів від вітчизняних рибалок; 

- систему підтримки та розвитку морських традицій у країні, підготовки кадрів, 

науки та освіти. 

Магістральні мережі газопостачання. Інфраструктура в газовій промисловості 

країни представлена магістральними газотранспортними мережами, які належать до 

сфери управління компанії ДК «Укртрансгаз», та газорозподільними мережами, що 
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забезпечують подачу природного газу на внутрішньому ринку і перебувають в 

управлінні ДК «Газ України». 

За даними НАК «Нафтогаз України», на кінець 2008 р. газотранспортна система 

ДК «Укртрансгаз» об'єднує 37 тис.км газопроводів різного призначення та 

продуктивності, 72 компресорні станції (КС), 1437 газорозподільних станцій (ГРС), 12 

підземних сховищ газу (ПСГ) та об'єкти інфраструктури, які забезпечують 

функціонування системи. Надійність транзитних поставок газу і газопостачання 

внутрішнім споживачам забезпечується комплексом підземних сховищ газу загальною 

ємністю понад 32 млрд. м3. На вході ГТС України здатна прийняти до 290 млрд. м3, а 

на виході передати 175 млрд. м3 природного газу, в т. ч. 140 млрд. м3 до країн Західної 

та Центральної Європи [4]. 

Висновки 

Економічний стан України на сучасному етапі не дозволяє в повній мірі 

використовувати методи державного регулювання та підтримки розвитку транспортно-

дорожнього комплексу країни. Водночас, без вирішення цих проблемних питань 

транспорт країни як цілісний комплекс в прогресуючих темпах буде йти до свого 

спаду. Тому вже зараз необхідно поетапно здійснювати розв’язку «вузьких» місць 

функціонування транспортно-дорожнього комплексу з урахуванням позитивного 

зарубіжного досвіду.  
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СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ ТРУДОВОГО 

ПОТЕНЦІАЛУ 
 

Й.П. ЗВОНАР  
Мукачівський державний університет 

 
Дана стаття присвячена обґрунтуванню значення трудового потенціалу населення в контексті 

підвищення ефективності використання продуктивних сил регіону. Також у статті досліджується 
вплив соціально-психологічних чинників на формування та використання трудового потенціалу регіону 
та обґрунтовується доцільність врахування названих чинників в процесі управління сферою зайнятості 
населення. 

 
В умовах загострення проблеми обмеженості економічних ресурсів у світовому 

масштабі помітно зростає роль людських ресурсів та людського  фактору суспільного 

розвитку. Оскільки трудовий потенціал працездатного населення є ресурсом, 

ефективність використання якого залежить від цілого ряду соціально-економічних 

умов, то не викликає сумніву той факт, що значення теоретичних і прикладних 

досліджень, спрямованих на пошук шляхів найбільш раціонального використання та 

відтворення трудового потенціалу країни та окремого регіону, постійно зростає. 

Об’єкти та методи дослідження 

Об’єктом здійснених у даній статті досліджень виступає трудовий потенціал 

населення та чинники, які його визначають. Актуальність проблем, пов’язаних з 

пошуком шляхів оптимізації використання трудового потенціалу у народному 

господарстві країни, виявляється у численних наукових дослідженнях, предметом яких 

є комплекс чинників, що впивають на сукупну здатність працездатного населення до 

продуктивної та доцільної з економічної точки зору трудової діяльності. Серед 

українських науковців, роботи яких присвячені з’ясуванню сутності трудового 

потенціалу як економічної категорії та дослідженню тенденцій його формування і 

використання як на загальнодержавному, так і на регіональному рівні, слід назвати М. 

І. Долішнього, С.М. Злупка, Л. М. Ільїч, М.І. Пітюлича, Н. Тітову, С.Ю. Трубича, Л.А. 

Чвертко, Шаульську та багатьох інших науковців. Водночас у вітчизняній науковій 

літературі недостатньо уваги приділяється дослідженню факторів психологічного 

походження, які формують соціальну поведінку індивіда та впливають на рівень його 

інтегрованості у суспільне виробництво. За допомогою системного підходу до 

досліджень в даній статті зроблено спробу обґрунтувати та узагальнити комплекс 

соціально-психологічних факторів впливу на трудовий потенціал населення. 
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Постановка задачі 

Основною метою написання даної статті є окреслення кола чинників соціально-

психологічного характеру, які формують трудовий потенціал населення, і які, як 

правило, не враховуються під час комплексної оцінки його рівня. 

Результати та їх обговорення 

Трактування сутності поняття “трудовий потенціал” згаданими вище авторами є 

досить різноманітним, що свідчить не про неузгодженість у методологічних позиціях 

дослідників, а про глибоке змістове наповнення та багатоаспектність трудового 

потенціалу як чинника соціально-економічного розвитку. Так, Трубич С. Ю. та Пушкар 

З.М. розглядають сутність трудового потенціалу “не тільки з позиції робочої сили, але і 

як носія духовності у всьому розмаїтті її норм і цінностей, які регулюють поведінку 

індивіда та соціальних груп, визначають певний тип свідомості суспільства та 

реалізуються в процесі природоперетворюючої діяльності.” [ 3, с. 71 ]. Чвертко  Л. А.  

досліджує  трудовий потенціал населення  “у взаємодії економічних і демографічних 

факторів його формування і відтворення.” [4, с. 4 ] Ільїч Л. М. визначає трудовий 

потенціал  “як соціально-економічну категорію, яка виражається сукупністю 

продуктивних характеристик економічно активного населення, що визначають 

інноваційний розвиток країни.” [ 1, с. 6 ].                                                                                                         

У найбільш широкому розумінні трудовий потенціал означає існуючий або 

такий, що може бути досягнутий за певних умов, рівень розвитку професійних, 

інтелектуальних та творчих здібностей кожного з індивідів, які формують суспільство і 

приймають або можуть приймати участь у виробництві національного продукту; це 

здатність працездатного населення не лише виготовляти суспільний  продукт в обсягах, 

необхідних та достатніх для забезпечення нормальних умов власної життєдіяльності, а 

й виступати ключовим фактором суспільно-економічного прогресу та інноваційного 

розвитку певного регіону. При цьому, на нашу думку, трудовий потенціал доцільно 

визначати та характеризувати лише в контексті його функціональних взаємозв’язків з 

іншими елементами соціально-економічного потенціалу регіону, такими як рівень 

розвитку інших компонентів продуктивних сил, забезпеченість ринковою 

інфраструктурою, політико-правове середовище тощо. 

Таким чином, соціально-трудовий потенціал можна трактувати як 

багатоаспектне суспільно-економічне явище, що носить динамічний характер і 

визначається складною системою факторів, серед яких найбільш вагомими за своїм 
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впливом є такі, як рівень розвитку економічних відносин та продуктивних сил 

суспільства, демографічна ситуація в країні чи регіоні, релігійне, культурне та 

ментальне середовище, суспільно-політична сфера тощо. 

Для системного аналізу трудового потенціалу як комплексного соціально-

економічного явища необхідно визначити певний комплекс показників, які водночас є і 

чинниками, що впливають на процеси його формування і використання. Дані 

показники повинні максимально повно та вичерпно характеризувати всі аспекти 

потенційної здатності населення до суспільно корисної праці. 

Всю множину показників, які доцільно враховувати та досліджувати при оцінці 

соціально-трудового потенціалу, на нашу думку, можна умовно поділити на окремі 

групи, виокремивши демографічні, освітньо-кваліфікаційні, фізіологічні показники та 

соціально-психологічні фактори. 

 
Рис. 1. Класифікація факторів трудового потенціалу суспільства. 
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Соціально-психологічні чинники формування трудового потенціалу суспільства 

включають весь комплекс факторів, які прямо чи опосередковано виступають 

інструментом мотивації особи стосовно її поведінки на ринку праці. Важливо також 

зазначити, що часто саме соціально-психологічні чинники є ключовими у даному 

комплексі, оскільки вони безпосередньо впливають на рішення індивіда щодо 

доцільності або недоцільності підвищувати власні освітньо-кваліфікаційні 

характеристики, а також деякою мірою здійснюють вплив і на демографічний аспект 

формування трудового потенціалу. 

Людині властиве прагнення до реалізації своїх здібностей, при цьому трудова 

діяльність виступає основною сферою, в межах якої може відбутися самореалізація 

індивіда. Реалізація як складний соціально-економічний процес виступає в ролі 

зв’язуючої ланки системи формування трудового потенціалу і його практичного 

використання. 

 При цьому потрібно враховувати, що конкретний прояв трудової активності 

працівника залежить не тільки від об’єктивних зовнішніх умов, що склалися в 

народному господарстві  та на ринку праці у певний момент часу, а також і від 

психологічних характеристик та особливостей індивіда. Зовнішні умови можуть бути 

майже однаковими для членів певної суспільної групи, однак члени даної групи 

можуть по-різному ставитися до власної професійної кар’єри та по-різному 

використовувати існуючі можливості. Таким чином, можна стверджувати, що в основі 

психологічних чинників формування соціально-трудового потенціалу лежать ті 

потреби особи, які вона намагається задовольнити у процесі своєї участі у суспільно 

корисній праці.  

Мотивація до трудової активності може бути різною в залежності від 

психологічних характеристик особи та від загального рівня економічного та 

соціального розвитку країни чи регіону. Несприятлива ситуація в економіці, кризові 

явища, які супроводжуються, перш за все, зменшенням обсягів виробництва валового 

внутрішнього продукту та скороченням кількості робочих місць, призводять до того, 

що основним стимулом до трудової діяльності для переважної більшості працівників 

стають економічні мотиви, тобто прагнення отримати якомога більшу грошову 

винагороду за свою працю з метою задоволення основних фізіологічних, тобто 

первинних потреб.  
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Відповідно психологічні фактори та соціальні потреби особи стають 

домінуючими при виборі працівником сфери трудової діяльності у тому випадку, коли 

рівень життя населення, детермінований високим рівнем розвитку економіки в цілому 

та соціальної сфери зокрема, є достатньо високим і навіть мінімальний (законодавчо 

встановлений) розмір заробітної плати забезпечує задоволення фізіологічних потреб 

працівника у повному обсязі. 

Серед основних мотивів до праці, детермінованих психологічними 

особливостями особи, можна назвати : прагнення людини бути приналежною до 

певних соціальних груп,  бажання виконувати роботу, потрібну і корисну суспільству, 

потребу у спілкуванні, прагнення до влади та лідерства, а також бажання реалізувати 

свої здібності і досягти певних поставлених цілей у професійній сфері.  

При цьому названі соціальні потреби можуть бути як визначальними у процесі 

формування поведінки особи у сфері трудової діяльності, так і мати  другорядний 

характер  стосовно інших мотивів до праці або бути відсутніми взагалі. Наприклад, 

прагнення до лідерства притаманне тільки певній частині людей; так само незначною є 

частка осіб, які обирають ту чи іншу сферу трудової діяльності, керуючись при цьому 

бажанням приносити користь суспільству.  

До соціально-психологічних чинників формування трудового потенціалу, крім 

власне психологічних характеристик індивідів, також можна віднести здатність 

людини до саморозвитку. Як стверджує С. Сардак, «Саморозвиток – це здатність 

людини самостійно шукати та сприймати інформацію і за допомогою неї впливати на 

свою особистість з метою вдосконалення продукту своєї праці. Саморозвиток є 

складовою частиною таких категорій як : самоорганізація, саморегуляція, 

самореалізація, самоосвіта, самоуправління, самомотивація, самоменеджмент, 

самомаркетинг, самозайнятість, самовираження, самопізнання, самовдосконалення – та 

узагальнено уособлює постійне прагнення людини розвиватися, навчатися, 

підвищувати свою кваліфікацію з власної ініціативи.» [ 2, с. 8-12].  

Таким чином, здатність людини до саморозвитку можна розглядати як 

ключовий чинник формування та підвищення якості соціально-трудового потенціалу 

суспільства. 

Висновки 

Отже, соціально-психологічний компонент трудового потенціалу населення 

безперечно є важливим: ігнорування аналізу психологічних факторів поведінки 
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працівника може негативно вплинути і на достовірність оцінки соціально-трудового 

потенціалу регіону, і на процес його використання як на рівні держави, так і на рівні 

окремого підприємства. Тому в процесі розробки комплексу заходів, спрямованих на 

удосконалення використання трудового потенціалу регіону, доцільним є посилення 

уваги щодо вивчення мотивів трудової поведінки, потреб, запитів та очікувань 

представників різних категорій працездатного населення. Для реалізації окресленої 

мети необхідними є подальші наукові розвідки в напрямку вивчення соціально-

психологічних чинників формування трудового потенціалу. 
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АННОТАЦИЯ 
 

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ ТРУДОВОГО 
ПОТЕНЦИАЛА 

Данная статья посвящена обоснованию значения трудового потенциала населения в контексте 
повышения эффективности использования производственных сил региона. Также в статье изучается 
влияние социально-психологических факторов на формирование и использование трудового потенциала 
региона и обосновывается  целесообразность учета данных факторов в процессе управления сферой 
занятости населения. 

 
THE SUMMARY 

 
SOCIALPSYCHOLOGICAL FACTORS OF FORMING OF LABOUR POTENTIAL 

This article is devoted the ground of value of labour potential of population in the context of increase of 
efficiency of the use of productive forces of region. Also in the article influence of socialpsychological factors is 
probed on forming and use of labour potential of region and expedience of account of the adopted factors is 
grounded in the process of management of employment of population a sphere. 
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ОСОБЛИВОСТІ РЕСУРСНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ 
ВИРОБНИЧОГО ПІДПРИЄМСТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ 

ГОСПОДАРЮВАННЯ 
 

Л.І. КОГУТ  
Мукачівський державний університет 

 

У статті проаналізовано сучасні підходи до питання ресурсного забезпечення підприємств, а 
також оцінювання його ефективності. Визначено поняття ресурсного забезпечення та його основних 
складових. Наведено схему системи ресурсного забезпечення виробничого підприємства. 

 
В сучасних умовах господарювання вагомими є проблеми ефективності 

виробництва, ефективності функціонування підприємств і соціально-економічних 

систем на всіх рівнях ієрархії. Серед них значне місце належить проблемі ефективності 

ресурсного забезпечення діяльності підприємств, що значною мірою визначає 

особливості формування тактики та стратегії їх розвитку, визначає подальші 

перспективи функціонування підприємства. 

Основною метою публікації є визначення основних положень та складових 

ресурсного забезпечення виробничого підприємства, що дозволить уніфікувати 

підходи до визначення ресурсного забезпечення підприємств та визначити ті складові, 

які в кінцевому результаті здатні привести підприємство до отримання бажаного 

економічного ефекту. 

Основні теоретичні аспекти проблеми ресурсного забезпечення діяльності 

підприємств сформульовані та опрацьовані у працях таких економістів як Р. Грант, Г. 

Хамел, К.К. Прохалада, О.Г. Мендрул, О.І. Олексюк, Н.В. Ревуцька, Г.О. Швиданенко. 

Передумови переходу організації з одного рівня розвитку на інший, пов’язані зі 

створенням споживчої цінності товару чи послуги, що пов’язані із використанням 

певних ресурсів. Відповідно до змін середовища виникає необхідність у структурному 

співвідношенні ресурсів, необхідних для розвитку організації. Виходячи із того, що 

ресурси є основною складовою потенціалу розвитку організації [3], необхідно 

визначити такий внутрішній потенціал, який би міг гнучко реагувати на зміни і 

пристосовувати до них діяльність організацій. 

Ресурсне забезпечення є основою успішної діяльності будь-якої організації. 

Проте для виробничих підприємств даний фактор відіграє іноді визначальну роль, 

оскільки зв’язаний із мірою задоволення потреб населення. В складі ресурсного 

забезпечення діяльності виробничих підприємств найчастіше розрізняють матеріальні, 
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трудові і фінансові ресурси. Для виробничих  підприємств  ці складові є однаково 

визначальними. Матеріальні, трудові і фінансові ресурси, які входять у класичний для 

економіки перелік, мають стосовно до специфіки виробничих підприємств цілий ряд 

особливостей в трактуванні і розумінні. На цих особливостях слід зупинитися 

детальніше. Традиційно, під матеріальними ресурсами розуміється вся сукупність 

знарядь і предметів праці, які мають матеріальну природу і необхідні для досягнення 

поставлених цілей діяльності підприємства. В організацій діяльності виробничих 

підприємств для створення і реалізації їхніх продуктів необхідні будівлі, споруди, 

обладнання, а також різноманітні виробничі і інформаційні засоби. Матеріальні 

ресурси є обмеженими і часто їх забезпечення супроводжуються проблемою дефіциту, 

тому необхідним є їх ефективне і раціональне використання, поглиблення переробки та 

заміна штучно створеними аналогами. Управління даною складовою ресурсного 

забезпечення діяльності організації передбачає постійний процес оптимізації 

використання та заміни техніко - складової потенціалу. Управління трудовими 

ресурсами базується на твердженні, що працівник - важливий фактор виробництва в 

сучасних умовах , який дає змогу пристосувати його діяльність до вимог зовнішнього 

середовища [2]. Інформаційноємні галузі (консалтинг, інформаційні системи) 

вимагають постійної і достовірної інформації про окремі тенденції розвитку економіки 

не тільки країни, але і світу. В сучасних умовах необхідним є дослідження 

енергомісткості виробництва і складання бюджету в рамках існуючих обмежень . 

Разом з тим, важливий напрямок розвитку організацій, для яких пріоритетними є даний 

вид ресурсу - пошук альтернативних джерел постачання, що забезпечує зменшення 

залежності від факторів політичного, економічного та міжнародного впливів [4]. 

Фінансові ресурси також є необхідною умовою розвитку будь-якої організації і 

управління ними зорієнтоване, у першу чергу , на забезпечення стабільних і життєво 

важливих фінансових потоків, пошук зовнішніх джерел фінансування за умови 

необхідності, оптимізації структури капіталу. В сучасних умовах господарюваня 

фінансові ресурси забезпечують організації не лише можливість ефективно 

функціонувати, але й створювати міцні конкурентні позиції та виживати у 

довгостроковій перспективі. 

Звичайно, структура ресурсного забезпечення для кожної організації, 

підприємства є індивідуальною, виходячи із специфіки галузі, у якій вона функціонує, 
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рівня економічного розвитку, стану потенціалу галузі, вибраної стратегії подальшого 

розвитку. 

Таким чином, ресурсний потенціал організації кожної галузі характеризується 

структурою необхідних і доступних ресурсів залежно від галузевої належності, 

характеру виробництва, місцезнаходження; системою прийняття рішень щодо 

ресурсного забезпечення розробки та виконання ресурсних стратегій, оптимальним 

співвідношенням ресурсів для досягнення певних цілей розвитку. Значення та вплив 

ресурсів на ефективність роботи підприємства визначається роллю, яку відіграє ресурс 

для досягнення цілей підприємства, можливостями його заміни, рівнем впливу ціни на 

окремі ресурси та оцінюється системою показників, що характеризують ефективність 

використання ресурсів підприємства та визначають їх вплив на кінцеві результати 

діяльності [5].  

На нашу думку, найбільш вагомими є наступні складові ресурсного 

забезпечення організації діяльності виробничого підприємства: нормативно-правова, 

науково-методична, інформаційна, кадрова, матеріально-технічна та фінансова. 

Нормативно-правова складова ресурсного забезпечення діяльності виробничого 

підприємства представлена всією різноманітністю законодавчих актів, прийнятих 

державними органами влади, розробленими нормативно-правовими і науково-

методичними документами (положеннями, правилами, нормами, інструкціями, 

рекомендаціями, характеристиками тощо). 

Науково-методичне забезпечення є сукупністю документів організаційно-

методичного, нормативно-технічного й техніко-економічного характеру, які 

визначають норми, правила, вимоги, характеристики та інші дані, що використовують 

для вирішення завдань організації праці на виробничому підприємстві. 

Інформаційна складова ресурсного забезпечення діяльності підприємства – це 

сукупність даних зовнішнього та внутрішнього середовища, які використовуються для 

планування та прогнозування майбутніх тенденцій розвитку підприємства, уникнення 

помилкових дій, реалізації стратегічно важливих рішень тощо. 

Кадрове забезпечення як складова ресурсного забезпечення діяльності 

підприємства утворюється як результат тісної взаємодії не лише лінійних та 

функціональних керівників підприємства, але й персоналу в цілому. 

Матеріально-технічна складова є невід’ємною частиною роботи виробничого 

підприємства, що дозволяє вирішити завдання організації ефективної діяльності 
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останнього з мінімальними затратами, з необхідною точністю та достовірністю, в 

установленні строки за допомогою матеріальних ресурсів, будівель, споруд, 

обладнання, машин, пристроїв, обчислювальної техніки, оргтехніки, тощо. Так, 

ефективність використання матеріально - ресурсів можна визначити через показники 

матеріаломісткості, глибини переробки сировини, частки відходів; ефективність 

використання трудових ресурсів здійснюється за допомогою показників 

продуктивності праці, прибутку на одного працівника, частки приросту товарообігу за 

рахунок збільшення продуктивності праці; показниками ефективності використання 

фінансових ресурсів можуть слугувати прибуток, рентабельність, частка власного 

капіталу, ліквідність, платоспроможність; ефективність використання техніко - 

ресурсів можна розрахувати за допомогою показників фондоозброєності, фондовіддачі, 

рівня завантаження виробничих потужностей; капіталоємності, капіталовіддачі; 

ефективність використання енергетичних ресурсів потребує визначення показників 

енергоємності, енергооснащеності, рівня втрат; визначити ефективність використання 

інноваційних ресурсів можна за допомогою показників питомої ваги нових продуктів в 

асортименті організації, кількості зареєстрованих патентів, середнього терміну дії 

патентів організації, кількості раціоналізаторських пропозицій на одного працівника; 

для визначення ефективності використання інформаційних ресурсів можна 

скористатись такими показниками як рівень інформаційної підтримки діяльності 

організації, рівень інформаційного оновлення, рівень доступу працівників до 

інформації, що безпосередньо стосується їх діяльності [1,5]. Основною складовою 

ресурсного забезпечення діяльності виробничих підприємств є фінансове забезпечення, 

яке являє собою сукупність коштів, які спрямовуються на фінансування діяльності 

підприємства в цілому та окремих його підрозділів. Особливості системи ресурсного 

забезпечення виробничого підприємства та його складові наведені на рис. 1. 

 
Рис.1. Система ресурсного забезпечення діяльності виробничого підприємства 
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Отже, всі складові ресурсного забезпечення взаємодіють між собою і формують 

ту «основу» за допомогою якої проходить процес створення певного виду продукції. 

Зв’язки між підсистемами ресурсного забезпечення, виробником послуг та споживачем 

мають двосторонній характер, з одного боку підприємство витрачає грошові кошти на 

придбання, оновлення або зміну певної складової ресурсного забезпечення, а натомість 

отримує ресурс, а з іншого боку, реалізувавши готову продукцію отримує за неї знову 

ж грошові кошти, за які пізніше будуть закуплені відповідні ресурси, що слугуватимуть 

підґрунтям для виготовлення нової партії продукції підприємства. 

Підсумовуючи викладене вище, можна виділити наступні напрямки поліпшення 

діяльності підприємства на основі вдосконалення управління його ресурсним 

потенціалом: зменшення витрат на ресурсне забезпечення діяльності підприємства 

шляхом їх раціонального використання; уникнення непотрібних (недоцільних) 

напрямків діяльності, що вимагають залучення додаткових ресурсів; створення 

конкурентних переваг на основі пошуку та вибору такої структури ресурсного 

забезпечення, що найбільш повно дозволить використовувати внутрішній потенціал 

розвитку організації. 
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АННОТАЦИЯ 
 

ОСОБЕННОСТИ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 
ПРЕДПРИЯТИЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ ВЕДЕНИЯ ХОЗЯЙСТВА 

В статье проанализированы современные подходы к вопросу ресурсного обеспечения 
предприятий, а также оцениванию его эффективности. Определенно понятие ресурсного обеспечения и 
его основных составляющих. Приведена схема системы ресурсного обеспечения производственного 
предприятия. 

THE SUMMARY 
 

FEATURES OF THE RESOURCE PROVIDING OF ACTIVITY OF PRODUCTION ENTERPRISE 
ARE IN THE MODERN TERMS OF MENAGE 

In the article the modern going is analysed near the question of the resource providing of enterprises, 
and also evaluation of his efficiency. Certainly concept of the resource providing and him basic constituents. 
The chart of the system of the resource providing of production enterprise is resulted. 
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УДК 331.55 
 
 

ДО ПИТАННЯ ПРО МІЖНАРОДНУ ТРУДОВУ МІГРАЦІЮ В УКРАЇНІ 
 

М.Р. ГАЛАК  
Мукачівський державний університет 

 

У статті проаналізовані сучасні риси зовнішньої трудової еміграції населення України. 
Розглянуто основні причини, що спонукають трудові ресурси до еміграції, позитивні та негативні 
соціально-економічні наслідки зовнішньої трудової еміграції.  Визначені основні географічні напрями та 
масштаби міграційних процесів. 

 
Зовнішня трудова міграція в Україні набуває дедалі більших масштабів, стає 

загальнодержавним явищем, яке потребує вивчення та аналізу. Міжнародна трудова 

міграція за кордон є природною реакцією населення на негативні соціальні, економічні 

фактори, масове безробіття. Зростання обсягів зовнішньої трудової еміграції 
українського населення, залучення до трудової міграції населення більшості регіонів 

України та різних соціальних груп, тривале збереження негативних тенденцій у 

розвитку внутрішнього ринку праці, низький рівень статистичного аналізу трудової 
еміграції; недосконалість адміністративно-правової бази регулювання зовнішньої 

трудової еміграції створили умови для зміни характеру міграційних процесів із 

регіонального на загальнодержавний. 

Об’єкти та методи дослідження 
Вагомий внесок щодо вивчення проблем теорії міграції та регулювання 

сучасних міґраційних процесів зробили вчені  Ж. Зайончковська, О. Малиновська, 

О.Хомра, Е. Лібанова, О. Шаблій, С. Пирожков, О. Позняк, І. Прибиткова, М. Романюк, 
В. Тешенко. У наукових працях цих вчених відображені теоретичні та практичні 

аспекти дослідження міжнародної міграції, її кількісні, якісні характеристики, 

нормативно-правові аспекти регулювання міграції, а також вплив міграційних процесів 
на демографічну ситуацію, соціально-економічний розвиток та формування ринків 

праці різних рівнів.  

Постановка задачі 
Відсутність в країні довгострокової стратегії, яка б забезпечила зміну ситуації 

на внутрішньому ринку праці, вплинула на мотивацію трудових мігрантів, а також 

некерованість міграційних процесів, відсутність достовірної інформації щодо 
кількісного та якісного складу громадян України, які працюють за кордоном, 

неможливість оцінки реальних масштабів зовнішньої трудової міграції потребують 

постійного вивчення процесів міжнародної трудової міґрації населення. Реально 
оцінити кількість трудових мігрантів за кордоном на сьогодні є дуже складним 
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завданням через те, що легальна трудова міграція є малочисельною, а масового 

характеру набула нелегальна трудова міграція. З допомогою соціологічних опитувань 

та експертних оцінок, а також обстежень, які здійснює Міністерство праці та соціальної 
політики, визначається досить приблизна кількість нелегальних та легально 

працюючих трудових мігрантів. Саме тому необхідним є дослідження міжнародної 

трудової міґрації населення та розробка рекомендацій до оцінювання її наслідків і 
шляхів регулювання. Відповідно необхідно виявити сучасні тенденції та напрями 

міжнародних трудових переміщень населення; визначити наслідки міжнародної 

трудової еміграції українців; вдосконалити механізм регулювання зовнішньої трудової 
міграції населення.  

Результати та їх обговорення 
На сьогодні Україна виступає як держава-експортер робочої сили. Розвиток в 

Україні трудової еміграції, призводить до значного відпливу трудового потенціалу. 

Трудова міграція поступово стає для багатьох українців основним видом заняття і 

носить як довгостроковий так і нетривалий (декілька разів на рік) характер. У трудових 

міграціях беруть участь переважно люди молодого та середнього віку із високим 
рівнем освіти і професійної підготовки, відплив яких завдасть Україні значних втрат 

кваліфікованих кадрів та погіршить якісну структуру працездатного населення [1]. 

На початку 90-х років основними факторами, які спонукали українців до виїзду 
за кордон, були зростаючий рівень безробіття, затримки з виплати заробітної плати та її 

низький рівень, зупинка роботи багатьох підприємств. На сьогодні економічна ситуація 

покращилася, можна  знайти роботу, проте прожити на запропоновану заробітну плату 
неможливо. Так, за даними Держкомстату України заробітна плата у промисловості 

Чехії вдвічі більша, ніж в Україні, у Польщі - втричі більша, в Італії - у 27 разів, в 

Німеччині - у 53 рази [6]. Тому в сучасних умовах метою заробітчан  у більшості 
випадків є підвищення добробуту та вирішення матеріальних проблем [5].  

Серед інших причин, які спонукають людей до трудової еміграції можна 

виділити: 
по-перше, внутрішні чинники регіонального та загальнодержавного характеру; 

по-друге, зовнішні чинники, які визначають стан та особливості зовнішнього 

ринку праці. 
До внутрішніх чинників належать: 

- зниження рівня добробуту; зубожіння населення, особливо в сільській 

місцевості; серед окремих соціальних груп; потреба в коштах для вирішення житлових 
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питань; оплата навчання дітей; оздоровлення родичів; необхідність купівлі товарів 

довготривалого використання; 

- високий рівень безробіття в умовах структурних перетворень в економіці та 
зниження попиту на окремі спеціальності; 

- зацікавленість роботодавців у збереженні низької оплати праці, тінізації 

значного сегменту ринку праці в Україні, не виконання соціальних гарантій для 
працівників; 

- загальна нестабільність в країні; неефективна політика держави щодо 

створення умов для легальної занятості;  
- неможливість знайти добре оплачувану роботу, виїзд знайомих та родичів з 

метою заробітку, відсутність можливостей для розвитку.  

 До зовнішніх чинників можна віднести: 
- вищий рівень оплати праці в країні-імпортері робочої сили та вигідніші умови 

працевлаштування;   

- можливість нелегальних форм  трудової  міграції в приймаючих країнах (Росії,   

Італії, Угорщині, Іспанії, Португалії); 
- можливість легального працевлаштування та зміни постійного місця 

проживання; 

- зростання попиту на низькокваліфіковану працю в будівництві, сільському 
господарстві, сфері послуг в більшості країн Європи, який не задовольняється власною 

робочою силою; 

- зростаючий попит на українців на легальному та нелегальному ринку трудових 
мігрантів, завдяки культурним та професійним характеристикам. 

Хоча за кордоном українські трудові мігранти  також стикаються з проблемами 

- це потреба у правовому і соціальному захисті; вивчення мови країни перебування, 
особливостей трудового і міграційного законодавства; потреба у безпечному та 

доступному переведенні коштів з-закордону в Україну – це не стримує їх до виїзду. 

На сьогодні відсутні єдині достовірні дані щодо кількості українських трудових 
емігрантів у окремих країнах де вони працевлаштовані. Загальна чисельність 

українських трудових мігрантів, які працюють за кордоном,  за різними джерелами,   

оцінюється в середньому від 3 до 7 млн. осіб [3]. Ця кількість включає нелегальних та 
легальних трудових мігрантів. За експертними оцінками,  порівняно з нелегальними,  

легальні трудові мігранти  становлять не більше 1% від загальної чисельності громадян 

України, які виїжджають за кордон з метою працевлаштування. Чисельність легальних 
мігрантів є дуже низькою, так, кількість громадян України, які легально були  
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працевлаштовані за кордон становила  у 1998 році – 24 397 осіб, у  2002 році  40 683 

особи, а у 2006 році -  63 369 осіб [3]. Основна проблема відмінності в оцінках 

кількості трудових емігрантів зумовлена небажанням від'їжджаючих реєструватись у 
відповідних органах влади.  

Відповідно до проведеного у 2008 році Держкомстатом повномасштабного 

вибіркового обстеження населення з питань трудової міграції, з опитаних  48 тис. осіб 
працездатного віку виявлено географічну спрямованість потоків зовнішніх трудових 

міграцій, соціально-демографічний склад мігрантів, види їх діяльності, частоту, 

тривалість поїздок. До зовнішніх трудових мігрантів під час проведення обстеження 
віднесені  громадяни України працездатного віку, які займалися оплачуваною 

економічною діяльністю на території інших країн постійно, сезонно або тимчасово на 

офіційній та неофіційній основі.  
Згідно результатів обстеження, кількість громадян, які впродовж останніх 

трьох з половиною років, хоча б один раз виїздили за кордон з метою 

працевлаштування, склала майже 1,5 млн. або  5,1 %  населення працездатного віку. З 

них близько половини (48,5%) перебували у Росії, та майже  стільки  ж - у країнах 
Європейського Союзу, переважно в Італії (13,4%), Чеcька Республіка (12,8%), Польщі 

(7,4%), Іспанії (3,9%), Португалії (3,0 %), Угорщині (2,4%) та інших кранах (8,6%) [8]. 

Основні напрями трудової еміграції українців в 2008 році відображено на рисунку 1. 
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Рис. 1. Основні напрями трудової еміграції українців в 2008 році 

Відповідно до даних дослідження трудові міграції значно більше поширені 

серед чоловіків – вони становлять дві третини загальної кількості трудових мігрантів. 
Найбільша кількість трудових мігрантів - це особи віком 40-49 років, переважно ті 

категорії населення, які мають найвищу працездатність та є найбільш корисними для 

суспільства, але реалізовують вони свою працю за кордоном. Загальна кількість 
трудових мігрантів, а також кількість мігрантів за статтю та віком наведена в таблиці 1.    
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Таблиця 1 
Кількість трудових мігрантів за статтю та віковою категорією 

Вікова категорія Всього Жінки Чоловіки 
Кількість трудових мігрантів, 
всього, тис.осіб 

1476,1 484,8 991,3 

У тому числі за віковими групами, 
% до підсумку 

   

15-24 роки 15,3 12,0 16,8 

25-29 років 14,2 12,3 15,1 

30-34 років 15,7 16,6 15,2 

35-39 років 14,56 14,2 14,9 

40-49 років 29,3 30,2 28,9 

50-59 років 10,9 14,7 9,1 

Серед опитаних мінімальний вік осіб, що працювали за кордоном, становить 15 

років, а максимальний – 59 років. Розподіл емігрантів за кордоном, за віковими 

групами подано на рис. 2.  
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Рис. 2. Розподіл емігрантів за віковими групами 

Відповідно до наведених даних розподілу емігрантів за віковими групами -

значну частку складають заробітчани віком 40–49 років (29,3 %), середній вік 

трудового мігранта складає 36 років. Цей показник коливається від 35 років у 
Російській Федерації до 40 років в Італії.  

Найпоширенішими видами економічної діяльності трудових мігрантів є 

будівництво, промисловість, робота домашньої прислуги, сільське господарство, 
оптова й роздрібна торгівля. 

Слід зазначити, що за наявністю значної кількості відповідних вакантних 

робочих місць на ринку праці в Україні, очевидним є факт, що основною причиною, 
яка змушує до тимчасових трудових міграцій, є не безробіття, а низький рівень оплати 

праці. Свідченням цього є те, що  шість із десяти трудових емігрантів основною 
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причиною працевлаштування за кордоном назвали  низький рівень оплати за 

відповідну роботу в Україні, а три із чотирьох трудових емігрантів, які на момент 

обстеження перебували за кордоном, планують повернення на Україну. Отже, окрема 
частка заробітчан повертається на батьківщину. Основними причинами, які 

спонукають трудових емігрантів повернутися на Україну виділяють такі, як 

погіршення стану здоров’я мігрантів або їх рідних, пенсійний вік, повернення молоді 
для завершення навчання.  

Міжнародна трудова міграція має певні соціально-економічні наслідки і для 

країни-експортера і для крани-імпортера робочої сили, які умовно можна поділити на 
позитивні та негативні. 

Виграш країни-експортера трудових ресурсів полягає у наступному: 

- міжнародна трудова міграція надлишкової на певний момент робочої сили є 
одним із способів  використання трудового потенціалу, зменшення рівня безробіття та 

соціальної напруги на національному ринку праці; 

- за кордоном іммігранти отримують можливість підвищити свою кваліфікацію, 

розширити світогляд, вивчити іноземну мову, отримати досвід роботи в іншому 
соціально-економічному середовищі, в ринкових умовах, сформувати європейську 

системи цінностей; 

- більшу частину коштів заробітчани переказують своїм сім’ям, збільшуючи 
валютну масу ринку, що в свою чергу призводить до позитивних зрушень у країні. 

Обсяг надходжень коштів зароблених за кордоном в Україну, дозволяє говорити про 

формування специфічного виду інвестування економіки країни (за різними оцінками до 
7 млрд. дол. щорічно) [7]; 

Для країни-експортера робочої сили можна виділити наступні негативні 

наслідки міграції: 
- загроза незворотної втрати значної частини якісної, економічно активної 

робочої сили за умови, коли тимчасова трудова міграція призводить до еміграції та 

зміни місця постійного проживання; «відтік умів» - втрата висококваліфікованих 
підготовлених спеціалістів. Країни, до яких прибуває такий мігрант, завжди в них 

зацікавлені, так як легше оплатити працю спеціаліста, ніж підготувати фахівця 

- тривала зайнятість у сфері низько кваліфікованої праці у приймаючих країнах 
призводить до втрати кваліфікації, професії, набутих раніше в Україні 

- загрози соціального характеру пов’язані із розпадом сімей мігрантів, явищем 

соціального сирітства дітей заробітчан, проблем демографічного характеру; 
- додаткові витрати з бюджету на підготовку нових спеціалістів 
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- негативні наслідки для розвитку споживчого ринку, викликані зростанням 

грошової маси, штучним збільшенням попиту   

- загрозу становить торгівля людьми та примусова праця українських громадян 
Для країни-імпортера трудових ресурсів можна виділити наступні позитивні 

наслідки: 

- країна отримує дешеву робочу силу. Роботодавці зацікавлені у такій робочій 
силі, тому що економлять на оплаті праці, а особа погоджується на такі умови, так як 

заробітна плата є більшою, ніж у країні звідки вона прибула.  

- мігрантами є переважно особи  з освітою та досвідом роботи. Країна-імпортер 
отримує спеціалістів, що сприяє економічному та науковому розвитку. 

Негативні наслідки міграції для країн-імпортерів: 

- виникнення додаткових проблем, пов’язаних з соціальним захистом 
іммігрантів.  

- відтік національної валюти у формі вивозу чи переказу.  

- втрата дешевих спеціалістів-іммігрантів при їх поверненні на батьківщину.  

В таких ситуаціях виникає проблема державного регулювання міграційних 
процесів. 

Висновки 
Отже, міжнародна трудова еміґрація населення суттєво впливає на соціально-

економічні процеси в Україні. Значний відплив економічно активного населення з 

України призводить до суттєвих негативних наслідків соціального і демографічного 

змісту, внаслідок чого необхідно досліджувати та аналізувати зовнішню трудову 
міграцію населення як на національному, так і регіональному рівнях. Результати 

проаналізованих досліджень виявили, що особи з досвідом роботи за кордоном, 

залежно від статі та віку, по-різному ставляться до різних життєвих моментів, суттєво 
вирізняються щодо вибору власного соціального становища. Причини, які спонукають 

до здійснення трудових поїздок за межі України також залежать від статі та віку 

мігрантів.  
Міжнародна міграція робочої сили як складне і масштабне явище, яке охопило 

весь світ, викликає неоднозначні результати: ліквідуючи дефіцит робочої сили в деяких 

регіонах, вона загострює конкуренцію на ринку праці. Враховуючи ситуацію на 
внутрішньому ринку праці України, в першу чергу рівень оплати праці, збереження 

високого рівня безробіття в окремих регіонах, збільшення розриву між рівнем 

заробітної плати та вартістю життя, Україна не може ефективно впливати на масштаби 
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та мотивацію міжнародної трудової еміграції українців, тому практичні заходи 

необхідно спрямовувати на зменшення негативних наслідків цього явища.  

Враховуючи значний вплив міграційного чинника на формування ринку праці в 
Україні, який визначає специфіку функціонування ринку праці, послаблюючи прояви 

наслідків процесів безробіття як на державному, так і на регіональних ринках праці, 

необхідно також врахувати суперечливість міжнародних трудових міграційних 
процесів. Міграційні переміщення працездатного населення дозволяють згладжувати 

деякі з поточних економічних труднощів економічного розвитку, але водночас 

накопичується багато суперечностей, пов’язаних переважно з нелегальним характером 
трудових міграцій. Великомасштабна міграція, особливо кваліфікованих кадрів є 

причиною значних втрат інтелектуального потенціалу. Особливо гостро відчувається 

негативний вплив трудових міграцій у розрізі окремих населених пунктів, де у зв’язку з 
високим рівнем безробіття і слабо розвиненою сферою прикладання праці досить 

міграційний відтік є досить значним, крім того викликає такі негативні явища, як 

деформування вікової структури, зростання незареєстрованого сегменту ринку праці, 

високий показник навантаження на одного працюючого.  
Облік тенденцій розвитку сучасної міжнародної трудової еміграції українців, її 

форм та особливостей, а також забезпечення дієвих механізмів регулювання 

забезпечить можливість інтеграції українського ринку трудових ресурсів до світового 
ринку праці. Важливим є спрямування концепції національної політики у сфері 

регулювання міждержавної трудової міграції на формування умов для підвищення 

конкурентноздатності національного ринку праці та створення умов для зменшення 
масштабів зовнішньої трудової міграції праці; забезпечення захисту інтересів громадян 

України за кордоном та створення умов для поширення легальної трудової міграції.  

Соціальний захист трудових мігрантів України повинен забезпечуватися 
міждержавними та міжурядовими угодами про працевлаштування та соціальний захист 

трудових мігрантів, шляхом приєднання України до міжнародних договорів з питань 

захисту прав трудових мігрантів. 
Багатоаспектний вплив трудових міграцій на різні сторони життєдіяльності 

населення вимагає активізації зусиль щодо захисту інтересів громадян України, 

врахування особливостей міграцій в соціально-економічному розвитку регіонів. 
Ключові моменти вирішення проблеми нелегальної трудової міграції та подоланні їх 

негативних наслідків полягають у розробці нормативно-правових документів, які б 

забезпечили можливість оцінки реальної ситуації на локальному, регіональному та 
загальнонаціональному рівні, сприяли впорядкуванню міграційних потоків у всіх 
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напрямах. Прийняття урядових рішень прискорить стабілізацію на ринку праці. 

Враховуючи досвід інших країн до регулювання міграційних процесів і сучасну 

міграційну ситуацію в Україні, особлива увага повинна бути спрямована на оцінку 
міграційних потоків трудової міграції населення не тільки на державному, але й 

регіональних рівнях, щоб враховувати специфіку розвитку конкретного регіону.  
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АННОТАЦИЯ 
 

К ВОПРОСУ О МЕЖДУНАРОДНОЙ ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ В УКРАИНЕ 
В статье проанализированы современные черты внешней трудовой эмиграции населения 

Украины. Рассмотрены основные причины, которые побуждают трудовые ресурсы к эмиграции, 
позитивные и негативные социально-экономические последствия внешней трудовой эмиграции.  
Определены основные географические направления и масштабы миграционных процессов. 

 
 

THE SUMMARY 
 

TO QUESTION ABOUT INTERNATIONAL LABOUR MIGRATION IN UKRAINE 
In the article modern features of external labour emigration of population of Ukraine are analyzed. 

Principal reasons, which induce labour resources to emigration, positive and negative socio-economic 
consequences of external labour emigration are considered. Basic geographical directions and scales of 
migratory processes are determined. 
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УДК 385.412 
 

СУЧАСНІ МОДЕЛІ ІННОВАЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ ТА ФОРМУВАННЯ 
ІНДИКАТОРІВ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ 

 
А.В. ІЛЬНИЦЬКИЙ  

Мукачівський державний університет 

 
У пропонованій статті в історичному аспекті розглянуто особливості сучасних моделей 

інноваційного процесу, узагальнено та систематизовано чинники що впливають на ефективність 
національної інноваційної системи, проведено порівняння індикаторів складних інноваційних процесів в 
Україні та країнах ЄС. 

 
Актуальність теми. До 1960-х рр. статей по інноваціях публікували мало (див. 

рис. 1). Єдиним і найважливішим виключенням були роботи знаменитого австро-

американского економіста Йозефа Шумпетера. Спочатку він ввів в обіг поняття 

підприємництво ("антрепренерство") і вивчив вплив ділового циклу на народження і 

смерть бізнесів, а потім, вже працюючи в Гарварді, звернувся до крупного бізнесу як 

джерела інновацій, здатного їх же фінансувати. Проте, вже до часу смерті Шумпетера, 

в 1950-х рр., в економіці панували статичні, рівноважні математичні теорії і 

інструменти, характерні для неокласичної школи. Незабаром, правда, учені і політики 

оцінили всю важливість процесів довгострокового науково-технічного і соціального 

розвитку, що погано укладаються в сітку рівнянь. З 1960-х рр. почався підйом в 

дослідженні інновацій, що продовжується до цих пір. На даний момент часу 

інноваційний процес є невід'ємною частиною науково-технічного прогресу,   тому 

визначення  особливостей сучасних інноваційних моделей є надзвичайно актуальним. 

Об'єкти та методи дослідження 

Об'єктом дослідження є підприємства України, предметом – сучасні інноваційні 

моделі. В процесі дослідження по даній тематиці було опрацьовано статті провідних 

закордонних та вітчизняних вчених економістів Н.А.Єфіменко, І.І.Кульчицького, 

Н.І.Комкова, О.А.Романової, Р.Нельсона, С.Уінтера. Застосовувалися такі методи 

наукового дослідження як спостереження, аналіз, синтез та метод кореляційної 

залежності. 

Постановка задачі 

Основною метою дослідження є узагальнення та систематизація чинників що 

впливають на ефективність національної інноваційної системи, провести порівняння 

індикаторів складних інноваційних процесів в Україні та країнах ЄС, визначити 

відмінності та закономірності зозвитку. 
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Рис. 1. Суспільно наукові  статті про інновації в період з 1956 по 2006 р.р. (у відсотках до кількості 

всіх суспільно наукових статей) 
 

Результати та їх обговорення 

Інноваційні дослідження до 80-х років минулого століття були в основному 

обмежені даними по формуванню нових знань, що вимірювалися інвестиціями в 

наукові дослідження і розробки, публікаціями, обсягами патентування і кількістю 

науковців. Домінантою в дослідженні інновацій  було припущення, що фінансування 

НДіКР є передумовою технологічних винаходів. Теорія інновацій грунтувалася на 

лінійній моделі інновацій, в якій витрати на дослідження і розробки приводять до 

результатів у вигляді наукових публікацій і патентів. 

У кінці 80-х років 20 ст. переосмислення ідей  Й. Шумпетера привело до 

розробки сучасної  теорії інноваційного розвитку заснованою на широкому трактуванні 

інновацій. Шумпетер  розділяв  категорії  "нові комбінації", "винахід" та  "інновація" і 

обмежив останню комерціалізацією нових продуктів і застосуванням нових процесів. 

Така  дефініція інновацій має дві відмінності від моделі інновацій, рухомих науковими 

дослідженнями. По перше - винаходи повинні бути перевірені ринком на предмет 

економічної значущості, що робить попит на інновації ключовим чинником 

інноваційного процесу. По друге – фірми можуть вважатися інноваційними  при 

обмежених, або абсолютно незначних креативных зусиллях, наприклад, при покупці 

нових технологій. В результаті з'являється потреба в даних,  що описують  результат 

інноваційної діяльності у вигляді дифузії і адаптації  нових продуктів, або в зростанні 

продуктивності існуючих  технологічних процесів. Виникають проблеми визначення 
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рушійних сил інноваційних процесів, розробки інноваційних стратегій  фірм для 

поєднання винаходів (або технологічній адаптації) з потребами  ринку. 

На початку 21 століття формується "відкрита модель інноваційного процесу", 

поява якої пов'язана з глобалізацією НДіКР і мультидисциплінарним характером 

сучасних інновацій. Суть цієї моделі інновацій в тому, що розвиток сучасних 

підприємств не може довго покладатися на  їх власні зусилля в дослідженнях і 

припускає комбінацію   внутрішніх ідей із зовнішніми джерелами знань.  

Нові моделі інноваційного процесу вимагають змін в статистичних 

спостереженнях. У міжнародних  дослідженнях використовується керівництво Осло 

(Oslo Manual), на основі якого проводяться статистичні спостереження в країнах  ЄС, – 

Community Innovation SURVEYS-CIS. Вітчизняна статистика в значній мірі 

визначається вимогами цього стандарту статистичних спостережень, що дозволяє 

проводити міжнародні порівняння інноваційної діяльності в Україні і розвинених 

країнах світу. Наявність розгорнутих статистичних даних, що характеризують повний 

спектр інноваційної активності підприємств, дозволяє розробляти механізми політики, 

що враховують особливості сучасних інновацій. 

Політика потребує даних, що характеризують чотири  аспекти інноваційної 

діяльності: 

• пропозиція знань, особливо за допомогою фінансування досліджень і 

розробок; 

• дифузія інновацій, що дозволяє сформувати зв'язки між створенням знань і їх 

використанням; 

• попит на інновації; 

• системні мережі та інноваційні кластери. 

За винятком індикаторів, що характеризують пропозицію знань, кожен з трьох 

інших аспектів інноваційної діяльності  має ще дуже багато недоліків і "провалів", 

тобто пропущених показників. Проблема полягає також у тому, що поширення та 

розповсюдження інновацій визначається такими чинниками як розвиток 

підприємництва, наявність венчурного капіталу, інноваційний менеджмент і 

організаційні інновації, які  впливають на масштаби інноваційної діяльності. 

Окрім того, ефективність національної інноваційної  системи залежить від таких 

системних чинників як мобільність людського капіталу, комерціалізація результатів 

наукових досліджень, здійснюваних за рахунок засобів бюджету. Ці чинники важливі, 
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оскільки забезпечують тривалі зв'язки між різними елементами національної  

інноваційної системи. Слід також додати, що інноваційна діяльність слабо відбивається 

у сфері послуг, особливо в державному секторі. 

Зазначені вище  проблеми характерні не тільки для наший країни. Це загальні 

проблеми країн, що формують економіку знань і що намагаються знайти індикатори 

складних процесів, що відбуваються в сучасному суспільстві. Нещодавно проведені 

дослідження європейських учених в рамках проекту Trend Chart [1] спираються на 

аналіз індикаторів з різних джерел  (дані звіту про конкурентоспроможність країн, CIS-

4[2], аналітичні дослідження), що дозволяє заповнити "провал" індикаторів  у вказаних 

областях і може служити основою для подальших розробок показників інновацій. 

Процеси поширення і розповсюдження знань можна оцінити через 

співвідношення внутрішніх і зовнішніх джерел інформації для інновацій, які 

визначаються підприємствами як "основні". Аналізуючи дані CIS-4 [2] і дані 

статистичного обстеження  інноваційної діяльності підприємств промисловості в 

Україні, можна зробити висновок, що внутрішні джерела інформації  для інноваційної 

діяльності (виробничі, маркетингові і наукові підрозділи підприємств) менш значущі 

(18% для ЄС і 14,3% -для України), чим зовнішні (постачальники, споживачі, наукові 

організації, університети, виставки, ярмарки). Ці  дані підтверджують висновок про те, 

що інноваційний процес, як в розвинених країнах ЄС, так і в Україні відійшов від 

лінійної моделі, рухомої науковими дослідженнями, і в даний час користувачі і 

споживачі відіграють найважливішу роль в інноваційному розвитку. 

Для оцінки процесів поширення та розповсюдження технологічних інновацій, 

можна також  використовувати дані статистичних спостережень про результати 

інноваційної діяльності, які розглядаються підприємствами як "основні". Аналіз 

показує, що значення продуктових інновацій достатньо велике: 38 % інноваційних 

підприємств в ЄС розглядають "поліпшення якості продукції і послуг" як вельми 

важливий результат інноваційної діяльності, такий же приблизно результат  дають 

оцінки в Україні - (39%). Розширення асортименту продукції оцінюється  як  основний 

ефект інноваційної діяльності 42 %  інноваційних підприємств У;країни і 34% 

підприємств  ЄС. Важливим результатом є "збереження і розширення ринків збуту" – 

42% підприємств України і 29% інноваційних підприємств ЄС оцінили його як 

"основний". У Європі  інновації націлені на економію живої  праці в три рази більше, 

ніж в Україні, причиною тому, багато в чому,  є дешевизна вітчизняної робочої сили. 
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Разом з тим,  схожість інноваційних процесів в ЄС і Україні полягає в тому, що ідея 

інноваційного розвитку на підприємствах  більше асоціюється з новими продуктами, 

чим  з вдосконаленням існуючих технологій. 
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АННОТАЦИЯ 

 
СОВРЕМЕННЫЕ МОДЕЛИ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЦЕССА И ФОРМИРОВАНИЯ 

ИНДИКАТОРОВ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 
В статье в историческом аспекте рассмотрены особенности современных моделей 

инновационного процесса, обобщенно и систематизированы факторы что влияют на эффективность 
национальной инновационной системы, проведено сравнение индикаторов сложных инновационных 
процессов в Украине и странах ЕС. 

 
THE SUMMARY 

 
MODERN MODELS OF INNOVATIVE PROCESS AND FORMING OF INDICATORS OF 

INNOVATIVE DEVELOPMENT 
In the article the features of modern models of innovative process are considered in a historical aspect, 

generalized and factors are systematized that influence on efficiency of the national innovative system, 
comparison of indicators of difficult innovative processes is conducted in Ukraine and countries of ES. 
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УДК 385.412 
 
 

РОЛЬ СТИМУЛЮВАННЯ  ПЕРСОНАЛУ В ЗРОСТАННІ ЕФЕКТИВНОСТІ 
ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

 
М.М. КУШТАН  

Мукачівський державний університет 

У статті зроблено спробу визначення ролі стимулювання персоналу в діяльності виробничого 
підприємства, а також вплив на продуктивність праці та ефективність діяльності  вцілому. 

 

Актуальність теми 

 Внаслідок переходу до ринкових відносин, зміни форм власності та механізмів 

господарювання економіка України переживає непростий період. В таких умовах перед 

підприємствами постають нові проблеми. Виживання в період економічної 

нестабільності, недосконалого законодавства та політичних потрясінь неможливе без 

добре продуманої, чіткої стратегії розвитку. В більшості конкретних ситуацій втілити в 

життя будь-які зміни можна лише за допомогою людського фактора. 

Зважаючи на досвід країн з розвинутою ринковою економікою, одним з 

основних чинників конкурентноздатності фірми, її міцності і процвітання стає якість 

персоналу і його сумлінне відношення до праці. Таким чином можна відмітити, що 

одним з головних результатів сучасного етапу науково-технічного прогресу стало 

перетворення людини в основну рушійну силу виробництва, в основне багатство будь-

якого підприємства, фірми. 

Серед комплексу проблем, що постають перед керівниками, особливу роль 

відіграє проблема стимулювання праці в рамках мотивації трудової діяльності 

персоналу фірми. Задачею цієї області роботи менеджера є підвищення ефективності 

виробництва за рахунок усестороннього розвитку і розумного застосування творчих 

сил людини, підвищення рівня її кваліфікації, компетентності, відповідальності, 

ініціативності. 

Для ефективної мотивації діяльності необхідно знати бажання працівників, їх 

потреби, побоювання. Якщо керівник не знає потреб, то його спроба забезпечити 

мотивацію діяльності людини наперед приречена на провал. При цьому важливо 

розуміти, що людиною керує не одна ізольована потреба, а комплекс і їх склад може 

змінюватися. Вплив зовнішніх факторів, потреб, цінностей, їх дія на трудову 

мотивацію людини розглядається багатьма теоріями (теорія очікувань, рівності, двох 
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факторів Герцберга, потреб Маслоу та ін.), але жодна не дає вичерпних пояснень 

поведінки людини. 

Об’єкти та методи дослідження 

Формування ефективної системи стимулювання трудової діяльності персоналу є 

не тільки пріоритетним напрямком стратегії розвитку підприємства, але й однією з 

найактуальніших проблем. Загалом проблемою стимулювання праці персоналу в 

процесі управління підприємством займалися як зарубіжні Ф.У.Тейлор, А.Файоль, 

Ф.Б.Гілберт, М.Альберт, так і вітчизняні науковці В.М.Бевз, С.М.Злупко, О.Г.Мельник, 

Г.Т. Завіновська, Д.П. Богиня, А.М. Колот.   

Водночас невирішеними залишаються питання практичної цінності отриманих 

результатів у сучасних умовах. 

При дослідженні даної теми використовувалися методи спостереження, аналізу, 

синтезу, індукції, дедукції та інші. 

Постановка задачі   

Метою статті є визначення сутності та переваг  стимулювання персоналу, а 

також розробка загальних рекомендацій що можуть бути використані на вітчизняних 

підприємствах.  

Результати та їх обговорення  

Мотивація — це процес спонукання кожного співробітника і всіх членів 

колективу до активної діяльності для задоволення своїх потреб і для досягнення цілей 

організації [3]. 

Мотиви праці різноманітні. Вони відрізняються за: 

⎯ потребами, які людина хоче задовольнити своєю трудовою діяльністю; 

⎯ цінностями, які потрібні людині для задоволення своїх потреб; 

⎯ ціною, яку працівник готовий заплатити за свої потреби.  

Мотивація  і стимулювання як методи управління працею є протилежними за 

напрямами: перший направлений на зміну існуючого стану, другий — на його 

закріплення, проте вони доповнюють один одного. 

Стимулювання праці – це насамперед зовнішнє спонукання, елемент трудової 

ситуації, що впливає на поведінку людини в сфері праці, матеріальна оболонка 

мотивації персоналу. Водночас, воно криє в собі і нематеріальне навантаження, що дає 

працівнику змогу реалізувати себе як особистість і працівника одночасно. Ні для кого 

не є таємницею, що успіх підприємства прямо залежить від якості роботи кожного 



Науковий вісник Мукачівського державного університету 
Економічні науки 

190

 

Журнал наукових праць №9(4)’2010 
 

співробітника. І цілком природно, що розумні керівники зацікавлені у створенні для 

своїх працівників таких умов, у яких вони могли б працювати на повну силу. Та тільки 

якими вони повинні бути, ці умови? Знайти відповідь намагалося не одне покоління 

підприємців і вчених-психологів... Але питання успішної мотивації персоналу на 

підприємстві дотепер відкрите. 

Стимулювання як тактика вирішення  проблем є орієнтацією на фактичну 

структуру ціннісних орієнтацій і інтересів працівника, на більш повну реалізацію 

наявного трудового потенціалу. 

Стимулювання праці передбачає створення умов, при яких активна трудова 

діяльність дає високі результати, стає необхідною і достатньою умовою задоволення 

значних і соціально обумовлених потреб працівника, формування у нього мотивів до 

праці. Ця задача досягається застосуванням системи засобів стимулювання.  

Як правило, засоби стимулювання поділяють на три групи: основна матеріальна 

винагорода, нематеріальне стимулювання або соціально-психологічне, пакет 

компенсаційних виплат. 

Основна матеріальна винагорода включає: 

⎯ оклад; 

⎯ надбавки; 

⎯ доплати; 

⎯ премії; 

⎯ комісійну винагороду; 

⎯ участь у прибутках. 

Безпосередньо стимулює підвищення якості і продуктивності праці така схема 

оплати, за якої працівник власними зусиллями може впливати на рівень своєї 

винагороди. Добре структурована, стабільна, зрозуміла всім система оплати праці 

сприймається як справедлива. Строге дотримання роботодавцем встановлених правил 

— вчасна виплата зарплати, дотримання всіх принципів преміювання є основою 

формування сприятливого клімату в колективі, підвищує лояльність працівників, а в 

підсумку і результативність їх трудової діяльності. 

Кожна людина потребує розуміння і самоповаги, рідко можна зустріти людину, 

незадоволену своїм інтелектом. Життєвий успіх розуміється нами як безумовне 

підтвердження значимості власного «Я», а більшість невдач ми пояснюємо 

недосконалістю оточуючого нас життя, помилками чи протидією системи. Кожна дія 
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чимось і якось мотивована, і потребує оцінки самої людини та оточуючих її людей. 

Причому негативна оцінка, особливо із застосуванням яких-небудь штрафних санкцій, 

часто може викликати непрогнозовану реакцію. Покарання рідко дає виховуючий 

ефект, зазвичай людина лише вчиться як уникнути в подальшому відповідальності за 

власний вчинок. Позитивна оцінка, особливо негайна, не тільки формує поведінку, а й 

задовольняє нашу природну потребу в підвищенні самооцінки. Саме в цьому й полягає 

зміст соціально-психологічного стимулювання. Нематеріальне або соціально-

психологічне стимулювання включає такі засоби: 

⎯ вдячність; 

⎯ публічне заохочення успіхів; 

⎯ надання нового виду праці; 

⎯ службове просування; 

⎯ почесті, нагороди; 

⎯ навчання. 

  Більшість вітчизняних менеджерів помилково вважають, що людина працює 

виключно заради грошей. В дійсності ж працівник і роботодавець є рівними 

партнерами, що мають власні цілі! Людина працює для того, щоб задовольнити свої 

потреби, але щоб працювати добре їй потрібні вагомі мотиви, наприклад пакет 

компенсаційних виплат (компенсація транспортних витрат, витрат на освіту дітей, 

оплату харчування, витрат на проведення свят, медичне страхування тощо). 

При розробці та застосуванні системи стимулювання трудової активності 

персоналу необхідне дотримання чотирьох функцій: комплексності, 

диференційованості, гнучкості та оперативності. 

Комплексність передбачає єдність моральних і матеріальних, колективних та 

індивідуальних стимулів, значення яких залежить від системи підходів до керування 

персоналом, досвіду і традицій підприємства. Комплексність припускає також 

наявність антистимулів. 

Диференційованість означає індивідуальний підхід до стимулювання різних 

прошарків і груп працівників. 

Гнучкість і оперативність виявляються в перегляді стимулів залежно від змін, 

що відбуваються в суспільстві і колективі. 

З метою максимізації дії стимулів слід дотримуватись певних принципів [5]. Це: 
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1) Доступність. Кожен стимул має бути доступним для всіх працівників. Умови 

стимулювання повинні бути демократичними і зрозумілими; 

2) Відчутність. Практика показує, що є деякий поріг дієвості стимулу. У різних 

країнах і колективах він істотно різниться. 

3) Поступовість. Матеріальні стимули на практиці треба постійно і поступово 

корегувати у бік підвищення. У жодному разі не допускається зниження рівня 

матеріального стимулювання, якого б високого рівня він не досяг. Практичні 

дослідження підтверджують думку психологів про те, що між бажаним і реальним 

рівнем матеріальної винагороди, зазвичай, є лінійна залежність. Після підвищення 

винагороди формується новий, більш високий рівень очікувань, а отже, і більшої 

винагороди часом за ту ж працю; 

4) Мінімізація розриву між результатом праці і його оплатою. Почастішання 

винагороди, її чіткий зв’язок з результатом праці – сильний мотиватор. Підвищення 

рівня винагороди порівняно з попереднім приносить працівнику як матеріальне, так і 

моральне задоволення, підвищує його тонус і настрій. Тимчасове ж зниження цього 

рівня в більшості людей викликає почуття «реваншу»і позитивно позначається на 

трудовій активності; 

5) Поєднання матеріальних і моральних стимулів. За своєю природою 

матеріальні і моральні фактори однаково сильні: усе залежить від місця, часу і об’єкта 

впливу цих факторів. Йдеться про рівень розвитку економіки в регіоні, культурні 

традиції, а також матеріальне становище, вік і стать працівника. Беручи до уваги цю 

обставину, необхідно розумно поєднати ці види стимулів з урахуванням їхньої 

цілеспрямованої дії на кожного працівника. Відомо, наприклад, що для молодих 

працівників пріоритетнішими є матеріальні стимули. Але це не означає, що моральні 

стимули зовсім не мають значення. Недооцінка чи переоцінка стимулювання і видів 

стимулів однаково шкідлива для ефективного менеджменту на підприємстві; 

6) Поєднання стимулів і антистимулів. Суперечки про значимість стимулів і 

антистимулів не вщухають. Тому необхідно їхнє розумне поєднання. Звичайно, для 

компаній  з високим відсотком пасивних працівників, антистимули необхідні. 

Висновки 

Управління колективом буде найбільш ефективним, якщо очікування, надії його 

членів будуть здійснюватися і вони не будуть розчаровані результатами своєї праці. 

Керівник повинен бути тонким психологом, повинен добре розбиратися в справжніх 
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мотивах і потребах своїх  таких різних співробітників. Абсолютного задоволення 

потреб всіх членів колективу досягнути неможливо, однак керівник повинен приділяти 

мотивації своїх підлеглих постійну увагу.  

Успішна практика показує, що розуміння і зближення цілей працівника і 

роботодавця — найкоротший шлях до підвищення ефективності діяльності 

підприємства.  
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АННОТАЦИЯ 

 
РОЛЬ СТИМУЛИРОВАНИЯ  ПЕРСОНАЛА В РОСТЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 
В статье сделана попытка определения роли стимулирования персонала в деятельности 

производственного предприятия, а также влияние на производительность труда и эффективность 
деятельности вцелом. 

 
THE SUMMARY 

 
A ROLE OF STIMULATION  OF PERSONNEL IS IN GROWTH OF EFFICIENCY OF ACTIVITY 

OF ENTERPRISE 
In the article the attempt of determination of role of stimulation of personnel is done in activity of 

production enterprise, and also influence on the labour productivity and efficiency of activity of fully. 
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УДК 385. 412 
 

ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ  ПІДПРИЄМСТВ ЛЕГКОЇ 
ПРОМИСЛОВОСТІ 

 
В.І. РОМЕНСЬКИЙ  

Мукачівський державний університет 

 
У статті розглянуто показник рентабельності діяльності підприємства як такий що 

характеризує ефективність його роботи в цілому. Визначено  важливість його аналізу та розробки 
можливих шляхів підвищення в сучасних умовах для любого підприємства, що в свою чергу дає 
можливість не лише вижити в ринковій економіці, але і підвищити свою інвестиційну привабливість.  

 

В час інтенсивного розвитку ринкових відносин в Україні все більша увага  

приділяється аналізу рентабельності підприємства. Даний показник характеризує 

ефективність роботи підприємства в цілому а величина прибутку підприємства; має 

безпосередній вплив на прийняття рішення інвесторами, які зацікавлені у 

рентабельності конкретного підприємства. Чим вищій цей показник, тим більше коштів 

підприємство може отримати від інвесторів і тим самим збільшити прибуток за 

рахунок розширення виробництва.  

Об'єкти та метиоди  дослідження 

Предметом нашого дослідження є процес впровадження у підприємницьку 

діяльність нових методів з метою підвищення рівня рентабельності підприємства. 

Об’єктом дослідження обрано СП "Віад Сейлс Мукачево" як типового 

представника підприємств легкої промисловості з іноземним капіталом. В процесі 

дослідження було опрацьовано праці провідних вітчизняних та закордонних вчених 

Покропивного С.Ф., Волкова А.І., Герасимчука В.Г., Бандурка О.М., Харіва П.С., Беа 

Ф.К., Швайтдера М. 

В основному застосовано такі методи наукового дослідження як спостереження, 

аналіз та прогнозування. 

Постановка задачі 

Показник рентабельності діяльності характеризує ефективність роботи 

підприємства в цілому , тому його аналіз та розробка можливих шляхів підвищення в 

сучасних умовах є важливою для любого підприємства так як дає можливість не лише 

вижити в ринковій економіці, але і підвищити свою інвестиційну привабливість. Таким 

чином сучасні ринкові відносини вимагають розробки нових підходів у розробці 

шляхів підвищення рентабельності. 
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Результати та їх обговорення 

Для підвищення рентабельності на СП "Віад Сейлс – Мукачево" на нашу думку 

необхідно підвищити вплив мотивації на продуктивність праці, здійснювати 

планування соціально-трудових відносин, а також, необхідним є вдосконалення 

механізму укладання колективного договору.  

Щодо системи мотивації досліджуваного підприємства, то на сьогодні вона 

обмежена матеріальним стимулюванням. Проте, на СП "Віад Сейлс – Мукачево" зовсім 

не використовується нематеріальна мотивація. Саме її використання, на нашу думку, 

повинно б призвести до підвищення продуктивності праці, а отже і до підвищення 

ефективності управління персоналом.  

Як показує досвід інших підприємств найбільш сприятливими для працівників 

СП "Віад Сейлс – Мукачево" виступатимуть такі складові нематеріальної мотивації: 

- гуманізація праці; 

- професійно-кваліфікаційний розвиток робочої сили; 

- нетрадиційні методи матеріального стимулювання (індивідуалізація заробітної 

плати, участь працівників у прибутках, плани групового стимулювання);  

- більш широке залучення трудящих до управління виробництвом.    

 Практичні заходи щодо приведення в дію нових резервів підвищення трудової 

активності найманих працівників на СП "Віад Сейлс – Мукачево", на нашу думку, 

безпосередньо зв’язані з гуманізацією праці. За свідченнями багатьох спеціалістів з 

менеджменту саме гуманізація праці, на сьогодні, є основною ланкою нематеріальної 

мотивації праці.  

Гуманізація праці покликана забезпечити:  

а) високу змістовність праці трудящих, яка відповідає їхній кваліфікації, 

структурі та ієрархії потреб і мотивів; 

б) краще пристосування матеріально-технічної бази виробництва до людини; 

в) створення сприятливих умов праці; 

г) широку та активну участь працівників у вирішенні виробничих завдань. 

Програма гуманізації праці на СП "Віад Сейлс – Мукачево" повинна включати 

наступні складові: 

• збагачення змісту праці за рахунок переведення працівників з одного 

робочого місця на інший, або ж надання працівникам різних операцій по пошиву одягу; 

• розвиток колективних форм організації праці; 
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• створення досконаліших умов праці; 

• демократизація управління, залучення працівників до управління 

виробництвом, зокрема це можливо здійснити через проведення нарад між 

адміністрацією підприємства і представниками бригад, цехів;  

• раціоналізація режимів праці і відпочинку, впровадження гнучких графіків 

роботи на СП "Віад Сейлс – Мукачево". Проте його використання ускладнюється тим, 

що здійснюється виробництво потоковим методом. Для керівництва і спеціалістів, 

можливості використання плаваючого графіку роботи практично необмежені.   

Нові підходи до мотивації праці сприятимуть розвитку творчого потенціалу 

працівників, підвищать якість трудового життя, призведуть до демократизації 

управління виробництвом. 

 На нашу думку поряд із запровадженням гуманізації праці на СП "Віад Сейлс – 

Мукачево" необхідним є використання такого заходу нематеріальної мотивації 

працівників як участь в управлінні справами підприємства. Це буде вигідно як 

робітникам  і спеціалістам, так і керівництву підприємства. Перші отримають 

можливість повнішого задоволення своїх нематеріальних потреб, а другі – можливість 

підвищити ефективність прийняття управлінських рішень за рахунок застосування 

нетрадиційних підходів щодо проблем, які виникають на низовому рівні.  

Характерною особливістю сучасного виробництва є перехід від індивідуальних 

до колективних (групових) форм організації праці, які в практиці господарювання  СП 

"Віад Сейлс – Мукачево" можуть проявлятися в спільному вирішення окремих завдань 

(контроль якості, обслуговування виробництва, навчання), здійсненні виробничого 

процесу в комплексі, виконанні "наскрізних" робіт у процесі нововведень.  

Також, одним з методів нематеріальної мотивації, використання якого дозволить 

підвищити ефективність управління персоналом на СП "Віад Сейлс – Мукачево"  

виступає стимулювання вільним часом. Слід відмітити, що однією з нагальних потреб 

кожної людини є вільний час і сприятливий режим робочого часу.  

На думку провідних світових спеціалістів в галузі управління персоналом 

потрібно розподіляти на дві складові: надання додаткового часу та перерозподіл 

робочого часу,   

Практика провідних підприємств України та світу свідчить про значний 

стимулюючий ефект додаткових відпусток за специфічні умови праці, за результати 

праці, що суттєво відрізняються від нормативних. Додаткові відпустки мають сприяти 
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залученню до певних видів діяльності, створювати додаткові стимули для закріплення 

персоналу і на СП "Віад Сейлс – Мукачево", що в свою чергу дасть можливість 

знизити плинність кадрів на підприємстві.  

Проте слід зазначити, що поряд із позитивними сторонами від застосування 

наведених вище методів стимулювання в окремих випадках можуть виникати і 

негативні наслідки, зокрема породження проблем організаційно-економічного 

характеру. Критерієм застосування цих методів є досягнення підвищення ефективності 

діяльності підприємства в цілому. 

Крім нематеріальної мотивації,  підвищення ефективності СП "Віад Сейлс – 

Мукачево" може здійснюватись шляхом покращення соціально-трудових відносин на 

підприємстві. 

Джерелами фінансування заходів соціального характеру на СП "Віад Сейлс – 

Мукачево" можуть виступати: 

• прибуток підприємства; 

• операційні витрати; 

• кошти профспілки. 

Важливе місце в соціально-трудовому плануванні відводиться колективному 

договору, який є основним нормативно правовим актом, що регулює в межах СП "Віад 

Сейлс – Мукачево" відносини, пов’язані з виробничою діяльністю, включає заходи, 

спрямовані на удосконалення виробництва, оплату праці, поліпшення умов праці й 

побуту працівників та інше. 

Вивчивши можливості підприємства, позитивні та негативні сторони його 

діяльності, на наш погляд доцільно здійснити наступні заходи: 

• підвищувати вплив соціально-психологічних методів управління; 

• в більшій мірі делегувати повноваження середній ланці керівництва. Нажаль, 

на сьогоднішній день, в Україні на підприємствах таке дуже рідко практикується.  

• залучати працівників до участі в управлінні та обговоренні важливих питань, 

а також зробити керівний персонал підприємства в більшій мірі залежними від 

прибутків підприємства. Заробітна плата має пропорційно залежати від того, як 

фінансові показники підприємства збільшуються або зменшуються; 

• підвищити вплив економічних і неекономічних способів мотивації. На 

даному етапі розвитку економіки України неекономічні способи заохочення 

працівників є майже недієвими; 



Науковий вісник Мукачівського державного університету 
Економічні науки 

198

 

Журнал наукових праць №9(4)’2010 
 

• на підприємстві потрібно вивільняти працівників пенсійного віку і залучати 

молодих спеціалістів, і надавати їм реальні пільги наприклад при покупці житла в 

кредит.  

Таким чином, для підвищення рентабельності на СП "Віад Сейлс – Мукачево" 

необхідно вдосконалення застосування нематеріальної мотивації, а також здійснювати 

фінансування розвитку соціально-трудових відносин.  
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АННОТАЦИЯ 

 
ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ  ПРЕДПРИЯТИЙ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

В статье рассмотрен показатель рентабельности деятельности предприятия как таковой что 
характеризует эффективность его работы в целом. Определенно  важность его анализа и разработки 
возможных путей повышения в современных условиях для каждого предприятия, что в свою очередь 
дает возможность предприятию не только выжить в рыночной экономике, но и повысить свою 
инвестиционную привлекательность.  

 
 

THE SUMMARY 
 

WAYS OF INCREASE OF PROFITABILITY  OF ENTERPRISES OF LIGHT INDUSTRY 
In the article the index of profitability of activity of enterprise is considered as such that characterizes 

efficiency of its work on the whole. Certainly  importance of its analysis and development of possible paths of 
increase in modern terms for every enterprise, that in same queue enables an enterprise not only to survive in a 
market economy but also promote the investment attractiveness.  
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4. Роздрукований варіант анотацій з назвою статті українською, англійською та 
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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) 
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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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