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УДК 685.34.013.2
УДОСКОНАЛЕННЯ НОМЕНКЛАТУРИ ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ
СПОРТИВНОГО ВЗУТТЯ
Б.Б. ПЕТРУС, О.П. КОЗАРЬ, С.М. ГРИШКО
Мукачівський державний університет

Проведено аналіз існуючої нормативної документації стосовно показників якості спортивного
легкоатлетичного взуття для дітей віком 12-16 років. Розроблено анкету опитування та сформовано
дві групи експертів для проведення експертного методу. В результаті опитування та обробки анкетних
даних отримано вагомі показники якості взуття для легкої атлетики.

На сьогоднішній день велика кількість людей свідомо надає перевагу здоровому
способу життя, займаючись спортом, проводячи багато часу на стадіонах, в парках,
тренувальних залах. Багато батьків, піклуючись про своїх дітей, віддають їх до різного
роду спортивних секцій при дитячо-юнацьких спортивних школах (ДЮСШ), або
приватних спортивно-оздоровчих комплексах, що свідчить про високий рівень
культури населення. Одним

із основних, найбільш масових та популярних видів

сучасного спорту є легка атлетика (королева спорту), яка є основоположником
сучасних олімпійських ігор, яка об’єднує в собі багато дисциплін (ходьба, біг, стрибки,
кидання та багатоборство), кожна з яких вимагає використання спеціального взуття,
оскільки має особливу біомеханіку рухового апарату, а особливо стопи [1]. Ціль
носіння спеціального взуття на змаганнях полягає в тому, щоби захистити стопу,
надати їй стабільність та щільний контакт з поверхнею[2].
Прийшовши в секцію з легкої атлетики, діти повинні пройти певні етапи
підготовки, перед тим, як виконувати великі навантаження [3,4,5], під час чого вони
займаються спеціальними вправами загальної фізичної підготовки та розвиваючими
іграми. В результаті такої підготовки відбувається розподіл дітей, тобто прихильність
до того чи іншого виду легкої атлетики. Після досягнення 14 річного віку міняється
методика тренувального процесу, пов’язана з поділом дітей на тих, які будуть
займатися бігом, стрибками і т.д., що передбачає збільнення навантаження на руховий
апарат дитини.
Однак на цьому етапі постає проблема, коли під час тренувань та змагань юні
легкоатлети користуються взуттям, яке не зовсім відповідає вимогам якості щодо
сучасного легкоатлетичного дитячого взуття, оскільки розмірно-повнотний асортимент
існуючого взуття не відповідає параметрам стоп українських дітей, що було
підтверджено значною кількістю тренерів. Відомо, що використання невідповідного
взуття може мати шкідливий вплив на розвиток стопи дитини під час регулярних
тренувань та змагань.
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В

результаті

пошуку

інформації

щодо

нормативної

документації

для

спортивного взуття для дітей-легкоатлетів віком 12-16 років, конкретних даних, а саме,
показників якості знайдено не було, з чого і випливає актуальність запланованої
роботи. Із відомих нам нормативних документів по тематиці дослідження було
знайдено [6]

ГОСТ 4.78-82 «Система показателей качества продукции «ОБУВЬ

СПОРТИВНАЯ»

Номенклатура

спеціалізовані обов’язкові

показателей»,

котрий

регламентує

загальні

показники якості спортивного легкоатлетичного взуття.

Дана номенклатура не зовсім відповідає сучасним тенденціям та вимогам щодо взуття
для легкоатлетів у зв’язку із значними змінами в галузі спорту (нове покриття бігових
доріжок), та розвитку і створення сучасних матеріалів для виготовлення спеціального
спортивного взуття (штучні та синтетичні матеріали підвищених властивостей) та
ДСТУ 3485-96. Взуття. Номенклатура показників якості. [7], ГОСТ 12.4.127-83 Обувь
специальная. Номенклатура показателей качества. [8].
Щоб створити взуття, яке відповідає реальним умовам та вимогам експлуатації,
необхідно врахувати безліч факторів. Серед них надійний захист, забезпечення
комфорту, небезпека одержання механічної травми стопи, вплив води, холоду тощо.
Функціональність

спортивного

взуття

можна

розглядати

як

комплекс

особливостей з конкретним взаємозв’язком, який залежить від цільового призначення
взуття.
Для сучасного спортивного взуття можна виділити три функції: основну –
забезпечення можливості досягнення високих спортивних результатів; допоміжну –
захист від небезпечної дії навколишнього середовища, травм, а також профілактику
захворювання стопи спортсмена; естетичну, яка займає важливе місце в сучасному
спорті. Відповідність спортивного взуття вимогам, що забезпечують виконання
основної функцій, визначається відношенням оптимальної внутрішньої форми,
кількістю особливостей, які ставляться до верху і низу взуття, розмірністю взуття.
Показники якості спортивного взуття згідно ГОСТ 4.78-82 підрозділяються на
такі групи: функціональні, ергономічні, гігієнічні і естетичні.
Постановка задачі
Основним завданням даної роботи є удосконалення номенклатури показників
якості спортивного взуття для дітей легкоатлетів, в основі якої лежить створення
спеціального взуття з врахуванням всіх вимог та норм.
Об’єкти та методи досліджень
Для проведення дослідження нами було вивчено методи та методики для
вирішення

поставленого

перед

нами

завдання.

Для
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номенклатури показників якості спортивного взуття для дітей-легкоатлетів, як
найбільш оптимальні, нами було обрано наступні методи:
- метод експертного опитування;
- метод інтерв’ю як одного із способів отримання більш точних даних;
- метод анкетування.
Експертний метод – це метод вирішення завдань, який полягає у використанні
думки фахівця (експерта).
Експертна оцінка – кількісна та якісна оцінка процесів, явищ, економічних
величин, показників, зроблені експертами на основі їх міркувань (у балах, порядкових
номерах, рейтингах). До експертної оцінки найчастіше вдаються, коли аналізоване
явище, величина тощо не піддається безпосередньому обліку, вимірюванню.
Інтерв’ю – це спосіб отримання більш точних та глибоких даних в тій чи іншій
сфері діяльності при залученні безпосередньо тих осіб, які зайняті виключно тою
діяльністю, про яку очікується отримати інформацію. Одним із способів проведення
інтерв’ю є анкетування.
Анкетування – це метод отримання інформації при тому чи іншому дослідженні
за допомогою спеціальних анкет, які роздаються особам, від яких очікується отримати
певні дані. Анкетування може використовуватися при експертному методі.
Дослідження проводились на базі Мукачівської та Ужгородської дитячоюнацької спортивної школи, технологічного факультету Мукачівського державного
університету. В якості об’єкту дослідження виступає взуття для легкоатлетів, а
предметом дослідження є показники якості.
Першим етапом експертного методу було формування двох груп експертів. В
ролі першої групи експертів виступають спеціалісти взуттєвої галузі (викладачі
кафедри «Технологія та конструювання виробів зі шкіри» та провідні фахівці взуттєвих
підприємств) – 10 чоловік, та студенти кафедри, групи ВШЛВ - 51 – 10 чоловік).
В ролі другої групи експертів виступають безпосередньо споживачі, тобто
спортсмени та тренери з легкої атлетики загальною кількістю 50 чоловік.
На другому етапі мала місце розробка анкети експерта (див. таблиця 1). При
цьому за основу було взято номенклатуру показників за ГОСТ4.78-82., ДСТУ 3485-96.,
ГОСТ 12.4.127-83., загалом 41 показник отримані в результаті дослідження умов при
вивченні нормативних документів згідно вимог до спецвзуття.
Анкета експерта має вигляд опитувальної карти. В анкеті експертам
пропонується поставити знак «+» у разі позитивної відповіді та знак «-» – негативної.
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Таблиця 1.
Анкета експерта _____________________________(ПІБ)
по визначенню номенклатури показників якості взуття для дітей легкоатлетів віком 12-16 років
ДСТУ
ГОСТ
ГОСТ 4.783485-96. 12.4.127-83
82
Оцінка,
№ по
Взуття.
Обувь
«Обувь
відповідь
Показник якості
Номенкла специальная. спортивная» порядку,
експерта
тура
Номенклатура Номенклатур шифр
(“+”або“-“)
показникі показателей а показателей
в якості
качества
качества
*
*
1
Лінійні розміри
*
2
Комфортність
*
3
*
*
Опір ковзанню
*
4
*
*
Гнучкість
*
*
*
5
Маса
*
*
6
Намокаємість в динамічних умовах
7
*
Теплопровідність
8
*
Зносостійкість
*
9
*
Формостійкість
*
*
*
10
Міцність кріплення деталей верху
*
*
*
11
Міцність кріплення підошви
*
*
*
12
Міцність кріплення деталей заготовки
*
*
13
Стійкість геленкової ділянки
*
14
*
Гарантійний термін експлуатації
*
15
*
Зціплення підошви з опорною поверхнею
16
*
*
Ремонтопридатність
*
*
17
Товщина деталей низу
*
*
18
Товщина деталей верху
*
19
Естетичні
*
20
Відповідність цільовому призначенню
*
21
Силует взуття
*
22
Зовнішній вигляд взуття
*
Механічний захист:
*
23
- удари
*
24
- стирання
*
25
- проколи
*
26
- вібрація
*
27
Теплозахисні властивості
*
*
28
Паро проникливість
*
*
29
Повітря проникливість
*
*
30
Водопроникливість
*
31
Намочуваність
32
Анатомічна колодка
33
Швидке шнурування
34
Аеродинамічний дизайн
35
Антибактеріальна устілка
36
Жорсткий задник
*
37
Захист від ковзання
*
38
Поглинання води
*
39
Водостійкість
40
Потовиділення, втомлюваність
41
Вартість
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Результати та їх обговорення
За

результати

математичної

обробки

узгодженість думок обох груп експертів.

анкетних

даних

спостерігається

В перелік найвагоміших увійшло 20

показників. Найвищі бали набрали показники ергономічні та функціонально споживчі.
Торимані дані засвідчують, що окремі показники повторюються, що є доказом їх
вагомості. Таким чином отримали остаточну номенклатуру показників якості,
опираючись на яку проходитиме розробка спеціального спортивного взуття дітей
легкоатлетів віком 12 – 16 років (див. таблиця 2).

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Таблиця 2.
Вдосконалена номенклатура показників якості спортивного взуттядля дітей
легкоатлетів віком 12 – 16 років.
Шифр
Показник якості
2
Комфортність
4
Гнучкість
5
Маса
8
Зносостійкість
9
Формостійкість
11
Міцність кріплення підошви
12
Міцність кріплення деталей заготовки
13
Стійкість геленкової ділянки (геленок, задник)
15
Зціплення підошви з опорною поверхнею
19
Естетичні
22
Зовнішній вигляд взуття
32
Анатомічна колодка
33
Швидке шнурування
34
Аеродинамічний дизайн

Висновки
В результаті аналізу існуючої нормативної документації стосовно показників
якості спортивного легкоатлетичного взуття для дітей віком 12-16 років, було
встановлено, що на сьогоднішній день, вимоги та нормативи регламентовані
нормативними документами радянських часів, не зовсім відповідають сучасним
тенденціям та вимогам щодо взуття для дітей легкоатлетів у зв’язку із значним
прогресом в галузі розвитку спорту (нове покриття бігових доріжок) та створення
сучасних матеріалів для виготовлення спеціального спортивного взуття (штучні та
синтетичні

матеріали

підвищених

властивостей)

і

зміною

антропометричних

параметрів стоп українських дітей. Для вирішення поставленої перед нами задачі було
розроблено анкету опитування та сформовано дві групи експертів для проведення
експертного методу. В результаті опитування та обробки анкетних даних отримано
вагомі показники якості взуття для легкої атлетики, які було сформовано у єдину
вдосконалену номенклатуру показників якості, опираючись на яку наступним етапом
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може бути розробка конструкції взуття та вибір матеріалів для виготовлення
спеціалізованого спортивного легкоатлетичного взуття для дітей-легкоатлетів вікової
категорії 12 – 16 років.
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АННОТАЦИЯ
УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НОМЕНКЛАТУРЫ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА
СПОРТИВНОЙ ОБУВИ
Проведен анализ существующей нормативной документации относительно показателей качества
спортивной легкоатлетической обуви для детей возрастом 12-16 лет. Разработана анкета опроса и
сформированы две группы экспертов для проведения экспертного метода. В результате опроса и
обработки анкетных данных получены весомые показатели качества обуви для легкой атлетики.
THE SUMMARY
IMPROVEMENT OF NOMENCLATURE OF INDEXES OF QUALITY
TO THE SPORTING SHOE
The analysis of existent normative document is conducted in relation to the indexes of quality of
sporting track-and-field shoe for children by age 12-16 years. The questionnaire of questioning is developed and
two groups of experts are formed for the leadthrough of expert method. As a result of questioning and
processing of questionnaire data the ponderable indexes of quality of shoe are got for track-and-field.
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УДК 549.234:546.6
ВСТАНОВЛЕННЯ ЗАЛИШКОВИХ НАПРУЖЕНЬ У ТЕРМІТНІЙ СТАЛІ
40Л ЗА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИМ МЕТОДОМ ЗАКСА
1

Ю.Ю. ЖИГУЦ1, В.Ф. ЛАЗАР 2
Ужгородський національний університет
2
Мукачівський державний університет

В роботі проведено аналіз експериментальних методів встановлення залишкових напружень.
Величини залишкових напружень для термітних сплавів залишаються майже недослідженою областю
при виготовленні циліндричних деталей, що і привело до необхідності їх оцінки та встановлення впливу
цих напружень на міцність синтезованого сплаву. Для цього був використаний метод Закса. В
результаті встановлено, що при формуванні зливка з термітної сталі 45Л осьові залишкові напруження
найменші, тангенціальні залишкові напруження в 2,6 рази більші за осьові, а радіальні в 4,1 рази.
Ключові слова: сталь, металотермія, метод Закса, залишкові напруження, осьові,
тангенціальні, радіальні напруження.

При використанні термітних матеріалів значну роль відіграють залишкові
напруження, що пов’язано із значним градієнтом температур синтезу сплаву, високими
швидкостями охолодження, інтенсивною швидкістю проходження фронту горіння у
металотермічній шихті та ін. Це в свою чергу може викликати залишкові напруження,
які в матеріалах синтезованих термітними методами до цих пір не досліджувалися.
Серед існуючих експериментальних методів встановлення залишкових
напружень найбільшого розповсюдження знайшли метод Н.В.Калакутського для
деталей типу диск, метод Н.Н.Давиденкова для деталей типу кільце і призматичний
брусок, метод Л.А.Глікмана і Д.І.Грегона для брусків двотаврового перерізу, метод
Д.М.Шура, тобто силовий метод визначення залишкових напружень, для якого не
потрібні заміри деформації деталей на основі наближених залежностей між
напруженнями і деформаціями, але, його можна застосовувати тільки для деталей
правильної геометричної форми, метод Гуннерта, який вимагає висвердлювань
конічних отворів, фрезерування кільцевих канавок і високоточних замірів деформацій,
що надзвичайно ускладнює вимірювання, та метод Закса для деталей типу суцільний і
пустотілий циліндр [1-3].
Постановка задачі
У зв’язку з тим, що величини залишкових напружень для термітних сплавів
залишаються майже недослідженою областю при виготовленні циліндричних деталей,
виникла потреба їх оцінки та встановлення впливу цих напружень на міцність
синтезованого сплаву.
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Результати та їх обговорення
Циліндрична деталь, в якій встановлюється розподіл залишкових напружень,
піддають послідовному обточуванню. При цьому товщина обробленого шару однакова
протягом всієї обробки [3].
Після зняття кожного шару термітної сталі точно вимірюють діаметр і висоту
циліндричної деталі.
Напруження визначаються за формулами (1-3) [3]:
′
E
[(FB − F ′)] d (λ − μv ) − (λ + μv′);
2
1− μ
dF ′

(1)

′
′
E ⎡
(FB − F ′) d (v − μλ ) − FB − F (v′ + μλ )⎤⎥;
2 ⎢
1− μ ⎣
dF ′
2F ′
⎦

(2)

E
F − F′
(v′ + μλ ),
⋅ B
2
1− μ
2F

(3)

σl =

σt =

σr =

де σl, σt, σr – осьові, тангенціальні, радіальні залишкові напруження, МПа; Е – модуль
пружності, МПа; μ – коефіцієнт Пуассона; F – площа перерізу, що відповідає
внутрішньому діаметру циліндра і яка змінюється при обточуванні, м2; Fз, Fв – площа
перерізу, що відповідає зовнішньому і внутрішньому діаметру циліндра, мм; λ –
відносна зміна висоти циліндра, мм/мм; v, v' – відносна зміна зовнішнього і
внутрішнього діаметрів циліндра, мм/мм.
Металотермічний синтез проводився для деталі наближеної до циліндричної
форми з сталі 45Л у сталевому металотермічному реакторі об’ємом 31,5·103 мм3,
футерованому магнезитовою футерівкою. Розрахунок шихти для отримання термітної
сталі 45Л виконувався за методикою запропонованою в роботі [4, 5]. В результаті
процесу горіння у металотермічному реакторі формувався зливок. Після очистки
зливка від шлаку і зважування за запропонованою вище методикою встановлено
вихідні дані для розрахунку. Маса циліндричного зливка складала 2412 г, діаметр
обточуваної частини – 20 мм.
Вихідні дані при розрахунку експериментальним методом Закса внутрішніх
напружень у термітній сталі 40Л (границя пропорційності випробуваного матеріалу
складала 450 МПа, умовна границя текучості – 440 МПа, тимчасовий опір – 750 МПа):
Е=2,1×105 МПа, μ=0,26, F= 314,00 мм2, Fз=310,87 мм, Fв=307,75 мм; λ=0,01 мм/мм;
v=0,02 мм/мм, v'=0,01 мм/мм.
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При проведенні випробувань на виливках використовувалася схема розрізання,
що показана на рис. 1.
Обсяг випробувань повинен забезпечити у межах необхідної точності оцінку
механічних властивостей, що досягається при: 1) достатньо малій імовірності α
(похибки 1-го роду) – незадовільної оцінки матеріалу із більш високими механічними
властивостями; 2) достатньо малій імовірності β – позитивної оцінки матеріалів

з

низькими властивостями (похибки 2-го роду).

5
50

65

50

5

5

65

5

∅ 20

Рис. 1. Схема розрізання експериментальних виливків

З урахуванням заданого ступеня точності, надійність оцінки середнього
значення характеристики у випадку малих значень α і β, число зразків знаходиться за
формулою [6]:

n =
α

де γ – коефіцієнт варіації величини
визначенні середнього
похибки 2-го роду;

Ζ

Δ

Χ;

γ

2

Δ

2

(Ζ + Ζ )

α

Δα

1−

α

2

,

(4)

1− β

2

– гранична відносна похибка (допуск при

значення); α – імовірність похибки 1-го роду;

β

– імовірність

– квантіль нормованого нормального розподілу (випадкова

величина, що відповідає заданому рівню імовірності).
Значення похибки вибирають в границях
β =0,05–0,1;

Δ α =0,01–0,05;

коефіцієнт варіації γ=0,03. Прийняли γ=0,03;

Згідно з табл. 2.1 [6]

величини α =0,05–0,1;

Δ α =0,03;

α =0,05; β =0,1.

Ζ1−α = Ζ 0,95 =1,96; Ζ1−β = Ζ 0,9 =1,28.

За формулою (4) визначається необхідне мінімальне число зразків для оцінки
характеристики властивостей термітних матеріалів:
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2

nα= 0,03 ·(1,96+1,28)2=10,50;
0,03 2

Приймаємо nα=11 зразків.
Оцінку механічних зразків виконують після визначення середніх значень
властивостей даного матеріалу і обґрунтування гарантованих мінімальних значень
характеристики механічних властивостей.
Вибіркове середнє значення механічної характеристики визначається за
формулою з [7]:
n

xi
,
i=1 n

X =Σ

(5)

де хі – значення механічних характеристик окремих зразків; n – число випробуваних
зразків.
Нижня гарантована границя механічної характеристики знайдена з рівняння:

XH = X −k ⋅S ,
де

Х

(6)

– вибіркове середнє значення механічних властивостей; S – вибіркове

середньоквадратичне відхилення; k – коефіцієнт.
Згідно з [7]:

S = S a2 ,
де

S a2

(7)

– вибіркова дисперсія характеристики механічних властивостей.
Тоді

S =
2
a

1
1 n

n

Σx

i =1

2
i

1 n
Σx
n i =1 i

2

⎛
5Z γ2 + 10 ⎞
Z
γ
⎟,
k = Z p ⎜1 +
+
⎜
⎟
n
12
n
2
⎝
⎠

,

(8)

(9)

де n – загальне число зразків, на основі яких знайдено значення X і S; Zp і Zj – квантілі
нормального розподілу для ймовірностей p і j.
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Ймовірність гарантується в 100р=(1- α ) процентах випадків збереження умови
Xi ≥ X H .

Для j=0,9, Ζ γ =1,28, α=0,1, p=1-α=0,9,

Ζ р =1,28:

⎛
1,28
5 ⋅ 1,28 2 + 10 ⎞
⎟ = 1,81 .
k = 1,28⎜⎜1 +
+
12 ⋅ 11 ⎟⎠
2 ⋅ 11
⎝
При проведенні експериментальних робіт отримано результати з визначення
осьових σ =1,81 МПа, тангенціальних σ =4,74 МПа та радіальних σ =7,45 МПа
l

t

r

залишкових напружень.
Висновки
1. На основі аналізу отриманих результатів запропоновано вважати критеріями
граничного стану для заготовок з термітних сталей лімітуючу міцність деталі, граничні
залишкові деформації, що виключають подальшу експлуатацію деталі, втрату стійкості
елементів під дією силових чинників і виникнення тріщин втоми. 2. У зв’язку із
складністю конструкцій деталей і силової взаємодії її елементів, відсутність фактичної
картини силових дій на них у процесі експлуатації, вибір їх розрахункових схем
ускладнений. Тому при вирішенні завдань міцності деталей, значну роль пропонується
відводити експерименту, що є основою оцінки граничного стану того або іншого
елементу конструкції. 3. Встановлено за допомогою метода Закса, що при формуванні
зливка з термітної сталі 45Л осьові залишкові напруження найменші, тангенціальні
залишкові напруження в 2,6 рази більші за осьові, а радіальні в 4,1 рази.
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АННОТАЦИЯ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСТАТОЧНЫХ НАПРЯЖЕНИЙ В ТЕРМИТНОЙ СТАЛИ 40Л
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫМ МЕТОДОМ ЗАКСА
В роботе проведено анализ экспериментальных методов определения остаточных напряжений.
Величина остаточных напряжений для термитных сплавов остается почти неисследованной областью
при изготовлении цилиндрических деталей, что и вызвало необходимость их оценки и определения
влияния этих напряжений на прочность синтезированного сплава. Для этого был использован метод
Закса. В результате установлено, что при формировании слитка из термитной стали 45Л осевые
остаточные напряжения минимальны, тангенциальные остаточные напряжения в 2,6 рази больше
осевых, а радиальные в 4,1 раза.
Ключевые слова: сталь, металлотермия, метод Закса, остаточные напряжения, осевые,
тангенциальные, радиальные напряжения.
THE SUMMARY
DETERMINATION OF REMAINING TENSIONS IN THE THERMITE STEEL OF 40L
The analysis of experimental methods is in-process conducted establishment of remaining tensions.
The sizes of remaining tensions for thermite alloys remain an almost unexplored area at making of cylinder
details, that and brought to the necessity their estimations over and establishments of influence of these tensions
on durability of the synthesized alloy. The Zaks method was utillized for this purpose. It is set as a result, that at
forming of bar from thermite steel of 45l axial remaining tensions the least, tangential remaining tensions in 2,6
times anymore than axial, and radial in 4,1 times.
Key words: steel, metallothermic, method of Zaks, remaining tensions, axial, tangential, radial
tensions.

УДК 685.34
ДОСЛІДЖЕННЯ РЕГІОНАЛЬНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ВЗУТТЯ
О.П. КОЗАРЬ, А.А. КОНКУС, Д.А.ЧАЛИХ
Мукачівський державний університет

В статті наведені результати маркетингових досліджень щодо оцінки конкурентоспроможності взуття з метою аналізу та систематизації споживчих переваг в західному регіоні та
впровадження їх на взуттєвих підприємствах, що підвищить їх ефективність та продуктивність за
рахунок орієнтування на конкретний сегмент споживача.

Не треба доводити, що імідж французького чи італійського взуття, який склався,
позначається на ставлення споживачів до всіх товарів з реквізитами «Зроблено в
Франції» чи «Зроблено в Італії». Додаткові бали заробляють не тільки всесвітньо відомі
фірми, а й фірми – новачки з цих країн. Відтінки «американський», «англійський»,
«японський», «німецький» працюють на товар ще до того, як споживач його побачить.
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Тому закономірно, що важливим питанням, яке поставлено в дослідженні, зумовлене
необхідністю з’ясувати, виробам яких країн віддають перевагу українські споживачі.
Сучасні тенденції розвитку української економіки неминуче ставлять вітчизняні
взуттєві підприємства перед необхідністю працювати по новому, за законами і
вимогами ринку, пристосовуючи всі сторони своєї виробничо-господарської діяльності
та збуту продукції до мінливої ринкової ситуації і запитам споживачів, змагаючись при
цьому з конкурентами. В даних умовах для взуттєвих підприємств актуальні проблеми
формування конкурентоздатного взуття на основі створення сучасних брендів, участі у
виставках, оптимізації варіантів життєвого циклу пари взуття в умовах нестабільного
попиту (сезонність) і вивчення регіональних особливостей споживчого попиту.
Для підприємств легкої промисловості, які поставляють продукцію в основному
на вітчизняний ринок, питання його прозорості, постановка справедливих правил «гри»
учасників ринку, рівного доступу на ринок вітчизняних і закордонних товарів,
ліквідація нерівно правової конкуренції її учасників, дуже важливі і на пряму
впливають на результати роботи бізнесу [1].
Крім того необхідно забезпечити такий рівень цін і тарифів, який би гарантував
як виробнику, так і торгівлі не тільки відшкодування обґрунтованих затрат, але і
накопичення засобів для розвитку виробництва.
Об’єкт дослідження – конкурентоспроможність взуття.
Предмет

дослідження

–

маркетингові

дослідження

оцінки

конкурентоспроможності взуття на основі сегментації споживачів.
Постановка завдання
-

здійснити

оцінку

конкурентоспроможності

взуття

в

залежності

від

виробника;
-

провести маркетингові дослідження щодо сегментування респондентів

стосовно виробника;
-

дослідити методи прогнозування вибору покупцем товару;

-

вивчити фактори, що впливають на споживчі переваги споживачів на ринку

взуття;
Методи дослідження
Дане дослідження проводилось за допомогою експертного методу, який
використовують для визначення номенклатури показників, за якими має проводитись
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оцінка якості взуття. Що базується на урахуванні оцінок, спеціалістів експертів (7-20
чоловік). Оптимальною вважається група з 10-12 експертів.
Експертна оцінка включає три етапи:
1. Формування групи спеціалістів;
2. Підготовка анкети для опитування експертів;
3. Опитування експертів;
4. Математична обробка експертних оцінок.
Підготовка до опитування включає складання спеціальних анкет, в яких
викладається суть питання, додається докладний опис рангової оцінки показників,
освітлюються правила оформлення анкет і т. ін. Опитування експертів проводиться
індивідуально чи при одночасній роботі всієї групи експертів або шляхом розсилання
експертам анкет і отримання відповідей. Експертам пропонується дати рангову оцінку
попередньо визначеної кількості показників якості матеріалу. Така оцінка необхідна,
щоб з великої кількості показників вибрати найважливіші.
Для проведення експертного методу була відібрана вибірка, при якій
безпосередньо з генеральної сукупності випадковим чином відбирають респонденти,
називається

одноступінчатою

випадковістю.

Репрезентативність

вибірки

характеризується двома взаємопов’язаними параметрами ─ рівнем помилки і
ймовірністю відсутності помилки даного рівня. Взагалі, коли говорять про
репрезентативність вибірки ─ це не зовсім точне значення: будь-яка вибірка має
певний рівень репрезентативності для даної вибірки з ймовірністю Р (Р називають
довірчою ймовірністю) не перевищує допустимої ∆ (величина помилки, яка
допускається).
При плануванні соціологічного дослідження зазвичай задаються рівнем точності
результатів, тобто можливою помилкою та довірчою ймовірністю і вираховують
необхідний обсяг вибірки. Зокрема, обсяг вибірки для визначення долі деякої ознаки Х
в генеральній сукупності знаходиться за формулою:

де N ─ обсяг генеральної сукупності, n ─ обсяг вибірки, t ─ коефіцієнт, що
відповідає довірчій ймовірності Р (визначається за таблицями Ст'юдента : за умов n >60
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при Р=0,954- t=2, а при Р=0,997- t=3), ─ це доля ознаки Х в генеральній сукупності, ∆─
величина помилки, яка допускається.
Якщо у вище наведену формулу підставити 0,5 то ми отримаємо формулу, якою
можна користуватися при будь-яких долях ознаки в генеральній сукупності (при цьому
обсяг вибірки буде отриманий з деяким записом). Припустимо, значення довірчої
ймовірності Р=0,954, тобто t=2,отримаємо:

Скориставшись цією формулою, визначимо, що обсяг вибірки залежить від
обсягу генеральної сукупності та від величини припустимої в дослідженні помилки і
складає 400 чоловік.
Результати та їх обговорення
В

результаті

проведеного

дослідження

проаналізовано

сегментування

споживачів взуття за адаптивністю до моди.
За адаптивністю споживачів до нового товару, до сучасних тенденцій моди,
згідно [2], у типовому випадку на ринку існує п’ять сегментів споживачів:
суперноватори, новатори, помірковані новатори, помірковані, консерватори. Відносно
моди опитані респонденти самоідентифікувалися у три групи: авангардисти (новатори),
помірковані, консерватори. Розподіл самооцінки респондентів

відносно моди

наведений на рис.1.
Розподіл самооцінки респондентів відносно моди, % від загальної кількості
опитаних:
Авангардисти ─ 13 %

Помірковані ─ 53 % Консерватори ─ 34 %

Рис.1. Розподіл респондентів по відношенню до тенденцій моди.
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Як слід було і чекати, найбільше, а точніше – більше половини опитаних
респондентів ─ помірковані (53%), третина ─ консерватори (34%). Лише незначна
кількість опитуваних віднесли себе до авангардистів – 13 %.
Найбільша частка авангардистів і поміркованих спостерігається серед жінок. До
консерваторів себе відносять однаковою мірою як чоловіки так і жінки.
Ставлення до моди значною мірою залежить від віку опитаних (таблиця 1, рис.
1).
Таблиця 1.
Ставлення до моди залежно від віку респондентів.

Респонденти, %
Авангардисти
Помірковані
Консерватори

До 20

20-34

Вік, роки
35-49

33
57
10

18
73
9

9
64
27

50-65

>65

6
41
53

0
11
89

Найбільша частка авангардистів серед молоді віком до 20 років. З віком
зменшується частка респондентів у кожному віковому сегменті. Обернена залежність
спостерігається щодо консерваторів. Так серед молоді їх 10%, а у віковій групі >65
років ─ 89%.
Важливе значення в розвитку ринку взуття має ціна. Незважаючи на те, що ціна
є одним із найважливіших інструментів регулювання попиту і пропозиції, вітчизняні
виробники взуття і торгівельні організації практично не мають можливості
використовувати його у своїй діяльності. На ринку зберігається тенденція вищого рівня
цін на імпортне взуття порівняно з вітчизняним: середній рівень цін шкіряного взуття
вищий в 1,8 рази, текстильного – майже в 12 разів. Ще більшою є різниця цін
шкіряного взуття залежно від виду взуття. Наприклад, імпортні модельні туфлі,
півчобітки, туфлі на шкіряній підошві дорожчі від аналогічних вітчизняних у 2 рази,
туфлі кросові – 1,9–2,9 рази [3].
Взуттєві магазини працюють з націнками 20 – 100% і більше (орієнтовані на
середнього покупця – 20-40%, забезпеченого – не менше 50%). Механізм
ціноутворення на різни етапах реалізації взуття досить простий: нова колекція-повна
ціна, розпродаж 1- зі знижкою 10%, розпродаж 2- зі знижкою 30%, повний розпродаж –
зі знижкою 50%; наведений механізм стосується і престижних дорогих магазинів і
магазинів середнього рівня.
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На речових ринках рівень цін на шкіряне взуття усіх видів і походження
(вітчизняного та імпортного) нижчий приблизно в 1,2 – 2 рази порівняно з цінами в
універмагах торгівельних будинках та спеціалізованих магазинах.
Переважання рівня цін на імпортне взуття над вітчизняним характерне для всіх
регіонів України. Зважаючи на те, що процес задоволення потреби людини у взутті
безперервний, постійно удосконалюється, значною мірою залежить від ціни, зниження
цін на взуття можливо тільки при вирішенні основних проблем ринку національного
шкіряного взуття [1].
В даній роботі істотна увага приділялась вартості взуття, співвідношення «ціна –
якість» та граничні межі дорогого і дешевого взуття.
Ціна взуття, яке цього року придбали респонденти, коливалась від 50 до 1500
грн. В таблиці 2. та рис.2. подано залежність середньостатистичної ціни придбаного
взуття за останній рік від доходу респондентів.
Таблиця 2.
Залежність середньостатистичної ціни придбаного взуття від доходу респондентів

Щомісячний рівень доходу, грн.
< 1000
1000-2000
2000-3000
3000-5000

Ціна взуття, грн.
230
420
565
800

Рис. 2. Залежність ціни придбаного взуття від доходу респондентів

Результати дослідження показали, що із збільшенням доходу респондентів
зростає і ціна придбаного взуття. Середня мінімальна ціна взуття, за яку споживач
цього року придбав взуття становить 230 грн., а середня максимальна ─ 800 грн.
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Розподіл переваг відносно країни-виробника взуття представлений в таблиці 3.
Таблиця 3.
Розподіл переваг відносно країни виробника взуття, % від загальної кількості респондентів [2].

Країна - виробник

Відсоток від загальної кількості
респондентів

1.

Італія

56,7

2.

Україна

30,9

3.

Чехія

12,4

4.

Франція

10,7

5.

Австрія

8,2

6.

Німеччина

7,3

7.

Англія

5,2

8.

Турція

2,6

9.

Румунія

0,9

№ п/п

В табл. 4 та рис. 3. наведено розподіл переваг взуття різних виробників,
представлених на українському ринку.
Таблиця 4
Переваги взуття, % по споживачам в цілому

Розподіл переваг взуття, %
Виробник
Нема переваги
Закордонні
Вітчизняні
Італія
Польща
Росія
Турція
Чехія
Інші
Разом

Авангардисти

Помірковані

Консерватори

27
27
8
38
0
0
0
0
0
100 %

30
25
17
7
6
3
4
4
4
100%

50
18
23
2
1,5
1,5
1,5
1,5
3
100%

Загальне
значення
35
23
16
16
2,5
1,5
1,8
1,8
2,4
100 %

В сегменті «Авангардисти» перевагу отримало взуття виготовлено в Італії.
Взуття цього виробника в найбільшій степені, на думку респондентів, відповідає моді і
потребам художньо – естетичного оформлення, має привабливий зовнішній вигляд та
виготовлено із якісних матеріалів.
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В сегменті «Помірковані» перевагу отримало теж закордонне взуття, а в
сегменті «Консерватори» – взуття вітчизняного виробника, завдяки економічним
показникам, які в 1,5-2 рази більші ніж у конкурентів.
Як показало дослідження, взуття вітчизняних виробників не має значної
переваги ні в одному з сегментів. Таким чином, можна сказати, що взуття даних
виробників має найбільшу конкуренцію серед споживачів із середнім рівнем доходу,
які не проявляють високі інтереси до моди.

Рис 3. Розподіл респондентів стосовно виробника.

Результати дослідження показали що споживачі надають значну

перевагу

закордонному взуттю, і лише 16% ─ вітчизняному. Третина опитаних не надають
перевагу конкретному виробнику.
Розподіл переваг споживачів стосовно закордонних виробників взуття, % від
загальної кількості респондентів наведений на рис. 4.

Рис. 4. Розподіл переваг відносно країни виробника взуття, % від загальної кількості
респондентів
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Більше половини опитаних не вказали конкретного закордонного виробника.
Лідером серед закордонних виробників взуття являється Італія – 35%. На другому місці
знаходиться Польща 5%, чеському та турецькому взуттю віддають перевагу однаково
4%, і 3% взуттю, виготовленому в Росії.
Висновки
Здійснено оцінку конкурентоспроможності в залежності від виробника взуття. В
сегменті «Авангардисти» перевагу отримало взуття виготовлено в Італії. Взуття цього
виробника в найбільшій степені, на думку респондентів, відповідає моді і потребам
художньо – естетичного оформлення, має привабливий зовнішній вигляд та
виготовлено із якісних матеріалів.
В сегменті «Помірковані» перевагу отримало теж закордонне взуття, а в
сегменті «Консерватори» – взуття вітчизняного виробника, завдяки економічним
показникам, які в 1,5-2 рази більші ніж у конкурентів.
Як показало дослідження, взуття вітчизняних виробників не має значної
переваги ні в одному з сегментів. Таким чином можна сказати, що взуття даних
виробників має найбільшу конкуренцію серед споживачів із середнім рівнем доходу,
які не проявляють високі інтереси до моди.
Отже, українські споживачі, орієнтовані на італійське взуття. У цьому зв’язку
кращим є становище тих вітчизняних виробників, які прямо (спільні підприємства) чи
посередньо (використовуючи моделі українських дизайнерів чи італійські матеріали)
заявляють про свою причетність до світу італійської моди.
Результати
співвідношення

дослідження
до

ринку

показали,

представників

що

треба

різних

виходити

сегментів

–

з

реального

авангардистів,

поміркованих та консерваторів. Очевидно, сегмент авангардистів вікової групи від 35
до 64 років можна розглядати як поки що незаповнену ринкову нішу. А це для
підприємств нові можливості, хоч вони й рідко використовують їх, роблячи ставку на
перевірені моделі і численну групу поміркованих. Побоюючись конкуренції, а іноді
через відсутність можливостей підприємства усуваються від роботи в сегменті молодих
авангардистів. Реальні пропозиції з боку вітчизняних виробників для цієї категорії
споживачів практично відсутні. Результат попередній – втрачена вигода.
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АННОТАЦИЯ
ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ОБУВИ НА ОСНОВЕ СЕГМЕНТАЦИИ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
Проведены маркетинговые исследования по оценке конкурентоспособности обуви с целью
анализа и систематизации потребительских предпочтений в западном регионе и внедрения их на
обувных предприятиях, что повысит их эффективность и производительность за счет ориентирования на
конкретный сегмент потребителя.
THE SUMMARY
EVALUATION OF THE COMPETITIVENESS OF SHOES BASED SEGMENTATION
A marketing study to assess the competitiveness of shoes for the analysis and systematization of
consumer preferences in the western region and introducing them to the shoe companies to increase their
efficiency and productivity by targeting a specific segment of the consumer.

УДК 543:546.742
ВИЗНАЧЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ У ФОРМ1 ІОННИХ АСОЦІАТІВ ЗА УЧАСТЮ
БАРВНИКІВ
Д.І. МОЛНАР
Мукачівський державний університет

Стаття носить оглядово-науковий характер і розглядає проблеми, пов’язані з застосуванням
іонних асоціатів як аналітичних форм визначення елементів за участю основних барвників. Показані
недоліки, переваги та можливості аналітичного застосування ряду органічних реагентів у
фотометричному аналізі. Приведені дані про основні барвники при визначенні елементів у вигляді іонних
асоціатів.

Підвищення вибірковості фотометричного визначення елементів відноситься до
актуальних задач аналітичної хімії. Як правило, такі задачі вирішують зміщенням
реакцій утворення забарвлених аналітичних форм у кислу область, що є ефективним у
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випадку сильногідролізуючих іонів металів. Для іонів d-металів такий підхід не є
доцільним. Більший інтерес представляють реакції таких іонів в нейтральному та
слаболужному середовищі із застосуванням у якості комплексоутворювачів –
аналітичних реагентів слабких кислот.
Об`єкти та методи дослідження
Об`єктом є реакції утворення іонних асоціатів металів з ціаніновими
барвниками у різних екстракційних системах. Застосовані методи препаративної хімії,
електронної та ІЧ-спектроскопії, потенціометрії.
Постановка задачі
Узагальнити наукову інформацію про іонні асоціати елементів з основними
барвниками, які

застосовують у фотометричному аналізі. Показаний вплив

специфічних та загальних факторів на утворення та екстракцію ІА, а також
перспективність дослідження в якості фотометричних реагентів ціанінових барвників.
Результати та їх обговорення
Добре відома роль іонних асоціатів (ІА) в аналітичній хімії [1, 2, 3, 4, 5, 6-9].
Нами зроблена спроба узагальнити матеріал про розвиток фотометричного методу, в
якому застосовують забарвлені

аналітичні форми елементів за участю основних

(зокрема ціанінових) барвників. Реакції утворення іонних асоціатів, що лежать в основі
багатьох екстракційно-фотометричних методів аналізу, описуються схемою: R+Cl- +
MAn- = R+[MAn]- + Cl-, тобто в наслідок електростатичної взаємодії катіону барвника
(R+) та аніонного комплексу (MAn-). Закономірності та всестороннє дослідження
екстракції елементів у вигляді ІА з основними барвниками показують, що взаємодія, в
основному, між R+ та MAn- носить “іон-іонний” характер. Але не можна виключати
інший тип взаємодії, наприклад, ковалентний. На екстракційну здатність ІА впливає
багато факторів: величина, природа та заряд комплексоутворюючого іону метала (М),
ліганду (А), природа електроліту, склад водного розчину (рН, іонна сила та ін.),
температура, час контактування та співвідношення водної та органічної фаз та інше.
На екстракційну здатність ІА впливають також його ефективний радіус та
сумарний заряд [10, 13]. Останній може бути передбачений на основі геометричних
розмірів іонів-комплексів та розподілу на них електронної густини. З цим положенням
знаходяться у відповідності теоретичні [14] та експериментальні дослідження [15] про
вплив структурних характеристик аніонів та катіонів трифенілметанових барвників на
ступінь вилучення ІА. Чим менший заряд іону, тим менша його гідратація, тобто
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здатність до водної фази і це сприяє переходу ІА в органічну фазу. Чим нижча
полярність

ІА,

тим

слабша

взаємодія

його

з

диполями

води,

а

низька

електровід΄ємність периферійних атомів ІА зменшує імовірність утворення водневих
зв’язків з молекулами води. При ідентичних умовах екстракція солей барвників
збільшується з збільшенням радіусу галогенідів в ряді Cl- - Br- - I-. Показано також, що
екстракційна здатність родамінових барвників з аніонними комплексами металів росте
при збільшенні молекулярної маси барвника. Аналогічні закономірності знайдені, для
більш широкого кола аніонів при їх екстракції у вигляді ІА з поліметиновими
(карбоціаніновими) барвниками. Запропонована електростатична теорія екстракції
асоціатів трифенілметанових барвників, за якою ступінь вилучення визначається
величиною сумарного позитивного заряду на ділянці асоціації та збільшується у ряді
фуксин – кристалічний фіолетовий – метиловий фіолетовий – малахітовий зелений –
брильянтовий зелений. Але на практиці ця послідовність спостерігається не завжди,
оскільки при утворенні ІА часто переважають специфічні взаємодії реагентів з
розчинниками, а також міжмолекулярна агрегація барвників під впливом делокалізації
електронної густини та природи аніону та аніонного комплексу. Припускають, що при
утворенні ІА існують декілька видів взаємодій: іон-іонні, іон-дипольні, дипольдипольні, із яких найбільш суттєвою є остання. При взаємодії з аніоном суттєвим є не
сумарний дипольний момент молекули барвника, який, внаслідок високої симетрії
катіону, може бути невеликим, а локальні дипольні моменти, що направлені до одного
центрального атому. По цій причині можна зробити висновок про ріст ступеню
екстракції ІА барвників з тетрайодіндатом від кристалічного фіолетового до
малахітового зеленого та від акридинового оранжевого до піроніну відповідно [15].
Екстракція

ІА

в

значній

мірі

залежить

від

складу

та

стійкості

металокомплексних аніонів [1, 4, 9]. Більша стійкість ацидокомплексів сприяє
збільшенню ступеня екстракції. Для опису та прогнозування екстракції галогенідних
комплексів металів з основними барвниками використані дані про стійкість комплексів
та принцип жорстких та м’яких кислот та основ Пірсона [5]. Для галогенідних
комплексів металів м’які, це кислоти, у яких із збільшенням розміру та стійкості у ряді
від хлоридних до йодидних комплексів, росте їх екстракційна здатність. При
обговоренні впливу природи екстрагенту на вилучення ІА показано [2], що
діелектрична проникність (ДП) органічного розчиннику не є визначальною. У деяких
випадках [16] підвищену екстракцію ІА пояснюють утворенням водневих зв’язків з
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розчинником. Для різних ІА характерна або первинна (координаційна) сольватація,
або вторинна сольватація, що включає електростатичну орієнтацію та поляризацію
молекул розчиннику, а також взаємодії, що обумовлені дисперсними силами .
Досліджено вплив природи розчинника на екстракцію солей барвників з точки зору
молекулярної теорії розчинів та із врахуванням величини параметру розчинності за
Гільдебрандом. Аналогічні ефекти впливу розчинників на екстракцію ІА знайдені у
присутності висолювачів, а також при вилученні оксохлоридних аніонних комплексів
Телуру (ІV) та Хрому(VІ) [17] з ціаніновими барвниками. Вважається, що багато із
донорних розчинників можуть значною мірою асоціюватись, внаслідок чого
зменшується їх екстракційна здатність.
В роботі [5] детально досліджений вплив діелектричної проникності,
основності, сольватуючої та інших властивостей різних класів розчинників на
екстракцію координаційно насичених та “координаційно-ненасичених” ІА. Показано,
що для екстракції координаційно насичених ІА найбільш придатні розчинники, що
характеризуються невеликою ДР (3-8) та невисокою сольватуючою здатністю, а
розчинники з ДР > 10 в якості екстрагентів непридатні, тобто вони значною мірою
вилучають просту сіль барвника. Досліджені також закономірності екстракції
“координаційно-ненасичених” ІА сумішами активних та інертних розчинників ІА
тетрабромідату з брильянтовим зеленим [5] та йодидного комплексу кадмію з
азобарвниками. Охарактеризовані [5] критерії підбору оптимального складу сумішей
розчинників. Механізм взаємного впливу елементів при екстракції ІА основних
барвників показаний у роботі [17].
За останній час детально досліджена екстракція ІА елементів з ціаніновими
барвниками з водно-органічного середовища. Вияснений механізм екстракції ІА з
водно-органічного середовища: екстракція проходить за сольватним та гідратносольватним механізмом. Особливо відчутний аналітичний ефект спостерігається при
екстракції з водно-органічного середовища у виді ІА з поліметиновими барвниками
тіоціанатних комплексів. Концентрація донорно-активного розчинника, при якій
досягається максимальна екстракція, корелює із значенням активності води у
розчиннику для гіпотетично розведеного розчину, а також донорною здатністю
розчинника. На прикладі ІА цинку, Кобальту та Аргентуму показано, що концентрація
донорно-активного

розчинника,

необхідна

для

максимального
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зменшується в ряді формамід > N-метилформамід > N,N-диметилформамід > N,Nдиметилацетамід > N,N-диетилацетамід > гексаметилфосфорамід.
В літературі значно менше число публікацій по екстракції ІА, в яких для
утворення комплексного іону в якості ліганду використовують органічні реагенти [1].
В

якості

ацидолігандів

у

цих

роботах

застосовують

органічні

кислоти:

фенілантранілова, саліцилова, бензойна, антранілова, N-хлорфенілбензгідроксамова,
галогено- та нітропохідні 8-гідроксохіноліну, теноілтрифторацетон, 2,4-динітро-1,8дигідроксинафталін, 2,3-нафталіндіол, похідні пірокатехіну та інші. В якості основних
барвників у більшості екстракційних систем використовували трифенілметанові та
родамінові барвники. За допомогою цих систем розроблені екстракційно-фотометричні
методи визначення іонів Mg, Sr, Zn, B, Ta, Mn(II), Fe(II), Ni(II), Co [1].
Останнім часом проведені дослідження в системі Мn+ - органічний ліганд –
ціанінові барвники та на їх основі розроблені екстракційно-фотометричні методики
визначення Алюмінію, Хрому(ІІІ), Кадмію, Ртуті(ІІ) та Плюмбуму [15]. В цих роботах
в якості комплексоутворюючих лігандів досліджені похідні гідразонів та гідразину, а в
якості барвників – симетричні ціанінові барвники, похідні 1,3,3-триметил –3Н-індолію.
Більшість наукових досліджень по екстракції ІА елементів закінчуються
практичними

рекомендаціями

аналітичного

застосування

для

розділення,

концентрування, екстракційно-фотометричного визначення конкретного елементу. Ці
методики і мають певні переваги (особливо за чутливістю або нижньою межею
визначення) в порівнянні з іншими фотометричними методами. Як правило, значення
уявних молярних коефіцієнтів поглинання забарвлених ІА в екстрактах достатньо
високі – (0,5 –1,5)х105, інколи і більше. Але селективність екстракції ІА не завжди
задовольняє ті вимоги, які необхідні для виконання того чи іншого фотометричного
аналізу. Невичерпні можливості екстракції ІА елементів за участю органічних лігандів,
особливо для Ніколу та Кобальту, для яких важко створити аніонні галогенідні
комплекси, що екстрагуються, а псевдогалогенідні, частіше всього, в цих системах
малоефективні.
Попередні досліди показали, що утворення та екстракція ІА Ніколу та Кобальту
з нітрозонафтолами та ціаніновими барвниками, як правило, ефективно проходять тоді,
коли водний розчин має слаболужний або лужний характер. З іншого боку, добре
відомо, що і інтенсивність забарвлення, і реакційна здатність основних, в тому числі і
ціанінових барвників, головним чином залежать від кислотності водного розчину. Тому
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вивчення кислотно-основних властивостей є важливою передумовою правильного
вибору того чи іншого барвника в якості аналітичного реагенту, для розв’язання
конкретного завдання та отримання достовірних результатів фотометричного
визначення.
У даному розділі узагальнені відомості про дослідження кислотно-основних
властивостей ціанінових барвників, так як представники цього класу сполук являються
перспективними для екстракційно-фотометричного визначення Ніколу та Кобальту.
А.І.Кіпріанов з співробітниками [17] досліджували процеси знебарвлення ряду
ціанінових барвників лугом та хлоридною кислотою. В результаті отримані відомості
про вплив будови та природи замісників на основність барвників. Отримані дані досить
не стандартні, так як кислотно-основні властивості реагентів досліджувалися в
спиртових та водно-спиртових розчинах. Однак, добре відомі ефекти впливу природи
розчинника на поведінку цих барвників у розчині .
У роботах [14,17] досліджений стан деяких ціанінових барвників та знайдені
константи їх протонування та гідролізу. Показано, що найменша основність
спостерігається у барвників астразонового жовтого 4З та астразонового оранжевого Ж.
Найбільшу спорідненість до протону має астразоновий рожевий (АР2С). Структурні
формули барвників приведені нижче.
Цікаві дослідження проведені авторами роботи [16] по вивченню кислотноосновних властивостей ціанінових барвників на основі імідазо [1,2-а]бензімідазолу.
Авторами замість функції кислотності Гаммета Н0 використано функцію кислотності
Н+ і показано, що введення метильного, фенільного та нітрофенільного радикалів
значно впливає на основність барвників цього класу. Слід відмітити, що ці реагенти
характеризуються дуже низькою основністю (рКпр = -2,39), але розраховані за
електронними спектрами значення молярних коефіцієнтів поглинання невисокі (ε = (13)х103).
Спектрофотометрично досліджені кислотно-основні властивості симетричних
ціанінових барвників (ДІК, ДІДК, ДІТК, ДОІК, ДОІДК, ДАІК, ДБТК, ДБОК, ДХК,
ДХДК та ДХКІ) [9], а також несиметричні барвники – ДТВТІ, ДФВТІ, ДСТІ, ДДСТ та
ДСНІ-Е, ЕДСІ, ДСЕХ, ДСЕТ, ДСНІ-Д, ДСФХ. На прикладі цих барвників показана
ідентична роль функцій кислотності (Н0 або Н+), для визначення констант
протонування.
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Порівнюючи здатність до протонування симетричних барвників з різною
довжиною поліметинового ланцюгу, з'ясовано, що із збільшенням ланцюгу константи
протонування збільшуються, тобто стійкість до кислот зменшується у ряді барвників:
ДІК > ДІДК > ДІТК, ДОІК > ДОІДК та ДХК > ДХДК. Дана оцінка впливу замісників
біля атомів азоту симетричних барвників на їх кислотно-основні властивості. Показано
також, що ступінь протонування барвників-стирилів визначається, у першу чергу
природою більш основного гетероциклу: стійкість до дії кислот зменшується у ряді
барвників стирилів ЕДСІ > ДСТІ > ДСБІ-Е > ДСЕТ > ДСЕХ > ДСФХ. Результати
дослідів показують, що здатність до протонування цих реагентів збільшується у ряді
гетероциклічних залишків індоленін – бензтіазол – тіазол – хінолін. Основність
барвників збільшується також при заміні залишку індоленіну на ядра 1н-бенз [е]індолу
та 3н-бенз[д]індолу, а також низьку основність барвників ДФВТІ та ДТВТІ пояснюють
ступінню ароматичності п’ятичленних гетероциклів. Цікаві дані отримані авторами
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праць [17] про вплив природи води (співвідношення Д2О:Н2О, талої, магнітної води) на
протолітичні властивості

ціанінових барвників. Обговорені питання взаємозв’язку

квантовохімічних та протолітичних характеристик ціанінових барвників та їх
застосування до пояснення механізму протолітичних реакцій. У роботі [16] досліджено
також вплив хлоридів лужних та лужноземельних металів на кислотно-основні
властивості ціанінових барвників, а також закономірності протонування та гідролізу
бісціанінів.
Досліджені спектрофотометричні і протолітичні характеристики ціанінових
барвників у водно-органічних розчинах. Авторами знайдено, що введення органічних
розчинників (метанолу, етанолу, ацетону, діоксану та інших) у водний розчин барвнику
приводить до розширення діапазону кислотності середовища існування однозарядної
форми барвника. Наприклад, барвник – севрон брильянтовий-червоний (СБЧ) у
водному розчині зберігає однозарядну форму у інтервалі рН 4-11, а воднодиметилформамідному (1:1) середовищі - при рН 1-12. Показано також, що вплив
органічних розчинників на протоліз ціанінових барвників у лужних розчинах має
складний характер та пов’язаний з різною реактивністю псевдооснов (ROH) барвників
в конкретному водно-органічному розчині.
Висновки
Представлена загальна характеристика комплексних сполук елементів, а також
найважливіших фотометричних та екстракційно-фотометричних методів визначення
цих металів. Показані недоліки, переваги та можливості аналітичного застосування
ряду органічних реагентів у фотометричному аналізі. Приведені дані про основні
барвники при визначення металів у вигляді іонних асоціатів, а також відомості про
використання реагентів для розробки тест-методів на ці метали.
Узагальнена наукова інформація про іонні асоціати елементів з основними
барвниками, які

застосовують у фотометричному аналізі. Показаний вплив

специфічних та загальних факторів на утворення та екстракцію ІА, а також
перспективність дослідження в якості фотометричних реагентів ціанінових барвників.
Проведений аналіз літературних даних про спектрофотометричні та протолітичні
властивості ряду ціанінових барвників у залежності від їх будови, природи замісників,
складу водного розчину.
Таким чином, в літературі описані методи фотометричного визначення
мікрокількостей металів. Незважаючи на різноманітність цих методів, ряд питань,
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пов’язаних з чутливістю та селективністю, не розроблені. Тому, на наш погляд,
систематичне

вивчення

ЦБ,

як

високочутливих

реагентів

для

визначення

мікрокількостей цих металів, є перспективним завданням аналітичної хімії.
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АННОТАЦИЯ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ В ФОРМЕ ИОННОГО АССОЦИАТА ПРИ УЧАСТИИ
КРАСИТЕЛЕЙ
Статья носит обзорно-научный характер и рассматривает проблемы связаные с применением
ионного ассоциата как аналитических форм определения элементов при участии основных красителей.
Показаны недостатки, преимущества и возможности аналитического применения ряда органических
реагентов в фотометрическом анализе. Приведенные даные об основных красителях при определение
элементов в виде ионного ассоциата.
THE SUMMARY
DETERMINATION OF ELEMENTS IN FORM IONIC ASSOCIATA WITH PARTICIPATION OF
DYES
The article carries survey-scientific character and examines the problems of svyazanye with the use of
ionic associata as analytical forms of determination of elements with participation of basic dyes. Failings,
advantages and possibilities of analytical application of row of organic reagents are rotined in a photometric
analysis. Resulted danye about basic dyes at determination of elements as ionic associata.

Журнал наукових праць №10(5)’2011

Науковий вісник Мукачівського державного університету
Природничі і технічні науки

34

УДК 348.35, 548.3, 534.01, 539.123
АНАЛІЗ СПІВВІДНОШЕНЬ СУМІСНОСТІ ДЛЯ КРИСТАЛУ BaTiO3
І.М. ШКИРТА
Мукачівський державний університет

Для кристалів типу BaTiO3 в концепції надпросторової симетрії по всіх векторах k i зони
Бриллюєна отримано повні коливні зображення та проведено аналіз умов сумісності. В рамках
запропонованої методики визначена симетрія коливних віток фононного спектру та вклад в симетрію
кожного атому кристалу.

Структура перовскіту ( Оh1 − Pm3m ; базис: [0 ,0 ,0 ] − Ca 2 + ,

⎡1 1 1⎤
4+
⎢⎣ 2 , 2 , 2 ⎥⎦ − Ti ,

⎡1 1 ⎤
2−
⎢⎣ 2 , 2 ,0 ⎥⎦ − О ; Z=1; координаційне число (КЧ): 6 ( TiO6 − октаедр), 2 ( OTi2 ),
12( СаO12 ),

4 ( OCa4 )) характерна для багатьох природних і синтетичних оксидів,

сульфідів, галогенідів. Найбільшу зацікавленість серед сполук даного сімейства
викликають складні оксиди типу ABO3 , до яких належить також кристали типу BaTiO3 ,
відомі як сполуки із співрозмірними іонами А і В, але такими, що підходять для
октаедричної координації іонами оксигену, так і оксиди з іонами значно більших
розмірів, але такими, що в сукупності з іонами оксигену можуть утворювати
щільноупаковані шари AO3 . Завдяки тому, що сума зарядів ( A + B ) = +6 може бути
утворена по-різному, можливі сполуки A + B 5 + O3 , A 2 + B 4 + O3 , A 3+ B 3+ O3 . Крім них відомі
і більш складні утворення типу A( B1| / 2 B1||/ 2 ) O3 , де A= Pb , B | = ( Sc , Fe ), B || = ( Nb , Ta )
або A = La , B| = ( Ni , Mg ), B|| = ( Ru , Ir ) . Деякі з цих сполук, в свою чергу, мають
багато модифікацій, серед яких є й такі, що являють собою лише незначні спотворення
“ідеального” перовскіту – найбільш симетричної модифікації ( Oh1 ).
Більшість кристалів сімейства перовскітів, в т.ч., і сам перовскіт CaTiO3
характеризуються незначними спотвореннями “ідеальної” структури, в результаті чого
симетрія кристалу понижується. Зауважимо, що перовскітна структура має кубічну
симетрію Оh1 якщо кисневе оточення не деформоване. Відхилення від кубічної
симетрії залежить від співвідношення розмірів катіонів А та В, їх заряду та інших
зовнішніх факторів [1]. Так, при зниженні температури можуть відбуватися фазові
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переходи з характерним пониженням симетрії гратки: кубічна ( m3m ) → тетрагональна
( 4 mm ) → орторомбічна ( mm ) → ромбоедрична ( 3m ). При цьому об’єм примітивної
комірки змінюється незначно або ж є кратним вихідному.
Вивчення впливу особливостей кристалічної будови цих сполук на їх фізичні
властивості представляє неабиякий інтерес. Серед сполук сімейства перовскіту добре
відомими є сегнетоелектрики ( BaTiO3 ), антисегнетоелектрики ( PbZrO3 , NaNbO 3 ),
феромагнетики ( LaCo0.2 Mn0.8 O3 ), антиферомагнетики ( LaFeO3 , CdFeO3 ) та ін [3].
Об’єкти та методи дослідження
Об’єкт досліджень – дослідження симетрії фононних віток кристалу BaTiO3 для
високосиметричних точок та напрямків зони Бриллюєна (ЗБ), аналіз умов сумісності.
Постановка задачі
Мета досліджень – врахування узагальненої кольорової симетрії будови
кристалу BaTiO3 для аналізу співвідношень сумісності по всій ЗБ.
Результати та обговорення
Однією з особливостей будови структури складних оксидів типу ABO3 (рис.1) є
різне оточення для атомів А і В, що характерно і для кристалу BaTiO3 , який в
параелектричній фазі має “ідеальну” структуру ABO3 (проторова симетрія Oh1 ).

Рис. 1. Структура перовскіту.
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Комірка містить одну формульну одиницю ABO3 , а для координат атомів,
зазвичай, використовується один із двох варіантів вибору початку координат. Атоми А
і В займають позиції типу (a) і (b) в центрах правильних поліедрів, а оксигену – позиції

(c) або (d). При цьому атоми А оточені 12-ма, а атоми В – 6-ма ближніми “сусідами”,
відповідно. У випадку поступового заміщення атомів В на атоми металу іншого сорту
при великих відмінностях в їх розмірах зазвичай спостерігається виникнення
надгратки.
Кристал BaTiO3 є особливо цікавим, хоча б у тому плані, що для нього
характерні п’ять модифікацій, з яких три - сегнетоелектрики. Зміщення атомів титану
°

°

(Ті) і барію (Ва) в одному напрямку відносно центра октаедра O6 на 0.12 А та 0.06 А ,
°

відповідно, приводить до скорочення зв’язку Ti − OI і становить 1.86 А .
Для застосування теорії груп до класифікації коливних мод кристалів в різних
точках зони Бриллюена (ЗБ) необхідно визначити повне коливне зображення, яке
відповідає коливним степеням вільності для певного k . Розклад повного коливного
зображення за незвідними зображеннями в надпросторовому підході одержуємо,
використовуючи характери, визначені наступним чином:

χ( g3 , gd ) =

1
χ ( R3 ) ∑ exp{ i( k − Δ * b*)u( j )} ,
p
j , j = j'

(1)

Rd b* =b*

де р – кількість векторів модуляції, ( g 3 , g d ) - просторові елементи, ( R3 , Rd ) точкові елементи, Δ * b* = q , b * - обернений базовий вектор фазового простору, u( j )
служить для узгодження трансляційних та точкових операцій симетрії при їх дії на
модуляційні функції [4].
Для кристалів типу BaTiO3 загальне число коливних ступенів вільності для
атомів примітивної комірки дорівнює 15, а, отже, розмірність узагальненої динамічної
матриці - ( 15 × 15 ) . Співвідношення (1) справджується для симорфних груп та для
випадків, коли k розміщений чи в центрі ЗБ (рис.2), чи на її границі.
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Рис.2. 1/8 ЗБ для простої кубічної ґратки (С).

В результаті, повне коливне зображення для кристалу BaTiO3 має вид:

τ 8 + 4τ 10 ,

(2)

звідки по атомах барію та титану зображення однакове, а саме, τ 10 , а по атому
кисню τ 8 + 2τ 10 [4].
Відомо [2], що фононні спектри кристалів типу BaTiO3 характеризуються
наявністю нестійких мод, серед яких завжди присутня сегнетоелектрична мода. Якщо
енергія конкуруючих мод виявиться меншою, тоді спостерігатиметься пониження
симетрії ґратки за рахунок спотворень октаедрів оксисену. Схильність до подібних
структурних фазових переходів пов’язана із зменшенням розміру атому А.
В результаті дослідження особливостей фононного спектру та проведеної
модуляції силових постійних, виявляється, що при зменшенні маси атома А,
спостерігається перебудова віток фононного спектру. При цьому, саме їх роль в русі
починає зростати і перевищувати вклад атомів Ті, що, в свою чергу, приводить до
послаблення в основний вклад атомів O I і до зростання вкладу в коливання атомів OII .
В таблицях 1-3 приведений аналіз умов сумісності по всій ЗБ. З них чітко
прослідковується зміна симетрії фононних віток при переході до напрямків ЗБ та до
точок ЗБ. При русі з центру ЗБ (точки Г) наглядно видно

зняття трьохкратного

виродження. Степінь виродження вказано в дужках у верхньому індексі.
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Таблиця 1.
Напрямок Х-Г-R

X(k10)

∆(k8)

Г(k12)

Λ(k9)

R(k13)

Т(k7)

R(k13)

Ba

Ti

O

Таблиця 2.
Напрямок Г-M-R

Г(k12)

Σ(k4)

М(k11)

Ba

Ti
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O

Таблиця 3.
Напрямок M-X-R

М(k11)

Z(k6)

X(k10)

Ba

Ti

O
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Із співвідношень сумісності, приведених в таблицях 1-3, виявляється можливим
прослідкувати за зміною симетрії кожної фононної вітки для кристалів типу BaTiO3 .
Так, наприклад, при русі з центру ЗБ до лінії симетрії Σ для атомів Ba , Ti , O
очевидним є розклад трьохмірного незвідного зображення τ 10 на три одномірні
незвідні зображення τ 1 , τ 3 та τ 4 . Для атома оксисену, крім того, характерний розклад
трьохмірного незвідного зображення τ 8 на τ 1 , τ 2 та τ 3 .

Таким чином, на основі

співвідношень сумісності можна прослідкувати за зміною симетрії фононних віток по
всій ЗБ.
Отже, надпросторовий підхід дозволяє отримати розклад коливних зміщень
окремої позиції за сукупністю незвідних зображень груп симетрії в різних напрямках та
точках ЗБ:

χ ( RE , Rd ) = χ ( RE )∑ e

ikΔn j

,

(5)

j

де χ ( RE ) - характер незвідного зображення групи симетрії, k - вектор модуляції,

Δn j - зміщення атома j-го сорту. Це дозволяє порівнювати теоретико-груповий опис
при різних можливих варіантах заповнення їх атомами різного сорту.
Висновки
Дана методика побудови коливних зображень та проведений аналіз умов
сумісності дозволяє детально проаналізувати симетрію фононних віток, оцінити вклад
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в коливання кристалу кожного атома, а також виявити втрачену симетрію для
можливих дефектних структур кристалів сімейства типу BaTiO3 в заданій позиції, що
уможливлює вивчення нестійких структур та виникнення в них сегнетоелектрики.
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АННОТАЦИЯ
АНАЛИЗ СООТНОШЕНИЙ СОВМЕСТИМОСТИ ДЛЯ КРИСТАЛЛА BaTiO3
Для кристаллов типа BaTiO 3 в концепции сверхпространственной симметрии по всем векторам
k i зоны Бриллюэна получены полные колебательные представления и проведен анализ условий
совместимости. В рамках предложенной методики определена симметрия колебательных веток
фононного спектра и вклад в симметрию каждого атома кристалла.

THE SUMMARY
THE ANALYSIS OF THE COMBINATION FOR THE CRYSTAL BaTiO3
For the crystals like BaTiO3 according to the conception of the superspace symmetry along the all
vectors ki Bryllions zones have full oscillation pictures and the analysis of the correlation combination.
According to the methodology of the superspace branches of the phonon spectrum was defined the contribution
into the symmetry of every crystals atom was priced.
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ДИЗАЙН АСОРТИМЕНТУ ВЗУТТЯ З ВИКОРИСТАННЯМ СУЧАСНИХ
МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Т.Р. ІВАНЧО, В.І. СИВОХОП
Мукачівський державний університет

У даній статті містяться результати спеціально організованих маркетингових досліджень,
які проводились на підприємстві по індивідуальному виготовленню взуття «ПП Сивохоп» з метою
сегментації ринку за групами споживачів і здійснення комплексного підходу до визначення
конкретних потреб у групах. Результатом апробації системи дизайнерського аналізу форми є
створення каталогу базових фасонів для основних груп споживачів підприємства відповідно до
поставленого завдання.

Нові сутності ринку зумовлені перш за все демасовізацією виробництва та
споживання. Сучасні економісти, експерти в галузі виробництва та маркетингу
стверджують,

що зараз суспільство вступило

до етапу кількісного насичення

продукцією масового попиту і що на порядок денний виходить задача вдоволення
спеціалізованих

та

навіть індивідуалізованих потреб у «масовому масштабі». При

цьому саме маркетинг повинен визначити стратегію виробництва, встановлюючи
прямий зв'язок із споживачем, виявляючи реальні потреби та їх масштаб, повинен
регулювати виробництво, використовуючи сучасні інформаційні системи. Відповідати
на це розмаїття потреб дизайнерським продуктом, теж дуже урізноманітненим, - ось
що є паростками нових тенденцій у дизайні, сутність яких багато в чому зумовлюється
новими сутностями ринку.
Об’єкти та методи досліджень
Робота виконується в рамках наукових досліджень кафедри ТКВШ по питаннях
інновацій дизайну;

інформаційною базою роботи є матеріали, зібрані у процесі

спеціально організованих маркетингових досліджень, які проводились на підприємстві
« ПП Сивохоп»
індивідуального

протягом
пошиття

4 років. Об’єктом дослідження є ринок споживачів
взуття,

предметом–

дизайн

взуття

для

потенційно

перспективних сегментів ринку.
Дослідження ґрунтуються на використанні основних положень системного
підходу, сучасної теорії маркетингу, економіко-математичних і статистичних методів,
структурно-логічного та семантичного аналізу (для уточнення й упорядкування
термінології), опитування (для виконання маркетингового дослідження з метою
вивчення груп споживачів), методу порівняльного аналізу (при дослідженні видів
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маркетингових стратегій), експериментальному методі (при апробації запропонованих
розробок).
Постановка задачі
Новизна роботи полягає

в специфіці розробки дизайну виробів, що

розглядається в контексті маркетингу, в науковому підході
обґрунтування

до формотворення

і

вибору елементів композиції взуття; в моделюванні форм, які

підпорядковані вимогам тектоніки та ергономіки
Мета дослідження: застосувати сучасні

маркетингові підходи для розробки

асортименту взуття, який буде впроваджуватися конкретним підприємством по
індивідуальному пошиву взуття . Для реалізації мети були сформовані такі завдання:
- сегментувати ринок по групами

споживачів, яких обслуговує дане

підприємство;
- сформувати комплексний підхід до визначення потреб конкретного сегменту;
- розробити маркетингову стратегію для кожної групи споживчого ринку;
- дослідити фактори конкурентоспроможності продукції;
- професійно розробити

дизайн, який відповідає особливим потребам

замовників взуття.
Результати та їх обговорення
Базуючись на теоретичних засадах маркетингу,
стратегію розвитку

практично

було намічено

підприємства, що спрямована на розширення виробництва

та

проведено сегментацію по групах споживачів для чіткого визначення попиту.

Розподіл на групи споживчих товарів:
1. Взуття жіноче малих розмірів ( 34-35) модельне, повсякденне, весняно-літній
асортимент.
2. Взуття жіноче великих розмірів (41-43) модельне, повсякденне, осінній та
зимовий асортимент.
3. Взуття жіноче та чоловіче для особливих випадків ( ексклюзивний дизайн).
4. Взуття

жіноче та чоловіче сценічне ( розроблене для танцювальних

колективів; театральних вистав; розроблене для певного сценічного образу).
5. Взуття жіноче та чоловіче для людей з вадами ніг та стоп.
6. Взуття

жіноче з атиповою повнотою (що потребують певної невеликої

корекції колодки).
7. Взуття чоловіче, з досягненням паритету «ціна - якість».
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8. Комплекти «взуття – сумка», «взуття – пасок», «взуття – сумка– пасок». .
Наступний крок - усвідомлення потенціалу кожного сегменту, його
співвідношення між кількісним показником та коефіцієнтом зростання протягом
періоду дослідження, що допомагає зрозуміти суттєвість сегменту, його прибутковість,
та обрати ті сегменти, обслуговування яких принесе фірмі найвищі прибутки.

Мал. 1. Динаміка замовлень у кожній групі споживчих товарів (за період 2008-2010 рр.)

Коефіцієнт приросту кількості замовлень за 2010 та 2011 роки приріст є
стабільним:

26% -28%. Для надійнішого розвитку підприємства, враховуючи

маркетингові теорії, звернено увагу на можливість перенасичення ринку однотипними
товарами і, відповідно, зниженням попиту. Для попередження цих тенденцій вивчено
потенційно можливі потреби споживачів, запропоновано новий, потрібний саме їм
товар, послуги тощо
Найбільш потужними сегментами споживчих товарів є перші два. При чому
перший має вищий коефіцієнт приросту кількості замовлень, тобто, попит на таке
взуття зростає швидше. Ці групи споживачів займають половину усіх замовлень
підприємства, є стабільно зростаючими. Сегменти під номером 3,4, і 5 мають стабільне
число замовлень, тобто попит є, але практично не зростає. І в загальному ці сегменти є
втричі, а то й в чотири рази менші по кількості замовлень, ніж решта. Для того , щоб
зберегти клієнтів і в майбутньому витримувати конкуренцію ринку, а з часом і
розвивати виробництво цих груп споживчих товарів, для кожної з них слід врахувати
свої прерогативи. Сегмент №7,(взуття чоловіче) має вагомий потенціал приросту. За
останні три роки попит збільшився у чотири рази. Тому для цього сегменту слід
сформувати спеціальний план розвитку, вникнути у мотивації поведінки покупців. У
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даної групи споживачів специфічні вимоги: вони шукають добру якість за помірну
ціну. Тобто, при класичному дизайні основною вимогою є підбір натуральних
матеріалів, комфортність та нижча ціна, ніж у магазині. Охочіше купляють товар
готовий, на який не треба чекати, зацікавлюються гарантійним обслуговуванням та
післяпродажним ремонтом, часто стають постійними клієнтами.
Найбільший наголос клієнти ставлять на естетичність, модний дизайн,
зручність. І хоч план розвитку сегментів

в цілому

буде однаковий – розробка

рекламних буклетів, інноваційних дизайнерських рішень, оригінальних комплектів до
костюму, сімейних

ансамблів,

впровадження новинок моди, матеріалів, технік

художнього оздоблення шкіри, створення Інтернет – каталогів та груп, організація
розстрочки оплати тощо, але специфіка дизайну різна, оскільки обумовлена різними
вимогами. Навіть всередині кожного сегменту враховано специфічні вимоги
замовників: відмінність

вікових категорій, видів

взуття, повноти

стопи,

різноманітність стилів, тощо.
Базуючись в своїй роботі на різноманітні потреби споживачів, дизайнер –
професіонал керується законами формотворення, бо краса та новизна повинні йти в
ногу з комфортністю та ергономічністю. Для виконання цієї важливої й творчої роботи
в даній роботі сформульовано принципи коректування форми на основі застосування
композиційних принципів та ефектів зорових ілюзій;
- на основі вивчення конкретних потреб покупців підприємства апробована
система дизайнерського аналізу форми, що необхідний під час процесу моделювання
виробів;
- систематизовано варіанти гармонізації пропорцій та об’ємів відповідно до
поставленого завдання;
- створено каталог

базових фасонів для основних груп споживачів

підприємства;
- розроблені художні системи для
маркетингової стратегії підприємства та

колекцій виробів, що є частиною

використовуватиметься в якості реклами

дизайн – пропозицій .
Висновки
Дане дослідження не претендує на повне вирішення проблем розробки дизайну
споживачів ринку індпошиву взуття, та є спробою систематизувати типові проблеми
та запропонувати обґрунтовані шляхи розв’язку окремих питань.
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Дизайн, мета якого, щоб форма відображала призначення, повинен розглядатись
і як система законів гармонізації форм, і як система соціально - культурної ситуації.
Тобто, розуміння суті потреби покупця та знання правил формотворення в комплексі
дозволяють створювати вироби, що є і будуть потрібними та конкурентоспроможними.
Досягнення паритету між красою форми та

суттю призначення – запорука

професійності дизайну і його успіху на ринку.
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АННОТАЦИЯ
ДИЗАЙН АССОРТИМЕНТА ОБУВИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СОВРЕМЕННЫХ
МАРКЕТИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
В данной статье содержатся результаты специально организованных маркетинговых
исследований, которые проводились на предприятии по индивидуальному изготовлению обуви «ПП
Сивохоп» с целью сегментации рынка за группами потребителей и осуществления комплексного
подхода к определению конкретных потребностей в группах. Результатом апробации системы
дизайнерского анализа формы является создание каталога базовых фасонов для основных групп
потребителей предприятия в соответствии с поставленным заданием.

THE SYMMARY
DESIGN OF ASSORTMENT OF SHOE WITH THE USE OF MODERN
MARKETINGS RESEARCHES
In this article there are results of the specially organized marketings researches which was conducted on
an enterprise on the individual making of shoe of «PP Sivokhop» with the purpose of market segmentation
after the groups of users and realization of the complex going near determination of concrete requirements
in groups. The result of approbation of the system of designer analysis of form is creation of catalogue of base
fashions for the basic groups of users of enterprise in accordance with the put task.
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УДК 685.34.02
ДОСЛІДЖЕННЯ ОПТИМАЛЬНИХ ПАРАМЕТРІВ НИТКОВИХ З’ЄДНАНЬ У ВЗУТТІ В РІЗНИХ
УМОВАХ ЕКСПЛУАТАЦІЇ
Т.М. САДОВНІКОВА, І.Г. КРИВИЧ
Мукачівський державний університет
У статті представлено дослідження закономірності ниткових з’єднань для спеціального
взуття в різних умовах його експлуатації.

Взуття є невід’ємною частиною вбрання кожної людини, елементом образу,
підкресленням стилю. Але, в першу чергу, воно виступає як захист стопи людини від
несприятливих впливів навколишнього середовища [1].
На сьогоднішній день більша частина споживчих мас населення віддає перевагу,
в першу чергу, якісному взуттю. Саме тому сучасне взуття повинно мати необхідний
комплекс санітарно-гігієнічних властивостей, мати раціональну конструкцію, гарні
естетичні показники, досконалі параметри з’єднань, виготовлятися з високоякісних,
сучасних матеріалів та ін [1].
Під час вибору конструкції взуття, матеріалів верху та низу, способу скріплення
заготовки верху з вузлом низу враховують умови експлуатації взуття, тобто
середовище, що впливатиме на нього.
В основному, при з’єднанні вузлів деталей заготовки верху, використовують
одно- чи дворядні ниткові шви зі стібком двохниткового внутрішнього переплетення.
Шов двониткового внутрішнього переплетення складається з двох ниток – верхньої та
нижньої. Саме тому і вплив на ці дві нитки є неоднаковим. Так, верхня нитка
піддається механічним впливам, дії хімічних реагентів, що попадають на взуття ззовні,
волого-тепловому впливу й ультрафіолетовому опроміненню; нижня нитка - впливу
поту, механічному стиранню з боку стопи [2].
Об’єкти та методи досліджень
Спецвзуття має забезпечувати захист стопи людини в процесі експлуатації в
вологих умовах та шкідливого середовища і

відповідати комплексу вимог, які

забезпечуються матеріалами , що застосовуються, фурнітурою та

конструкцією..

Взуття має щільно прилягає до ноги, володіти хорошими гігієнічними властивостями,
захищати від механічного проникнення вологи, пилу, нафтопродуктів в

середину

взуття, а тому є необхідність оновлення та створення умов для дослідження фізикомеханічних властивостей ниткових з’єднань

від виду матеріалів та параметрів
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ниткових з’єднань під дією високих та низьких температур, вологи на нафтопродуктів
для спеціального взуття.
Об’єктом дослідження є фізико-механічні процеси з’єднання деталей нитковими
швами

в різних умовах експлуатації (висока і низька температури, волога,

нафтопродукти) для верху спеціального взуття.
Постановка задачі
Мета роботи

полягає у вивченні закономірностей ниткових з’єднань для

спеціального взуття в різних умовах його експлуатації.
Для досягнення поставленої мети виникла необхідність вирішення наступних
завдань:
- вплив високих та низьких температур на міцність ниткових з’єднань;
- вплив вологи та нафтопродуктів на характеристики міцності ниткових швів;
- оптимізація параметрів ниткових з’єднань для спеціального взуття в різних
умовах їх експлуатації.
Аналіз технології взуття і наступних умов його експлуатації показує, що
максимальні руйнівні напруження в ниткових швах виникають у процесі затягування
(формування) заготовки верху взуття й фіксації її форми після затягування. При цьому
можуть спостерігатися розтягування у вузлах переплетення стібків ниткового шва й
зсув деталей заготовки відносно один одного.
При експлуатації взуття таких граничних напруг у ниткових швах не виникає, бо
здавлювання заготовкою стопи неприпустимо за фізіологічними показниками. Та в
умовах експлуатації взуттєві деталі та шви піддаються багаторазовому згину,
розтягуванню, крученню. Але це невисокі значення напруг в порівнянні з напругами,
що виникають у процесі формування.
В умовах експлуатації варто враховувати і можливість механічних ушкоджень
одиничних стібків, що також негативно впливають на надійність взуття.
Для спеціального взуття, в основному, визначалися параметри ниткових
з’єднань при нормальних умовах. Тому, актуальним є дослідження фізико-механічних
процесів ниткових з’єднань та встановлення оптимальних параметрів, що забезпечують
міцністні характеристики ниткових швів . Дослідження міцності ниткових з’єднань
проводилися в різних умовах експлуатації, а саме: вплив низьких і високих температур,
вплив відносної вологості повітря та вологи, дія агресивного середовища.
Наукова новизна досліджень полягає в тому, що вперше:
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- у взуттєвому виробництві науково обґрунтовані параметри ниткових з’єднань
для спеціального взуття;
- встановлено вплив високих і низьких температур, вологи і нафтопродуктів на
міцність ниткових з’єднань;
- отримано матричну модель багатофакторного експерименту, що дало
можливість оптимізувати процес ниткових з’єднань в екстремальних умовах.
Практична значимість роботи полягає у

встановленні закономірностей

взаємовпливу виду матеріалів та параметрів ниткових з’єднань під дією високих та
низьких температур, вологи на нафтопродуктів; визначенню оптимальних параметрів
ниткових з’єднань для спеціального взуття в залежності від умов його експлуатації.
Для визначення міцності ниткових з’єднань

було використано розривну

машину РТ-250. [5]. В експерименті мали місце два шви: настрочений та зшивний. Їх
міцність досліджувалася під дією низьких і високих температур,

вологості та дії

нафтопродуктів.
Результати досліджень представлені на рис.1-4.
Результати та їх обговорення
Для встановлення початкової міцності було розірвано зразки настроченого та
зшивного швів при відносній вологості повітря 65% та температурі 220С.
- середня міцність настроченого шва рівна 674 Н/см;
- середня міцність зшивного шва рівна 498 Н/см.

Вплив низьких температур
Дію низьких температур на міцність ниткових з’єднань досліджували в двох
напрямках:
-

вплив низької температури (-10) на міцність швів в залежності від часу

експлуатації (30, 180, 360, 1080хв.) (рис 1) ;
-

вплив високої температури (+60).на міцність ниткових з’єднань рис 2);

-

вплив агресивного середовища (бензин) (рис.3.);

-

вплив вологи (80%)на міцність ниткових з’єднань (рис.4).

Результат дослідження на міцність ниткових швів від тривалості впливу на них
низької температури(-100 С ) високої температури (+600 С) представлений на рис.1,2.
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Рис.1. Графік залежності міцності зшивного та
настроченого швів від тривалості впливу на них низької температури(-100)

Рис. 2. Графік залежності міцності зшивного та настроченого швів від тривалості впливу на них
високої температури (+600)

Графік залежності міцності зшивного та настроченого швів від тривалості
впливу на них агресивного середовища(бензин)(рис.3)

Рис. 3. Графік залежності міцності зшивного та
настроченого швів від тривалості впливу на них агресивного середовища (бензин)

Журнал наукових праць №10(5)’2011

Науковий вісник Мукачівського державного університету
Природничі і технічні науки

51

Графік залежності міцності зшивного та настроченого швів від тривалості пливу
на них вологи (%).

Рис.4. Графік залежності міцності зшивного та настроченого швів від тривалості впливу на них
вологи(80%)
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АННОТАЦИЯ
ИССЛЕДОВАНИЕ ОПТИМАЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ НИТОЧНЫХ СОЕДИНЕНИЙ В ОБУВИ В
РАЗЛИЧНЫХ УСЛОВИЯХ ЭКСПЛУАТАЦИИ
В статье представлено исследование закономерности ниточных соединений для специальной
обуви в различных условиях его эксплуатации.
THE SYMMARY
RESEARCH OF OPTIMUM PARAMETERS OF OF THREAD CONNECTIONS IN A SHOE
UNDER VARIOUS CONDITIONS EXPLOITATIONS
In the article research of conformity to the law of of thread connections is presented for the special
shoe under various conditions his exploitations.
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УДК 685.31: 613.48.
РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ КОМПЛЕКСНОЇ ОЦІНКИ ГІГІЄНІЧНИХ
ВЛАСТИВОСТЕЙ ВЗУТТЄВИХ МАТЕРІАЛІВ
Н.Д. АНДРЕЙКО, Ю.І. ФОРДЗЮН
Мукачівський державний університет
В статті апробовано методику комплексної оцінки гігієнічних властивостей взуттєвих
матеріалів, яка дозволяє кількісно, на основі стандартних методик по визначенню гігроскопічності,
вологовіддачі, намоклості, паропроникності та капілярності, визначити гігієнічні властивості
взуттєвих матеріалів (підкладкових та устілкових натуральних та штучних шкір), які безпосередньо
контактують зі стопою людини в ході експлуатації взуття; а також пакету матеріалів чи взуття в
цілому.

Вагомий внесок у розробку якісного взуття з високими ергономічними
властивостями зробили Б. Я. Краснов, А. Блажей, М. Н. Іванов, В. П. Коновал, В. П.
Либа, М. М. Бернтштейн, К. Мотичко, В. Свобода, В. Кріппнер, Г. Зігель [1].
При створенні зручного, комфортного взуття ключову роль відіграють гігієнічні
показники взуття та матеріалів, адже в період експлуатації взуття піддається складному
комплексу дій, які, з однієї сторони, обумовлені функціонуванням організму людини, а
з іншої – дією факторів зовнішнього середовища [2].
Актуальною проблемою сьогодення є кількісна оцінка гігієнічних властивостей
взуттєвих матеріалів у системі «взуття – споживач – середовище», як на етапі
проектування взуття, так і на етапі вибору (конфекціонування) відповідних матеріалів [2].
Об’єкти дослідження
Стопа і організм людини, в цілому, характеризуються здатністю до енерго- і потовиділення, рівень яких визначається не тільки індивідуальними особливостями людини і
інтенсивністю фізичного навантаження, але і властивостями самого взуття [3].
У внутрівзуттєвому просторі під час експлуатації накопичується велика
кількість вологи, яка через незначний проміжок часу (15-30 хв.) може призвести до
значного дискомфорту чи інших неприємних відчуттів [4].
Було встановлено [5], що комфортні умови у взутті визначаються здатністю
взуття підтримувати у внутрівзуттєвому просторі необхідну вологість і температуру,
які в свою чергу залежать від матеріалів та конструкції взуття.
Враховуючи агрегатний стан поту (паро-крапельний), виділеного стопою та
його розподіл у взутті, згідно даних І. Лоранта (щілини між стопою і взуттям 10-15 %,
деталі підкладки і верху 68-75 % та устілка 10-15%), можна стверджувати, що
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основними матеріалами, які забезпечують комфортність, є внутрішні матеріали
(підкладка, устілка) [6].
Тому, об’єктом дослідження є взуттєві матеріали (натуральні, штучні та
синтетичні шкіри), які безпосередньо контактують зі стопою людини в ході
експлуатації взуття, а також пакет матеріалів чи взуття в цілому.
Постановка завдання
З підвищенням вологи у взутті спостерігається зниження його теплозахисних
властивостей, які значною мірою визначають умови комфорту [5].
Для того щоб виділений піт у взутті не призводив до підвищення вологи,
матеріали підкладки повинні володіти високими показниками гігроскопічності,
волого-поглинання, вологовіддачі, паропроникності, намоклості та капілярності.
Метою

роботи

є

апробація

методики

комплексної

оцінки

гігієнічних

властивостей взуттєвих матеріалів на основі стандартних методик досліджень
гігроскопічності, вологовіддачі, номоклості, паропроникності, капілярності матеріалів
взуття.
Результати дослідження
Для оцінки та порівняння гігієнічних властивостей досліджувались натуральні
підкладкові та устілкові шкіри хромового методу дублення, не оздоблені (продублені),
зразки шкіри іноземних виробників, а також штучні підкладкові матеріали.
Дослідження проводилось за стандартними методиками по визначенню
гігієнічних властивостей взуттєвих матеріалів. Результати досліджень наведені у
таблиці 1.
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Капілярність,
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3

Намоклість, %

2

Вологовіддача, %

1

2
Шкіра підкладкова свинна, не
окрашена
Шкіра підкладкова свинна з покривним
фарбуванням
Шкіра підкладкова ВРХ

Гігроскопічність,
%

1

Назва матеріалу

Товщина, мм

№ п. п

Таблиця 1.
Результати дослідження гігієнічних властивостей натуральних шкір
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Продовження таблиці 1
2

1
4
5

Спилок підкладковий свинний

8

Шкіра підкладкова кінська
Шкіра устілкова ВРХ, не оздоблена
(напівфабрикат)
Шкіра підкладкова ВРХ, не оздоблена
(напівфабрикат)
Шкіра устілкова ВРХ покривне фарбування
(напівфабрикат)

9
10

Шкіра устілкова ВРХ
Вінілштучшкіра НТ

6
7

Комплексна

оцінка

гігієнічних

3

4

5

6

7

8

0,5
0,3
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30,08

2,0
16,08
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82,23
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0,066

0,18
0,12

3,2

5,01

6,3

40,05

0,1

0,09

0,7

9,0

7,65

84,9

0,067

0,16

2,5

4,3

4,66

60,9

0,03

0,095

0,6
0,8

16,9
2,3

9,4
2,1

126,4
10

0,37
0,04

0,1
0,05

властивостей

взуттєвих

матеріалів

досліджувалась на основі методу запропонованого А. Блажеєм [5,7], шляхом
графічного зображення комплексного показника гігієнічних властивостей матеріалу.
Особливістю даного методу є вибір матеріалу – еталону. Для вибору еталону із наявної
кількості матеріалів проведено аналіз отриманих в ході дослідження даних (таблиця 1)
для визначення найвагоміших показників, в якості матеріалу еталону було вибрано –
шкіру підкладкову свинну (не окрашену) з відповідними найвищими показниками:
намоклості (149,2%), капілярності (3,14 см2/хв.) та паропроникності (0,33 мг/см2год).
Комплексна оцінка якості досліджуваних матеріалів базується на використанні
фізичних величин досліджуваних властивостей, які переводяться у безрозмірні.
За результатами досліджень було побудовано п’ятикутник, у якого кожен з
катетів

відповідав

досліджуваному

показнику

(гігроскопічності,

вологовіддачі,

намоклості, капілярності та паропроникності). На даному п’ятикутнику, від його
центру, по кожному катету відкладались значення гігієнічних властивостей матеріалуеталону і досліджуваних натуральних шкір. Результати побудови зображені на рис.1-5.

а)

б)

Рис. 1. Графічне зображення комплексного показника гігієнічних властивостей матеріалів.
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а)

б)

Рис. 2. Графічне зображення комплексного показника гігієнічних властивостей матеріалів.

а)

б)

Рис.3. Графічне зображення комплексного показника гігієнічних властивостей матеріалів.

а)

б)

Рис.4. Графічне зображення комплексного показника гігієнічних властивостей матеріалів.
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Рис.5. Графічне зображення комплексного показника гігієнічних властивостей матеріалів.

Площа утвореного п’ятикутника характеризує рівень гігієнічних властивостей
досліджуваного матеріалу. Показником комплексної оцінки гігієнічних властивостей
досліджуваних

натуральних

устілкових

та

підошовних

шкір

є

відсоткове

співвідношення матеріалу – еталону і відповідного матеріалу.
Співвідношення площ отриманих п’ятикутників наведені в таблиці 2.

1
2
3
4
5

Назва матеріалу

Шкіра підкладкова свинна, не окрашена
Шкіра підкладкова свинна з покривним фарбуванням (див.
рис.1 (а))
Шкіра підкладкова ВРХ (див. рис.1 (б))
Спилок підкладковий свинний (див. рис.2 (а))

8

Шкіра підкладкова кінська (див. рис.2 (б))
Шкіра устілкова ВРХ, не оздоблена (напівфабрикат) (див. рис.3
(а))
Шкіра підкладкова ВРХ, не оздоблена (напівфабрикат) (див.
рис.3 (б))
Шкіра устілкова ВРХ покривне фарбування (напівфабрикат)
(див. рис.4 (а))

9
10

Шкіра устілкова ВРХ (див. рис.4 (б))
Вінілштучшкіра НТ (див. рис.5)

6
7

Товщина, мм

№ п. п

Таблиця 2.
Комплексна оцінка гігієнічних властивостей

Співвідношення площ
отриманих пятикутників,
%

0,3

100

0,7

27

0,6
0,5
0,3

19,1
8,12
98,65

3,2

29

0,7

24

2,5

4,8

0,6
0,8

46,76
1,4

Проаналізувавши отримані дані (табл. 2) можемо сказати, що гігієнічні
властивості значною мірою залежать від структури самого матеріалу. Наявність
покриття барвника, жируючих речовин т. ін. погіршують деякі властивості матеріалу.
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Так, зокрема, наявність фарбування підкладкової свинної шкіри знижує її капілярність,
яка в подальшому впливає на площу утвореного п’ятикутника.
Найкращі гігієнічні властивості в ряду досліджуваних підкладкових шкір
притаманні кінській підкладковій шкірі 98,5%, з ряду досліджуваних устілкових шкір,
найкращою виявилась шкіра ВРХ відсоткове співвідношення її площі з еталоном
становить 46,76 %.
Як видно з рис. 6. площа утвореного п’ятикутника штучної шкіри
(вінілштучшкіри - НТ) є значно меншою від площі п’ятикутника еталону
(співвідношення площі одна до одної становить 1,4 %). По отриманим результатам
можна стверджувати, що внутрішні деталі повсякденного взуття виготовлені з штучної
шкіри не спроможні забезпечити належні умови комфортності. Використання штучних
та синтетичних матеріалів для підкладки закритого повсякденного взуття (черевики,
напівчеревиків) є недопустимим.
Висновки
1. Досліджено гігроскопічність, вологовіддачу, намоклість, капілярність та
паропроникність

взуттєвих

матеріалів,

зокрема

підкладкових

та

устілкових

натуральних та штучних шкір. На основі отриманих результатів апробовано графічночисловий спосіб комплексної оцінки гігієнічних властивостей взуттєвих матеріалів, які
безпосередньо контактують зі стопою людини. Кількісним показником якості
виступає співвідношення площі досліджуваного матеріалу з еталоном.
2. Встановлено закономірності, які відображають залежність гігієнічних
властивостей матеріалів від структури матеріалу та наявності жируючих речовин,
барвників..
3. Методику комплексної оцінки гігієнічних властивостей (графічно-числовий
спосіб) можна використовувати, як при підборі (конфекціонуванні) матеріалів, для
виготовлення того чи іншого виду взуття, так і при проведенні гігієнічної експертизи
якості взуттєвих матеріалів, пакету матеріалів чи взуття в цілому..
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АННОТАЦИЯ
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ КОМПЛЕКСНОЙ. ОЦЕНКИ ГИГИЕНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ
РАЗНЫХ ОБУВНЫХ МАТЕРИАЛОВ
В статье апробировано методику комплексной оценки гигиенических свойств обувных
материалов, которая позволяет количественно на основе стандартных методик по определению
гигроскопичности, влагоотдачи, намокаемости, капиллярности, паропроницаемости и капиллярности
определить гигиенические свойства обувных материалов (подкладочных и стелечных натуральных и
искусственных кож), которые непосредственно контактируют со стопой человека в ходе эксплуатации
обуви, пакета материалов или обуви, в целом.
THE SUMMARY
RESULTS OF RESEARCHES OF COMPLEX. ESTIMATIONS OF HYGIENICAL PROPERTIES OF
DIFFERENT SHOE MATERIALS
In the article approved method of complex estimation of perspiration properties of shoe materials,
which allows in number on the basis of standard methods on determination of hygroscopicity, moisture
efficiency, vapor permeability, capability, absorbtivity and to define perspiration properties of shoe materials
(linings and insole natural and artificial skins), which directly contact with the foot of man during exploitation of
shoe, package of materials or shoe, fully, a capillarity.
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УДК 378. 1 (331.548)
ОСВІТНІ АСПЕКТИ ПРОБЛЕМИ ЗАЙНЯТОСТІ В ЧЕСЬКІЙ РЕСПУБЛІЦІ
Г.В. ТОВКАНЕЦЬ
Мукачівський державний університет

В статті розглядаються проблеми взаємовпливу розвитку вищої освіти, процевлаштування,
зайнятості та забезпечення ринку праці кваліфікованими спеціалістами. Проведено порівняльний
аналіз рівня зайнятості в Чехії та Європейському Союзі, охарактеризовано роль інвестицій та вищої
професійної освіти у формуванні інноваційних технологій.
Ключові слова: працевлаштування, зайнятість, вища освіта, професійна освіта, інвестиції,
інновації, Чеська Республіка, Європейський Союз.

Початок ХХІ століття характеризується інтенсивним розвитком інформаційних
технологій, виробленням нових підходів до формування ринку праці, інноваційних
технологій, системи охорони здоров’я, освіти тощо. На розвиток

соціально-

економічного стану країн особливий відбиток накладають кризи. Відомо, що кризові
явища в економіці останніх років спровокували ріст безробіття практично у всьому
світі.
Проблеми економічного росту, пов’язані з працевлаштуванням, зайнятістю,
ринком праці та рівнем розвитку людського капіталу і професійної освіти були
предметом наукових розвідок вітчизняних та зарубіжних науковців у галузі економіки,
педагогіки, психології, соціології (Б. Гершунський, О.Грішнова, С. Злупко, Е. Лібанова,
В. Лутай, В. Мікловда, Н. Ничкало, В.Огнев’юк, А. Чухно та інші).
На нашу думку, новий погляд на професійну освіту та її роль у вирішенні
проблеми зайнятості може дати вивчення досвіду провідних європейських країн,
зокрема Чеської Республіки.
Об’єкт та методи дослідження
Зазначимо, що Чехія є однією з

країн, де проблема зайнятості та

працевлаштування є надзвичайно актуальною. Це зумовлено, на нашу думку, тим, що
країна знаходиться в центрі європейського континенту і міграційні шляхи через неї є
інтенсивними. Але одніє з причин безробіття може бути низька кваліфікація
претендентів на робоче місце. Так, висока частка числа

безробітних у Чехії

залишається серед населення, яке має початкову освіту (53,7% від усіх безробітних), за
тим іде

група безробітних, які мають середню освіту, практично це третина

безробітних (32,9%). Тоді як серед осіб з вищою освітою частка безробітних є значно
нижчою.
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Зрозуміло, що тенденції забезпечення зайнятості населення в Чехії співпадають
з проявами

тенденції працевлаштування та зайнятості у Європейському Союзі. За

даними Євростату в 2008 році був найнижчим рівень безробіття в групі людей з вищою
освітою (вікова група від 25 до 64 років, 4,7%). Навпаки, в групі людей з початковою
освітою рівень безробіття досяг 11,2 % [1].
Так, динаміку безробіття з другої половини 2008 року по 1 квартал 2009 року за
даними Міжнародної організації праці в рамках Європейського Союзу та Єврозони
демонструє таблиця 1., де відображена тенденція росту рівня безробіття.
Таблиця 1.
Ріст безробіття в ЄС, країнах Європи та Чеській Республіці

ЄС
ЄК*
ЧР

УІ. 08 УІІ.
08
6,9% 7,0 %
7,4 % 7,5 %
4,3% 4,3%

УІІІ.
08
7,0%
7,5 %
4,3%

ІХ. 08 Х. 08
7,1%
7,6 %
4,3%

7,3 %
7,8 %
4,4%

ХІ. 08 ХІІ.
08
7,4 % 7,6 %
8,0 % 8,2 %
4,5% 4,7%

І. 09

ІІ. 09

ІІІ. 09

7,8 %
8,4 %
4,9%

8,1 %
8,7 %
5,2%

8,3 %
8,9 %
5,5%

Джерело: опрацювання автора за [1]
*ЄК- Країни Європи загалом

Необхідність зменшення рівня безробіття та визначення

ролі

професійної

освіти в цьому процесі і зумовили предмет нашого дослідження.
Мета статті: розглянути вплив розвитку вищої професійної освіти на процес
зайнятості та працевлаштування в Чехії.
Підкреслимо, що економічне зростання в Чехії, яке підвищує здатність
економіки створювати необхідні умови для розширення виробництва товарів і послуг,
виражається через реальні економічні зміни. Економічне зростання розглядається як
зростання валового внутрішнього продукту або іншої сукупності вимірювання
економічних показників [4].

«Економічне зростання є збільшенням виробничої

потужності економіки в часі, що виражається у зростанні внутрішнього валового
продукту» [5, c. 376].
Результати та їх обговорення
Зауважимо, що ряд

авторів бачать

економічне зростання, наприклад, П.

Ромер [9], Р. Лукас [4] Г.Гроссман і Е. Хелпман [10] через систематичне здійснення
інвестицій в людський капітал, знання, наукові дослідження. Дослідники підкреслють,
що негативним явищем останніх десятиліть в рамках ЄС є зростаюче число вільних
робочих місць в швидко змінюваних секторах економіки і нездатність претентендів
зайняти це місце у зв’язку з відсутністю відповідної

кваліфікації. Тому особи з
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знаннями стають фундаментальним джерелом економічного росту і

розвитку як на макро-, так і на мікрорівні.
Тому і є постійними

заклики до збільшення інвестицій в освіту, науку і

дослідження, що аргументуються прямою кореляцією між темпами економічного
зростання та рівнем вищої освіти громадян, зокрема економічної.
Відомо, що ефективність, важливість і цінність знань виражається у
виробництві, сфері послуг, економічному зростанні через впровадження інноваційних
технологій. У сьогоднішньому глобалізованому світі виокремлюється світова
тенденція, суть якої полягає в тому, що інвестиції в освітньо-навчальні заклади
першого і другого ступенів дозволять впроваджувати та використовувати інноваційні
технології, в той час як інвестування у вищу освіту мають призводити до формування
здатності людей до створення інновацій. Необхідно розрізняти впровадження і
використання інновацій та продукування інновацій, які мають істотні змістові
відмінності. Створення інновацій реалізується більш високою доданою вартістю і
одночасно новою якістю економічного зростання.
Щоб мати уявлення про взаємовплив інвестування у вищу освіту та росту
економіки, можна порівняти частку населення з вищою освітою у загальній
чисельності населення в економічно передових країнах. Так, в Сполучених Штатах у
2005 році ця частка була 39%, в Європейському Союзі - 24%, у Чехії - 13 %.
Відмітимо, що ця частка в Чеській Республіці поступово збільшується. Частку
працівників з вищою освітою в країнах Європи демонструє рисунок 1.
Частка випускників вищих навчальних закладів у
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Джерело: опрацювання автора за [4].
Рис.1. Частка випускників вищих навчальних закладів у загальній чисельності зайнятих в
окремих країнах ЄС в 4 –му кварталі 2009 року
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Таким чином, кількість

випускників вищих навчальних закладів у загальній

чисельності зайнятих в окремих країнах ЄС в 4 –му кварталі 2009 року має діапазон
від 36,5 % у Об’єднаному Королівстві Велика Британія до 17,5 % у Чеській Республіці
та Італії. У Чехії показник зайнятості випускників вищої школи набагато менший (17,5
%) від середнього по країнах Європейського Союзу (28,7 %).
У Сполучених Штатах на розвиток вищої освіти щороку виділяють 3,3% ВВП, в
Європейському Союзі майже 3 рази менше, тобто 1,3%. У Чеській Республіці у 2005
році виділено для державного інвестування 0,9 % від ВВП.
Відмітимо, що важливим чинником впливу на економічну ситуацію та зайнятість
є і вікова градація. Так, у групі 30-34 роки частка працівників у ЧР з вищою освітою є
низькою у порівнянні з іншими країнами ЄС (19,0% у Чеській Республіці, 37,0 % ЄС27 і 39,9 % в ЄС) (рис. 2).

Джерело: опрацювання автора за [4].
Рис. 2. Частка таких осіб з вищою освітою, які працевлаштовані в ЧР та ЄС.

Крім того, у групі 35-39 років,

найбільш численної вікової групи в Чехії,

частка працівників з вищою освітою знову є найнижчою із всіх держав-членів ЄС, де
показники ЄС-27 - 33,0 % , ЄС15 – 35,0 %, Чехії – 15,0 %. Прогнозується, що через
декілька років відсоток зайнятості осіб з вищою освітою буде збільшуватися, оскільки
попередня вікова група є численнішою.
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Хоча в цілому можна констатувати, що в Чеській Республіці складно знайти
роботу молодим людям, які не мають вищої освіти, оскільки ринок праці все більше
ставить високі вимоги до кваліфікації кандидатів. Чим далі, тим менше пропонується
робочих місць для осіб без освіти [7].
Варто відмітити, що, враховуючи вимоги часу, у Чеській Республіці прагнуть
до покращення

рівня національного добробуту. За прогнозами ЮНЕСКО досягти

високого рівня національного добробуту можуть тільки ті країни, які серед
працездатного населення мають 40—60% фахівців з вищою освітою. Зазначимо, що
США та Японія планують мати серед усіх працюючих майже 90% таких фахівців. На
думку експертів, це дасть можливість цим країнам досягти значного економічного
ефекту. В Чехії створена розгалужена мережа

приватних та державних вищих

навчальних закладів, причому, наголосимо, перевага в останні роки надається
приватним вузам, що демонструє табл.2, табл. 3.
Таблиця 2.
Кількість державних і приватних ВНЗ у Чеській Республіці

Тип ВНЗ
Державні
Приватні
Всього

2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09
28
28
28
26
27
27
27
28
17
27
28
36
39
38
43
45
45
55
56
62
66
65
70
73

Джерело: Опрацювання автора за [3].
Taблиця 3.
Кількість студентів приватних і державних вищих навчальних закладів у Чеській Республіці у
2004-2008 роках

Тип ВНЗ
Приватні
Державні
Всього

2004/2005
19 120
274 962
294 082

2005/2006
24 858
271 940
296 798

2006/2007
31 755
292 520
323 775

2007/2008
40 939
303 731
344 670

2008/2009
50 659
319 615
370 274

Джерело: опрацювання автора за [3].

Але зазначимо, що все ж таки не кількість вищих навчально-виховних закладів
та студентів визначає рівень підготовки. Рейтинг вищих навчальних закладів світу
засвідчує, що найращими вищими навчальними закладами світу є університети США,
яких у першій десятці рейтингового списку найбільше. Серед

європейських

університетів найкращими визнані ВНЗ Великої Британії. У 2011 році окрім
загальносвітового та європейського рівня проведено рейтинг ВНЗ Східної Європи. За
даним рейтингом найкращим ВНЗ Східної Європи – 1 місце - визнано чеський
Університет Масарика, який знаходиться в Брно, (світовий рейтинг – 146,
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європейський - 32), друге місце – Карлов Університет (м. Прага) (світовий рейтинг –
169, європейський - 32 [8].
Такий стан розвитку вищої освіти в Чехії уможливлює моделювати позитивні
прогнози рівня розвитку людського капіталу в країні, підвищувати професійну
кваліфікацію, результатом чого може бути оптимальне вирішення проблеми зайнятості
та працевлашування, ефективності соціально-економічного розвитку.
Висновки
Європейська економіка у 2010 році поступово почала відновлюватися, але ринок
праці дуже повільно реагує на економічні показники. Це стосується не тільки Чехії, а
всіх європейських країн, в тому числі і України.
Процес глобалізації, який в даний час є проявом «експорту» фінансової кризи,
пов’язаний з багатьма факторами, які безпосередньо впливають на ринок праці. Одним
з таких факторів є більш високі вимоги до кваліфікації та освіти. Тенденцією останніх
років у зв’язку з динамічним розвитком сучасної економіки є значне зниження числа
некваліфікованих робочих місць. Тому немає ніякої загрози для людини, яка має
високий професійний та кваліфікаційний рівень, що відповідає потребам розвитку
галузей, знайти роботу.
Таким чином, знання та інновації стають основним джерелом економічного
зростання і розвитку. Тому навчально-виховний процес у вищій школі має бути
спрямований насамперед на обмін сучасними знаннями, формування творчості,
розвитку уяви, продукування ідей. Отримані знання та сформовані навички повинні
надихати студентів до ефективної діяльності у відповідній галузі, що спроектується в
майбутньому в їх прагненні до постійного вдосконалення. Це один з найважливіших
шляхів збереження або отримання роботи.
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АННОТАЦИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМЫ ЗАНЯТОСТИ В ЧЕШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
В статье рассматриваются проблемы взаимовлияния развития высшего образования, трудоустройства, занятости и обеспечения рынка труда квалифицированными специалистами. Проведен
сравнительный анализ уровня занятости в Чехии и странах ЕС, охарактеризована роль инвестиций и
высшего профессионального образования в форми-ровании инновационных технологий.
Ключевые слова: трудоустройство, занятость, высшее образование, профессио-нальное
образование, инвестиции, инновации, Чешская Республика, Европейский Союз.
THE SUMMARY
EDUCATIONAL ASPECTS OF EMPLOYMENT IN THE CZECH REPUBLIC
The article deals with the problem mutual higher education, placement, employment and the labor
market by qualified personnel. A comparative analysis of employment in the Czech Republic and the
EU, described the role of investment andhigher education in the formation of innovative technologies.
Key words: employment, employment, higher education, vocational training, investment, innovation,
Czech Republic, the EuropeanUnion.
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УДК 378. 3:811.112. 2
УДОСКОНАЛЕННЯ У ЗМІСТІ ОСВІТНІХ ГАЛУЗЕЙ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ
КРАЄЗНАВЧОЇ СКЛАДОВОЇ
М.І. КУЗЬМА-КАЧУР
Мукачівський державний університет

В статті розкрито аналіз змісту освітніх галузей з метою виявлення в них краєзнавчого
компонента, рекомендовано перелік напрямів краєзнавства в конкретних змістових модулях з метою
покращення якості засвоєння навчального матеріалу.
Ключові слова: краєзнавча робота,освітні галузі початкової школи, краєзнавча складова,
навчання.

На формування духовно багатої людини, людини – громадянина, патріота своєї
Батьківщини з широким кругозором і високими моральними якостями, сильний вплив
має організація навчально-виховного процесу в школі І ступеня. Чинна шкільна
програма націлює вчителів на ознайомлення молодшого школяра з основами наукового
світогляду, різноманітними видами і жанрами художніх творів, вивчення рослинного і
тваринного світу та сезонних змін в природі, традиціями і ремеслами українського
народу тощо.
Згаданий перелік змісту та напрямів діяльності вчителів можна осягнути
терміном «краєзнавча складова».
Вміле застосування краєзнавчого матеріалу сприяє вирішенню наступних цілей,
визначених у вимогах державного стандарту початкової школи:
-

забезпечення умов для інтелектуального, соціального морального і

фізичного розвитку учнів;
- виховання громадянина – патріота;
-

системне екологічне виховання молодших школярів, тобто утвердження

екологічної свідомості екоцентричного типу;
-

виховання у дітей особистісних якостей, їх екологічної культури,

поведінки, адекватної моральним, етичним, естетичним нормам і загальнолюдським
цінностям у ставленні до навколишнього світу, прагнення охороняти, примножувати
природу рідного краю;
-

закласти базис для формування демократичного суспільства, яке визнає

освіченість, вихованість, культуру найвищою цінністю, незамінними чинниками
стабільного, прискореного розвитку України.
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Систему краєзнавчої діяльності загальноосвітньої школи та керівництво нею
пропонують у своїх дослідженнях Л.Волкова, М.Костриця, В.Обозний. Особливості
вивчення рідного краю в початковій школі розглядали Т.Байбара, В.Ільченко,
Т.Люріна, В.Молодиченко, Т.Олексенко. Проблему підготовки майбутніх учителів
початкових класів до організації краєзнавчої роботи досліджувала С.Танана, але ні в її
дослідженнях, ні в дослідженнях згаданих науковців не зроблений аналіз змісту
освітніх галузей як мотиваційного компоненту краєзнавчої підготовки студентів.[8]
Водночас справжнє пізнання свого рідного краю вимагає вивчення його історії,
культури, особливості природи, довкілля в цілому. Адже засобами краєзнавчої
діяльності вирішуються наступні завдання:
-

відродження духовності, моральності, народних традицій і звичаїв;

-

дослідження географічних особливостей, рослинного і тваринного світу

рідного краю;
-

засвоєння народного світосприймання і психології, народної культури і

менталітету народу рідного краю як складника національної і загальної культури;
-

вивчення історії рідного краю, дослідження її нерозкритих сторінок;

-

виховання потреби оберігати і примножувати природу;

-

ознайомлення з діалектами рідного краю, творчістю майстрів народного

-

вивчення традицій національної пісенної культури, народної архітектури

слова;
і побуту.
Мета нашої статті - виявити краєзнавчий компонент в сучасних програмах і
підручниках

для

початкової

школи

та

обґрунтувати

раціональне

поєднання

різноманітних напрямів краєзнавства в реалізації освітніх і виховних завдань.
В сучасних умовах краєзнавча робота в початкових класах здійснюється
кількома шляхами. По-перше: у нових програмах і підручниках закладено можливості
для створення навчальних ситуацій по вивченню природи рідного краю. Програми
курсу „Я і Україна” передбачають змістові лінії „Природа навколо нас”, „Твій рідний
край” у 1 – 2 класах, „Культура рідного краю”, „Твій рідний край” у 3 – 4класах.
Значне місце в системі емоційно – ціннісного впливу на учнів мають засоби
художнього слова про рідну природу, що включені в зміст підручників до уроків
читання. Так у розділі „Буду я природі другом: милуюся, оберігаю, прикрашаю...” учні
вивчають вірші С.Жупанина „Підкажи словечко,” „Грайте, грайте голосніше” в яких
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передаються радісні почуття, захоплення рідною природою.

Певною мірою

використані можливості літературного краєзнавства на уроках читання і в
екологічному вихованні: учні вивчають вірш „Буду я природі другом” С.Жупанина. У
свою чергу О.Я.Савченко розмістила навчальний матеріал таким чином: милування
красою рідної природи, де учні вивчають вірші Марійки Підгірянки та С.Жупанина, її
збереження – вірш С.Жупанина „Буду я природі другом,” краса праці серед природи. В
розділі „Я хочу сказати своє слово” учні вивчають вірші С.Жупанина „Підкажи
словечко” та Г.Малик „Що для чого треба”.
Художнє слово закарпатських літературних діячів (поетів) про природу рідного
краю вміщено в змістовій лінії „Вірші про світ природи і дитинства” читанки 3 класу
(Ч.2): М.Підгірянка „Що я люблю”, „Співанка про місяць”, „Діти і ластівка”,
С.Жупанин „Ліщина”, „Загадка”, „Оленчині вишивки”, „Сім вітрів”. Мотиви рідної
природи звучать і у віршах С.Жупанина „Мелодії природи”, що учні вивчають в розділі
„З любов’ю до рідної природи”(4клас) та „Намалюю вітер” в розділі „У кожного є
свічуча пір’їнка”.
Розвитку особистості через залучення дітей до творчої праці сприяє
використання на уроках трудового навчання знань з краєзнавства, що полегшить
реалізацію таких загальних принципів навчання як наочності, зв’язку з життям.
Зокрема, під час виготовлення композицій, аплікацій з рослинних форм,
конструювання об’ємних виробів з природного матеріалу учні поглиблюють знання
про різноманітні рослини не тільки найближчого оточення, а і „малої Батьківщини”,
адже при такій роботі можуть використовувати матеріали позакласних екскурсій.
Збагатити знання з етнокультури допомогає вивчення розділів, в яких учні не тільки
ознайомлюються з традиційними місцевими узорами, кольорами в них, вишитими
рушниками, традиційним костюмом регіону, місцевим саморобним взуттям, але і
створювати одяг своєї місцевості, зразки вишивок в традиційних кольорах ( у 3 класі ),
набути вміння вишивати, з традиційними місцевими узорами, вміння створювати
костюм регіону з традиційними вишивками ( у 4 класі ). Сезонні роботи на навчальнодослідній ділянці забезпечують проведення фенологічних спостережень, передбачених
програмою курсу „Я і Україна”.[3]
Активізації процесу вдосконалення зорової системи учнів сприяють вміло
організовані і проведені уроки образотворчого мистецтва. В процесі роботи над
формою, простором, кольором і композицією, вчитель спирається на інформацію про
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плодові та квітково-декоративні рослини, про будову птахів та звірів рідного краю, про
сезонні зміни в природі рідного краю.
Як засвідчує практика роботи шкіл Закарпаття, таке „вкраплення ” елементів
краєзнавчого матеріалу в різних освітніх галузях створює умови для накопичення
чуттєво – образного сприйняття та розвитку логічного мислення у дітей молодшого
шкільного віку.
По – друге: безпосереднє здійснення краєзнавчого дослідження під час уроків –
екскурсій, уроків милування природою, одноденних туристичних походів, виконання
проектної діяльності не тільки поглиблює і розширює об’єм знань, а і впливає на
формування високоморальної особистості. К.Д.Ушинський писав, що природа має
„величезний виховний вплив на розвиток молодої душі, з яким важко змагатися впливу
педагога”.[9]
В сучасних умовах розвитку школи необхідність та важливість використання
краєзнавства в системі навчально-виховної роботи сумнівів не викликає як у педагогів і
методистів, так і у вчителів-практиків. Це знайшло відображення і в навчальних
програмах. Зокрема, в пояснювальній записці до програми з природознавства
зазначається: «…найдоступнішим для учнів початкових класів є матеріал місцевої
природи. Тому в основу вивчення природознавчого матеріалу покладено краєзнавчий
принцип та принцип сезонності, які орієнтують вчителя на ознайомлення учнів з
природними об’єктами своєї місцевості».
Аналіз програм і підручників дозволив нам виділити теми, покращити якість
засвоєння змісту яких можна, доповнюючи їх краєзнавчим матеріалом. Слід також
наголосити, що всі напрями краєзнавства в тій чи іншій мірі знаходять своє
відображення в освітніх галузях початкової школи.[1, 4, 5, 6, 7] Для прикладу подаємо
деякі структурні блоки - модулі застосування елементів краєзнавства в предметах 2
класу школи І ступеня:
Клас
2

Розділи і теми
В рідній школі – рідне слово
Розвивайся, звеселяйся, моя
рідна мово
Українські народні казки

Напрями і зміст краєзнавчого матеріалу
Читання
Літературне: вірші про школу місцевих поетів, загадки,
прислів’я, скоромовки, оповідання, народні казки.
Фольклорно-мистецьке: українські народні, колискові пісні,
дитячі народні ігри, заклички;
географічне: зміни в навколишній природі восени;
літературне: прислів’я, загадки, лічилки.
Літературне: прислів’я, укр. нар. казки, скоромовки, загадки;
мистецтвознавче: картини місцевих художників.
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Нема без кореня рослини, а
нас, людей, без
Батьківщини

Буду я природі другом

Що таке Батьківщина

Ось прийшли морози і зима
настала

Вірші українських поетів

Сторінки для допитливих

Ой весна, весна, днем
красна…
Казки українських
письменників
Я хочу сказати своє слово
У дружному колі
2

Літературне: прислів’я, лічилки, скоромовки, вірші про членів
родини;
фольклорно-мистецьке: пісні про родину місцевих авторів.
Літературне:народні казки, скоромовки, лічилки про рослини і
тварини;
історичне:інформація про природні стихійні лиха в рідному
краї;
біологічне: інформація про рослини і тварини рідного краю;
екологічне: поведінка в найближчому природному середовищі.
Літературне:вірші, загадки, прислів’я про рідний край;
етнографічне:народні символи.
Географічне: зміни в навколишній природі взимку, рослини
взимку, повадки тварин взимку;
літературне:вірші, загадки, прислів’я, казки про зиму;
фольклорно-мистецьке: народні пісні про зиму, твори місцевих
художників із зимовими пейзажами;
етнографічне: зимові розваги, зимові свята, колядки.
Географічне: зміни в навколишній природі взимку;
біологічне:зимуючі птахи;
літературне: вірші українських поетів про зиму.
Фольклорно-мистецьке: краєвиди рідної природи – репродукції
картин місцевих художників;
географічне:спостереження за рухом Сонця, передбачення
погоди за місцевими ознаками;
біологічне: інформація про сліди найпоширеніших в краї тварин,
лікарські рослини рідного краю;
екологічне: правила поведінки в природі.
Географічне: зміни в навколишній природі на весні, рослини на
весні, повадки тварин на весні;
літературне:вірші, загадки, прислів’я, казки про весну;
фольклорно-мистецьке: весняні народні пісні, твори місцевих
художників із весняними пейзажами;
етнографічне: дитячі весняні ігри, весняні свята, писанки.
Літературне: прислів’я, казки письменників краю.
Географічне: зміни в навколишній природі на весні, рослини на
весні, повадки тварин на весні;
літературне:загадки, забавлянки.
Фольклорно-мистецьке: заклички, мирилки, лічилки, народні
ігри в літній відпочинок.
Рідна мова

Мова і мовлення. Слова
ввічливості. Складання
речень
Складання деформованих
речень
Речення і текст
Будова тексту. Відновлення
тексту з деформованих
складних частин
Засоби зв’язку речень у
тексті.
Говоримо – слухаємо,
читаємо - пишемо

Біологічне: інформація про повадки та живлення
найпоширеніших тварин рідного краю.
Географічне: зміни в навколишній природі восени;
літературне: вірші, художні описи,прислів’я, загадки про осінь.
Географічне: зміни в навколишній природі восени;
літературне: вірші, художні описи,прислів’я, загадки про осінь.
Літературне: загадки, вірші про тварини;
фольклорно-мистецьке: картини художників за сюжетом казки.
Літературне: загадки, ребуси, казки вірші про тварин
найближчого оточення.
Географічне: спостереження за змінами в природі взимку;
біологічне:інформація про зимуючі птахи краю;
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Загадковий світ птахів

Вчимося розповідати.
Побудова тексту-розповіді
за опорними словами
Слухаємо, говоримо,
переказуємо

Слухаємо, говоримо,
описуємо
Опис лисички

Типи текстів. Складання
тексту з початком

2
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фольклорно-мистецьке: зимові пейзажі художників краю;
літературне: загадки, скоромовки про птахів;
екологічне: допомога птахам взимку.
Географічне: спостереження за змінами в природі взимку;
біологічне:інформація про зимуючі птахи краю;
фольклорно-мистецьке: зимові пейзажі художників краю;
літературне: загадки, скоромовки про птахів;
екологічне: допомога птахам взимку.
Географічне: спостереження за змінами в природі на весні;
біологічне:інформація про перелітні птахи краю;
фольклорно-мистецьке: весняні пейзажі художників краю;
літературне: вірші, загадки, скоромовки про тварин.
Географічне: струмки і річки найближчого оточення;
літературне: вірші, загадки, скоромовки про водойми.
Біологічне:інформація про лисичку;
фольклорно-мистецьке: ілюстрації до народних казок із
зображенням лисички художників краю, народна пісенька про
лисичку;
літературне: вірші, загадки, скоромовки про лисичку.

Біологічне:інформація про ведмедя;
фольклорно-мистецьке: ілюстрації із зображенням лисички
художників краю, картина «У лісі», народна пісенька про
ведмедя;
літературне: вірші, загадки, скоромовки про ведмедя.

Я і Україна

Хто ти? Звідки? Якого родуплемені?

Твоя аптечка
Народний календар
Природо навколо нас. У
природі все пов’язане.
Ланцюги живлення.
Сонце
У царстві рослин. Для чого
цвітуть дерева та інші
рослини
У царстві тварин
Осінь. Рослини восени. Як
тварини готуються до зими.

Історичне: відомості про славний український народ;
літературне: відомості про І.Котляревського, Т.Шевченка;
мистецтвознавче: К.Білокур.
Біологічне: лікарські рослини рідного краю.
Етнографічне: традиції відзначення свят народного календаря в
рідному краї;
літературне: приказки, прислів’я приурочені святам народного
календаря.
Біологічне: рослини і тварини найближчого оточення.
Літературне: загадки;
мистецтвознавче: художники рідного краю.
Біологічне: дикорослі дерева, кущі і трави найближчого
довкілля;
господарче: плодові дерева, овочеві рослини рідного краю.
Біологічне: дикі та свійські тварини рідного краю;
етнографічне: народні іграшки із зображенням тварин.
Географічне: зміни в навколишній природі восени;
літературне: вірші, приказки, прислів’я, поговірки, загадки про
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Родина, рідня, рід.
Сімейний календар.
Кому – «ти», а кому – «ви».
Як треба вітатися.
Мова-розмова
Що таке культурна
спадщина. Як поводитися в
громадських місцях.
Зима. Рослини взимку. Як
зимують птахи, звірі. Зима
щедра святами.

Де ти живеш

Твоя країна – Україна
Народні промисли України
Місто і село
Весна. Рослини навесні.
Тварини навесні.
Зустрічаймо весну. Весняні
свята. Мамин день.

Скоро літо. Ми і природа.
До природи не неси шкоди.

2

осінь.
Етнографічне: відомості про історію роду, традиційну сімейну
кухню.
Етнографічне: традиції звертання, вітання в рідному краї.
Етнографічне: рідна мова, народні приказки, приповідки.
Історичне: історичні пам’ятки рідного краю, храми, синагоги,
музеї, виставки.
Географічне: зміни в навколишній природі взимку;
літературне: вірші, приказки, прислів’я, поговірки, загадки про
зиму;
етнографічне:традиції святкування зимових свят в рідному
краї.
Географічне:природа рідного краю;
екологічне: охорона природи в рідному краї;
господарче: що видобувають, виготовляють і вирощують в
рідному краї;
історичне: видатні постаті.
Географічне: природа рідного краю;
літературне: С.Жупанин, М.Підгірянка про Карпатські
краєвиди.
Фольклорно-мистецьке: народні майстри, промисли,
особливості костюма рідного краю.
Історичне: відомості про видатних
людей рідного краю.
Географічне: зміни в навколишній природі на весні;
літературне: вірші, приказки, прислів’я, поговірки, загадки про
весну;
етнографічне:традиції святкування весняних свят в рідному
краї, писанкарство;
екологічне: правила поведінки у весняному лісі.
Географічне: зміни в навколишній природі влітку;
літературне: вірші, приказки, прислів’я, поговірки, загадки про
літо;
етнографічне:народні ігри.
екологічне: збереження природи в рідному краї.

Музика
Світ, що зветься музикою
Що таке музика
Хто створює музику
Музика, яка не знала нот
Сходинками голосів - від
сопрано до басів

У художника-живописця

Географічне: зміни в навколишній природі восени;
літературне: вірші, приказки, прислів’я, поговірки, загадки про
осінь.
Географічне: зміни в навколишній природі восени;
літературне: вірші, приказки, прислів’я, поговірки, загадки про
осінь.
Фольклорно-мистецьке: інформація про композитори рідного
краю.
Фольклорно-мистецьке:народні інструменти, пісні населення
рідного краю.
Фольклорно-мистецьке: народні пісні рідного краю.

Образотворче мистецтво
Фольклорно-мистецьке: пейзажні твори художників рідного
краю;
літературне: вірші місцевих поетів про осінь, явища природи,
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У художника - графіка
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художні описи осінніх пейзажів;
біологічне: морфологічна характеристика калини, соняшника.
Фольклорно-мистецьке: пейзажні твори художників рідного
краю;
літературне: вірші місцевих поетів про зиму, явища природи,
художні описи зимових пейзажів;
біологічне: морфологічна характеристика дуба, тополі,
фізіологічна будова найпоширеніших в місцевості тварин.
Біологічне: фізіологічна будова найпоширеніших в місцевості
тварин;
літературне: загадки, вірші місцевих поетів про тварини, зиму.

Фольклорно-мистецьке: твори ткацьких майстрів та вишивки,
гончарні вироби;
літературне: вірші, загадки про рушник, гончарні вироби, зиму.
Етнографічне: зимові розваги;
літературне: вірші, загадки про зиму, зимуючих птахів
місцевих поетів;
географічне: спостереження за зимуючими птахами.
Літературне: вірші, описи казкових палаців місцевих
письменників;
етнографічне:народний одяг регіону.
Фольклорно-мистецьке: мозаїчні шедеври твори місцевої
архітектури, гончарні вироби місцевих митців, весняні пейзажі
місцевих художників;
літературне: вірші, скоромовки про весняну природу, квіти,
історичні довідки про пам’ятки архітектури.

Таким чином, проведений нами аналіз змісту освітніх галузей школи І ступеня
показав, що організація якісного навчального процесу не мислимий без краєзнавчого
компоненту як унікального дидактичного, так і мотиваційного засобу процесу
навчання. Зміст його залежить виключно від змістової лінії кожного окремо взятого
предмета та понятійного апарата. У переважній більшості тем навчальних предметів
доцільним є використання у поєднанні різних напрямів краєзнавства. Краєзнавчий
компонент є тією родзинкою, яка дає можливість вчителю початкових класів
стимулювати учнів до пізнання, до активної пошукової діяльності, розвивати їхні
здібності в усіх напрямках.
Нами розглянуто лише один компонент краєзнавчої роботи в початковій школі –
освітні галузі, що реалізуються через предмети читання, українська мова, математика,
музика, природознавство, громадянська освіта, образотворче мистецтво.
Стаття не вичерпує повністю окресленої проблеми, адже як було відзначено
вище, краєзнавча робота може сприяти вирішенню багатьох завдань, що стоять перед
школою І ступеня. Подальшого дослідження потребує питання обгрунтуваня,
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організації і проведення позаурочної та позакласної роботи з краєзнавства в початковій
школі.
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АННОТАЦИЯ
УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ В СОДЕРЖАНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТРАСЛЕЙ
НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ КРАЕВЕДЧЕСКОЙ СЛАГАЕМОЙ
В статье дан анализ содержания программ предметов начальной школы с целью выявления в них
краеведческой составляющей, рекомендовано направления краеведения в конкретных модулях с целью
улучшения качества усвоения учебного материала.
Ключевые слова: краеведческая работа, отрясли образования начальной школы, краеведческая
составляющая, обучение.
ANNOTATION
IHE DEVELOPMENT OF REGIONAL ASPECT IN PVIMAVY
SCHOOL EDUCATION
The article has given the analysis of educational content in order to identify regional component; it has
recommended the list of regional studies in specific modules to improve the quality of learning material.
Key words: study of local lore, work of regional studies, education for primary schools, a part of local lore,
teaching.
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УДК 811.133.1
ФРАНЦУЗЬКА ЕКОНОМІЧНА ТЕРМІНОЛОГІЯ ЯК ОБ’ЄКТ ДОСЛІДЖЕННЯ
В.Й. ФУРДЬ
Мукачівський державний університет

У статті досліджується.закономірності розвитку новітньої французької економічної
термінології, динаміка її лексичного складу, роль лінгвістичних та екстралінгвістичних чинників у
процесі номінації спеціальних економічних понять у сучасній французькій мові, проаналізовано сучасні
тенденції розбудови економічної терміносистеми.
Ключові слова: термін, терміносистема, термінологія, семантичне значення, лексичне
значення.

Економічна термінологія як система назв економічних явищ і понять, що
функціонують

в

економічних

сферах

законодавства,

ділової

документації

і

економічних наук, становить великий і надзвичайно важливий пласт словника будьякої національної мови. Увага до термінології та її розбудови на власній мовній основі,
ступінь опрацювання та впорядкування, стан і глибина наукового вивчення – це
показники рівня розвитку держави, національної свідомості загалом і економічної
свідомості зокрема, національної культури в конкретних її проявах (інтелектуальна,
мовна, правова, політична).
Економічна термінологія не раз була об’єктом аналізу

мовознавців

(Реформатський А. А., Будагов Р.А., Хаютін А.Д., Бархударов Л.С., Канделакі Т.Л.,
Журавльова Т.А., Сергевніна В.М., Уфімцева А.А.).

Дане дослідження актуальне

насамперед у зв’язку зі зростанням інтересу вчених до термінологій різних галузей
знань загалом і економічної зокрема, а також їх пошуками шляхів розв’язання
нагальних

практичних

французькій

питань

розбудови новітніх терміносистем

в

сучасній

літературній мові. Аналіз економічної лексики мови розширює

теоретичні обрії французького та українського термінознавства, бо воно не тільки
дозволяє простежити процеси формування новітньої французької економічної
термінології, а й сприяє виявленню загальних тенденцій та виявленню специфічних
національних особливостей розбудови новітніх терміносистем..
Мета статті – з’ясувати закономірності розвитку новітньої французької
економічної термінології, простежити динаміку її лексичного складу, виявити роль
лінгвістичних та екстралінгвістичних чинників у процесі номінації спеціальних
економічних понять у сучасній французькій мові..
Мова – це система, яка перебуває в постійному русі, тому на всіх її рівнях
відбуваються

зміни. Однак якщо імпульси розвитку окремих рівнів, наприклад
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фонетичного, закладені у внутрішній тканині самої мови, то збагачення її лексичного
складу зумовлене також і дією позамовних чинників. Особливо інтенсивно змінюється
лексичний склад на зламі історичних епох. Зміни в суспільно-політичному житті не
раз приводили до появи цілих пластів нової лексики, особливо в тих сферах, які
безпосередньо пов’язані з соціальними перетвореннями : investisseur m, faillite m,
entreprise f, commandite m, socité f, joint-venture f, offre m, demande f, valeur f ajoutée,
chômage m, crédit m, taux m, amende f, assurance f та інші. Лексичний склад, внутрішня
будова, межі сучасної французької економічної термінології рухливі, відкриті,
перебувають у постійному розвитку і взаємодії з іншими терміносистемами,
загальновживаною некодифікованою економічною лексикою: analyse m, régime m, livre
m, tableau m, intérêt m, population m, lettre f, droit m, traitement m, jour m, capacité f,
cause f, chiffre m, boulots m pl, seuil m, travail m, ancienneté f, fiche f, numéro m, trésor m,
trou m, unité f, usager m. Так, навіть перехід

економіки від

однієї системи

господарювання до іншої спричинив появу значної кількості неологізмів в економічній
термінології. Слід зауважити, що процес розбудови сучасної французької економічної
термінології, пов’язаної з ринковими відносинами, триває: з’являються нові
термінологічні одиниці, переосмислюються значення вже відомих найменувань
економічних понять, частина термінів відходить до пасивного пласту лексики. Лише
згодом буде з’ясовано, які з них знайдуть своє місце в центрі терміносистеми, а які
відійдуть на периферію її лексичного складу.
Зміни в терміносистемі і її розвиток зумовлені складною взаємодією зовнішніх
та внутрішніх факторів. Доволі часто екстралінгвістичні чинники відіграють
пріоритетну роль у процесі номінації спеціальних понять. Проте зовнішні чинники
розвитку терміносистеми не діють незалежно від внутрішніх, зумовлених певними
системними відношеннями. Позамовні причини можуть сприяти прискоренню
відповідних процесів термінологічної номінації, чи, навпаки, створювати перепони в
розбудові системи найменувань спеціальних понять. Процеси термінологічної
номінації частково залежать також від характеру терміносистеми, її історії, а також від
специфіки понятійного апарату окремих галузей. Економіка, терміни якої є предметом
нашого аналізу, перебуває, як відомо, на межі між технічними та соціальногуманітарними науками, що зумовлює певну специфіку побудови її термінології.
Основне

розмежування

між технічними та

соціально-гуманітарними науками

насамперед зумовлене характером співвідношення між суб’єктом й об’єктом
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дослідження. Очевидно, можна стверджувати, що чим менший вплив людини на ту чи
іншу галузь науки, тим чіткіший і точніший стає термін, тим більше він буде
наближатись до тих ідеальних якостей, яких вимагають від такого найменування.
Економіці притаманні математична точність і чіткість (наявність розрахунків, графіків,
рівнянь), з одного боку, проте основним об’єктом економіки є відносини між людьми, а
це зумовлює значний вплив людського чинника на понятійний апарат різних галузей
економічної науки. У мовному ж плані такий стан справ зумовлює експресію
економічного терміна, наявність численних парадигматичних зв’язків (полісемічних,
синонімічних, омонімічних тощо), які з огляду на однозначне співвідношення між
знаками і спеціальними поняттями, що їх найменуваннями є перші, вважаються в
терміносистемі небажаними.
Найбільш характерною ознакою економічної терміносистеми є внутрішня
полісемія, тобто багатозначність слів всередині самої системи, коли один і той же
термін має не менше двох різних лексичних значень. Внутрішня полісемія економічної
терміносистеми займає вагоме місце як в кількісному, так і в якісному планах. У
кількісному плані означає, що більша частина термінів є багатозначними, а в якісному
плані – це найбільш вживані слова економічної мови. Майже всі ключові терміни
багатозначні : prix m (2 значення), bénéfice m (2 значення), biens m pl (2 значення), effet
m (3 значення), produit m (3 значення), profit m (3 значення), impôt m (3 значення),
marché m (4 значення), marge f (4 значення), valeur f (7 значень), demande f (6 значень),
crédit m (8 значень).
Однією з перших причин внутрішньої полісемії терміну економічної
терміносистеми є те, що сама терміносистема охоплює облік, аналіз, фінанси,
маркетинг, менеджмент, банківські та біржові операції, планування, інвестування,
страхування і т.д., і тому її можна поділити на різні підсистеми. Тобто кожний із вище
названих термінів, в залежності від свого лексичного та семантичного значення,
входить до складу тієї чи іншої економічної термінопідсистеми чи економічної
мікросистеми. Мова йде про термінологічну спеціалазацію.
Французька економічна термінологія як динамічна підсистема літературної
мови
Французька економічна термінологія становить складну й багатогранну систему
і є повноцінною складовою сучасної літературної французької мови. Вона ієрархічно
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структуризована на підсистеми (галузі, підгалузі) і групи термінів (родо-видові,
синонімічні) на основі логіко-смислових зв’язків між поняттями. Аналізована
підсистема французької літературної мови містить ядро (основний термінологічний
фонд) і периферію (терміни із суміжних з економікою сфер, загальнонаукові терміни),
у яких під впливом зовнішніх і внутрішніх чинників відбуваються різні лексикосемантичні зміни, процеси термінологізації й детермінологізації. До ядрових належать
насамперед лексеми, що є назвами родових економічних понять. Серед них можна
виділити дві підгрупи термінів. Першу складають широковживані терміни, загальне
значення яких відоме пересічним носіям мови: impôt m, dépense f, prix, chômage m,
démission m, profit m, entreprise m , embauche m, société f, capital m, fondateur m, marché
m, demande m, poste m, jour m, timbre m, chambre m і т.д.
Другу підгрупу становлять лексеми, якими послуговуються лише економісти і
яка зрозуміла для вузького кола фахівців: accréditif m, virement m, solvable, rentabilité f,
excédent m brut d’exploitation, exercice f comptable, fonds m pl commerciaux, charges f pl
et produits m pl, bilan m, actif circulant m, actif m, passif m, subvention f, TVA m, impôt m
sur le bénéfice, livre m d’inventaire, bénéfices industriels et commerciaux m pl, charges f pl
patronales, compte m de résultat, solde m і т.д.
Таке використання лексем у функції називання вузькогалузевих понять зближує
економічну термінологію з термінологіями природничих та технічних наук. Периферію
складають найменування правничих, математичних, соціологічних, управлінських та
інших понять, які широко використовують у дослідженнях із сучасної французької
економіки. Тому поняття «економічне значення слова» можна вважати умовним,
оскільки ряд термінів можна одночасно зарахувати до кількох термінологічних
підсистем. До міжгалузевих можна віднести такі терміни, як: fièvre f, traitement m,
ordonnance f, traiter (медична), droit m, reconnaître (un droit), litige m, patrimonial, illicite,
biens m pl

(правнича), fruit m, branche f , calendrier m, carte m, glissant, climat m,

prévision f, source f pl, sorties f pl,, plages f pl, proroger à cheval, prêt m à tempérament
(природнича), recettes f pl, tranche f, masse f, liquide, reserver, alimentation f, poids m,
portion f, pot-de-vin m (кулінарна), total m, calcul m, chiffre m, coefficient m, index m,
poids m, point m ( математична ), vague f, flottant, plage f ( морська ), trafic m, ticker m,
billet m, circuits m pl , circulation f, sorties f pl, reconduire, reculer, voie f

( транспортна ),

timbre m, mandat m, poste m, lettre m ( поштова ), meuble, parquet m ( меблева), bloc m,
plafond m, chambre f, plafonner, plafonnement m, plancher m ( будівельна ), prix m , brut ,
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net, acheter, vendre, achat m, paiement m, poids m ( комерційна ), pénalité f ( футбольна )
та інші . До периферії також можна зарахувати загальнонаукові терміни: découvert m,
liquidation f, promotion f, augmentation f, exercice m, titulaire m, mondialisation m,
institution f і т.д.
Отже, пропонуємо робоче визначення економічного терміна : економічний
термін – це слово або словосполучення, що виражає поняття з економічної сфери
суспільного життя і має дефініцію в економічній літературі. Кожен економічний термін
можна охарактеризувати за такими параметрами: походження, семантика, системні
зв’язки, граматична структура, спосіб термінотворення та функційні особливості.
Економічні терміни – це не ізольовані, позбавлені функцій одиниці загальновживаної
мови: вони становлять повноцінну частину загальнолексичного складу сучасної
французької літературної мови, однак як елементам терміносистеми їм притаманні
чіткіші семантичні межі, тенденція до однозначності, строгіша регламентованість у
вжитку, що відповідає вимогам професійного спілкування і взаєморозуміння. Разом із
власне економічними термінами в економічному тексті широко використовується
номенклатура – система специфічних назв конкретних економічних об’єктів. Слід
зазначити, що для економіки не характерна усталена міжнародна номенклатура, як
наприклад для зоології, ботаніки, музикології чи для інших наук. Так, у згаданих
галузях існують міжнародні терміни на позначення тварин, рослин, музичних станів
(переважно латинського походження), які є зрозумілими та загальноприйнятими для
науковців з усього світу. Власне метою створення і функціонування такого типу
номенклатури і є зрозумілість для широкого кола спеціалістів. Вищезгадані
номенклатури формувалися давніше й на сьогоднішній момент не сприймаються як
чужорідні.
У

сучасну

французьку

економічну

термінологію

передусім

проникає

номенклатура, пов’язана з використанням новітніх технологій в економіці, це зокрема
номенклатура комп’ютерних наук, яка активно формується на базі англійської мови, і
яку активно запозичує французька мова: « Wall Street »- Нью-Йоркська фондова біржа,
traveller’s check- дорожній чек,

stock m – склад, запас, резерв, swap m- операция

«своп», swapper- обменивать, swatch- « свитч», pool m- пул, об'єднання, « over-the
counter market »- позабіржовий ринок цінних паперів, overtrading- надмірний розвиток
торгово-помислової діяльності, надмірне розширення продажу в кедит, libid

-

«ЛИБИД» (лондонська міжбанківська поцентна ставка попиту», libor, L.I.B.O.R. –
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(лондонська міжбанківська поцентна ставка

пропозиції),

jobber m – (біржовий

маклер), jobbing system – система роботодавців, joint venture f – спільне підпиємство,
holdings m pl- холдинги, home banking- електронні банківські системи, якими можна
користуватись

банківськими

послугами

вдома,

hedge

funds-біжовий

фонд

хеджирування (для стабілізації цінних паперів). Поряд з власне економічним
термінами, які є узагальненими позначеннями економічного поняття, в економічних
текстах широко використовується номенклатура – система назв конкретних
економічних об’єктів. Власне економічна номенклатура в новітній французькій
економічній термінологій представлена здебільшого назвами державних і міжнародних
органів, установ, організацій, документів: l’ONU (Organisation des Nations Unies), l’UE
(Union Européenne), CCI (Chambre de commerce et d’industrie), BIARD (Banque
internationale pour la reconstruction et le développement ) тa ін. При цьому слід зазначити,
що, незважаючи на існування англомовної версії чи абревіатури на позначення тієї чи
іншої

міжнародної

організації,

словосполученням чи скороченням.

надається

перевага

власне

французьким

Однак водночас продовжують вживатися й

міжнародні абревіатури: INCOTERMS, SWIFT, FOB, ECU, FOR, FOT, FOC, CAF, CIF,
FRC,FCP.
Під час викладу економічних реалій текст часто супроводжується таблицями,
схемами,

графіками, кресленнями, рисунками, формулами, знаками. Так, форма

таблиці дозволяє підвищити точність, ясність, компактність подання нормативного
матеріалу, посилити формальну визначеність документа. Часто креслення, схеми й
малюнки виконують роль офіційних пояснень до словесних формулювань. До того ж
текст нерідко не можна було б правильно зрозуміти без звернення до креслень, схем і
малюнків.
Економічна термінологія – історично сформована сукупність термінів, яка
виражає систему економічних понять і призначена забезпечувати специфічні потреби
спілкування у сфері економічної науки та практики. Ця сукупність є спеціальним
об’єктом вивчення як в економіці (зокрема в економічній теорії), так і в мовознавстві
(насамперед у нових її галузях – термінознавстві (теоретичні основи вчення про термін
і термінологічну систему економіки) і лексикографії (наука про теорію і практику
укладання словників). Формування економічного словника в системі мови відбувається
під впливом зовнішніх і внутрішньомовних факторів. На характер і динаміку його
розвитку впливають конкретні суспільно- політичні умови: тип виробничих відносин,
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співвідношення класових сил, зміни суспільно-державного устрою, міжнародні
відносини, мовна політика та ін. Рівень розвитку терміносистеми економіки залежить
від накопиченого державою (нацією) досвіду економічного врегулювання суспільних
відносин, глибини наукового вивчення економічних явищ і категорій, заходів щодо
упорядкування, систематизації та лексикографічного опису терміносистеми економіки.
Французька економічна термінологія, як і загальновживана лексика, функціонує згідно
з фонетичними, морфологічними та синтаксичними законами літературної мови. Однак
термінологічна лексика активно реагує насамперед на екстралінгвістичні чинники,
зокрема на зміну понятійного апарата економічної науки, що приводить до значного
поповнення загального лексичного фонду сучасної французької літературної мови.
Економічну термінологію як сукупність назв економічних понять однієї із
суспільних наук єднає із загальновживаною лексикою відкритість цієї підсистеми
літературної

мови.

Тому

деякі

її

одиниці

порівняно

легко

проникають

у

загальномовний лексичний фонд, і, навпаки, термінологія запозичує із нього лексеми
для найменування нових економічних понять. Економічний термін, як і будь-який
інший, не може існувати без взаємодії з загальновживаною лексикою. Жоден
економічний текст не будується лише на одних термінах, а створюється та функціонує
в тісній взаємодії з усією лексичною системою мови. Чому економіка і її базові поняття
ближчі до пересічного громадянина ніж, наприклад фізика і її основні терміни?
Насамперед у поширенні економічних знань значну роль відіграють засоби масової
інформації. Щоденні випуски інформаційних видань обов’язково містять економічні
новини. У телевізійних випусках також наявні повідомлення про внутрішню та
зовнішню економіку. Одним з основних джерел інформацій на сьогодні є всесвітня
мережа Інтернет. Величезна кількість Інтернет-сайтів на економічну тематику,
очевидно, зумовлена попитом у користувачів як спеціалістів, так і просто зацікавлених
осіб. Те, що сайти розраховані не лише на фахівців, підтверджує той факт, що в деяких
з них містяться додаткові пояснення базових понять, які відомі економістам, але
можуть бути незрозумілими для пересічного користувача. Ще одним джерелом
економічної інформації для населення є виступи політичних керівників держави.
Зазвичай одним основних пунктів промов є саме економічні питання. У передвиборчій
кампанії (на мітингах, в агітаційних проспектах) політики акцентують увагу на
економіці, адже насамперед економічний добробут населення сприяє популярності чи
непопулярності політичних лідерів та партій. Крім того, пересічна людина у
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повсякденному житті часто прямо чи опосередковано стикається з економічною
сферою (акт купівлі-продажу рухомого та нерухомого майна, оплата комунальних
рахунків, банківські послуги, працевлаштування, ведення підприємницької діяльності,
купівля товарів в кедит, користування системою знижок, акцій, пидбання товарів
тощо). Всі ці чинники і роблять економіку близькою до людини, а економічну
термінологію зрозумілою для пересічного громадянина.
Сучасні тенденції розбудови в французькій економічній терміносистемі
Упродовж останнього десятиліття ХХ і на початку ХХІ століття розвинувся і
продовжує стрімко розвиватись багатомовний термінологічний ринок. Цей розвиток
характеризується

не

лише

конкретними

поповненнями

кількісного

складу

досліджуваної терміносистеми, а й якісними змінами в термінотворчих процесах.
Розвиток сучасних інформаційних технологій і політико- економічні перетворення в
Європі та світі визначальні для нинішнього етапу в розвитку людства, який
окреслюється поняттям глобалізації. Глобалізація посилила міграційні процеси, які
передбачають постійний взаємозв’язок між окремими особами, культурами та мовами.
Глобалізаційні процеси зумовили пріоритетне становище англійської мови як засобу
спілкування між різними народами об’єднаної Європи та світу. Це сприяло
проникненню великої кількості англійських запозичень у різні мови світу. Французька
мова не стала винятком: і в літературному її варіанті, і в розмовно-побутовій лексиці
наявна велика кількість запозичень з англійської мови (як із британського, так і з
американського варіантів) у чому ми мали нагоду пересвідчитись. Шляхів проникнення
англіцизмів надзвичайно багато. Вони зумовлені тим, що англійською мовою
послуговуються в різних сферах. Передусім англійську мову вважають мовою науки й
бізнесу. На міжнародних конференціях, форумах та симпозіумах саме вона є основним
засобом спілкування. Світова наукова література друкується також переважно
англійською мовою. Французькі вчені, ознайомлюючись з науковими англомовними
дослідженнями, запозичують особливо важкі для перекладу слова (особливо це
стосується термінологій різних галузей). Варто зауважити, що в різних сферах науки
різний процент текстів, написаних англійською мовою. Тенденція до вживання
французької мови як пріоритетної існує насамперед у гуманітарних та суспільних
науках французької мовної спільноти.
Одним вагомим джерелом поповнення лексичного фонду французької мови
англійськими запозиченнями є європейське співробітництво в галузі економіки.
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Різноманітні договори та угоди, не обов’язково між англомовними країнами,
укладаються також англійською мовою. Ставлення французьких мовознавців до
глобалізаційних процесів неоднозначне, оскільки, попри ряд позитивних рис, останні
водночас породжують ряд мовних проблем. До них зараховують розхитаність та
нестабільність норми, варіантність термінів тощо. Тому необхідною умовою
використання

запозичення

є

аналіз

ситуації

в

кількох

напрямках:

шкідливості/нешкідливості збільшення й без того значного обсягу запозичень;
доречності тих чи інших термінів у певних процесах мовної комунікації; доцільності
запозичення лексичних одиниць інших мов за наявності власне національних
відповідників. Загалом проблема міграційних та глобалізаційних процесів для
французької (як і для багатьох європейських мов) залишається актуальною і потребує
детального вивчення, зокрема і в плані визначення ролі й місця запозичень у системі
сучасної літературної мови.
Французька економічна терміносистема розвивається в руслі розбудови
французької наукової термінології, оскільки вона є однією з її складників. Як відомо,
наприкінці ХХ – на початку ХХІ століття французька економічна наука розвивається
надзвичайно швидкими темпами, що зумовлене передусім значними змінами в
економіці Французької Республіки входженням держави в ЄС.
Незважаючи на домінантну роль англійської мови у сфері економіки, бізнесу,
масової

культури,

більшість

європейських

країн

притримуються

думки,

що

обслуговувати ці сфери повинна саме національна мова. Через це актуальною
залишається проблема збереження французької національномовної самобутності в
науковій мові загалом, й у галузі найменувань спеціальних економічних понять
зокрема. Сучасним європейським мовам (і французькій зокрема) властивий симбіоз
двох протилежних явищ: з одного боку, мовна глобалізація, тобто прагнення до
схожості, а з іншого – інтерес до національної мови як окремої самобутньої одиниці
(звідси випливає інтерес до діалектів, до стандарту і субстандарту національної мови).
Ще одним важливим процесом, який відбувається сьогодні в європейських мовах, є
модернізація. Між ними відбувається постійні обміни інформацією, що посилює
різноманітні міжмовні впливи і сприяє створенню міжмовного лексичного фонду,
особливо на базі греко-латинських коренів у європейському мовному ареалі. Для
сучасної французької економічної термінології одним із наслідків модернізаційних
процесів стала поява великої кількості неологізмів з компонентами на позначення
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об’єктів та суб’єктів економічних процесів, число яких зростає передусім через
використання сучасних засобів зв’язку: інтернету, мобільних телефонів, IP-телефонії.
Отже, сучасна французька економічна термінологія – це складна й багатогранна
система. Вона є повноправною частиною сучасної французької літературної мови й
підлягає її фонетичним, лексичним та морфологічним закономірностям. Основну
частину сучасної французької економічної термінології складають власне французькі
терміни. У складі французької економічної термінології можна виділити ядро та
периферію. До ядра зараховують власне економічні – терміни. Периферію складають
терміни суміжних дисциплін, загальнонаукові терміни та номенклатура (назви
документів, міжнародних та державних установ тощо).
Допоміжними до словесних засобів у економічному тексті виступають
різноманітні схеми, графіки рівняння. Структура тексту залежить також від того, на
якого реципієнта розрахована економічна інформація. Тому економічні тексти можна
розділити на спеціальні та науково-популярні. Роль терміна в різних типах текстів
також різною й насамперед зумовлена рівнем власне економічної компетенції
користувачів, а також загальним інтелектуальним рівнем адресатів та реципієнтів.
Сучасну французьку економічну термінологію не оминули впливи інтеграційних та
глобалізаційних процесів. Явища глобалізації та модернізації також залишили тут свій
відбиток.
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АННОТАЦИЯ
ФРАНЦУЗСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ КАК ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ
Экономическая терминология как система экономических явлений и понятий, которые
функционируют в экономических сферах законодательства, деловой документации и экономических
науках, представляет большой и чрезвычайно важный cлой словаря любого национального языка. В
статье исследуется закономерности развития новейшей французской экономической терминологии,
динамика ее лексического состава, роль лингвистических и экстралингвистических факторов в процессе
номинации специальных экономических понятий в современном французском языке, проанализированы
современные тенденции развития экономической терминосистемы.

SUMMARY
FRENCH ECONOMIC TERMINOLOGY AS AN OBJECT OF THE RESEARCH
Economic terminology as a system of the economic phenomena and concepts, which functions in the
economic spheres of legislation, business documentation and economic sciences is the largest and very
important layer of dictionary of any national language. The article deals with the development of the newest
French economic terminology, dynamics of its lexical composition, role of linguistic and extralinguistic factors
during the process of nomination of the special economic concepts in modern French. The latest changes in
economic termsystem’s formation were analysed.
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УДК 81’373.613=111=112
ВПЛИВ АНГЛІЦИЗМІВ НА СУЧАСНУ НІМЕЦЬКУ МОВУ
О.О. ПОДОЛЬСЬКИЙ
Мукачівський державний університет

Розглянуті англо-американські запозичення, які функціонують в німецькій мові. Проаналізовані
причини й динаміка поширення цих запозичень, а також ставлення до них громадськості та офіційних
осіб у Німеччині.
Ключові слова: денгліш, англіцизм, запозичення.

Постановка наукової проблеми та її значення. Загально визнаним є той факт,
що у розвитку будь-якої мови екстралінгвістичний фактор посідає важливе місце. Він є
закономірним відображенням складних історичних процесів, а інтенсивність та
напрямок розвитку системи мови визначається специфікою екстралінгвістичної
ситуації, на фоні якої здійснюються мовні контакти.
Предмет дослідження – англіцизми та їх застосування в німецькій мові.
Об’єкт дослідження -

тексти

економічного, комп’ютерного, рекламного

напряму, де вживання запозичень є найбільш частим.
Визначення поняття - Denglisch (Germish, Neudeutsch) - це мовне явище, яке
ближче всього стоїть до сучасного німецько-англійського суржику.
Іншими словами, денгліш - результат засмічення німецької мови

масовим

включенням англійської лексики та граматики. В той час як поняття англіцизм є доволі
нейтральним і визнаним серед лінгвістів, таке явище як денґліш потребує додаткового
дослідження і визначення, чим обумовлюється актуальність даної статті.
Мета статті – провести аналіз характеру та інтенсивності запозичень з
англійської мови в сучасній німецькій мові, насамперед причини виникнення і оцінка
денглішу з огляду на розвиток національної мови. Іншими завданнями даної роботи
були простежити функціонування англіцизмів в сучасній німецькій мові та
проаналізувати питання доцільності їх вживання.
Виклад основного матеріалу й обґрунтування результатів дослідження.
Існує ряд свідчень того, що процес поширення денґлішу дедалі прискорюється.
Фактично цілий шар англійської мови стає частиною сучасної німецької мови.
Такому односторонньому запозиченню (запозичення — елемент чужої мови
(слово, морфема, синтаксична конструкція та ін.), який було перенесено з однієї мови
до іншої) в значній мірі сприяє спорідненість мов (германська група індоєвропейської
мовної родини).
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Як відомо, процес оновлення лексики шляхом запозичень відбувається постійно
в будь-якій мові, але в певні періоди розвитку мови він проходить особливо
інтенсивно. За минулі більш ніж півстоліття (наприкінці XX - на початку XXI століття)
в німецькій дійсності сталися радикальні зміни: змінилися політичні умови життя
носіїв мови, мав місце значний економічний та соціальний прогрес. Всі ці зміни, що
усвідомлюються суспільством, потребують і отримують відповідне словникове
оформлення у вигляді назв. З позиції мовної культури прийнято розрізняти «необхідні»
і «надлишкові» запозичення. До перших відносять такі нові найменування, що
з'являються у зв'язку з новими об'єктами позначення - новими предметами, технічними
винаходами,

новими ідеями, номенклатурними

одиницями тощо.

Надлишковою вважають появу нових позначень, синонімічних до вже існуючих,
а також запозичень з чужих мов. Зазвичай лінгвісти найемоційніше реагують на появу
«непотрібних», «непривабливих», «неправильних» слів. Завдяки інтернаціоналізації,
глобалізації суспільства, технологічному і науковому прогресу, з одного боку, а також
пов'язаному з цим переважаючому впливу англійської мови як визнаної норми
спілкування, з іншого боку, можна визнати факт адаптації німецької мови до нових
реалій .
Деякі мовознавці говорять про пригнічення розвитку німецької мови і вбачають
в цьому небезпеку для німецької мовної культури.
1. “Die deutsche Sprache wird seit Jahren von einer Unzahl unnötiger und unschöner
englischer Ausdrücke überflutet. Die Werbung bietet hits for kids oder Joghurt mit weekend
feeling. Im Fernsehen gibt es denKiddie Contest, History, Adventure oder History
Specials und im Radio Romantic Dreams. Wir stählen unseren Körper mit body
shaping und power walking. Wir kleiden uns in outdoor jackets, tops oder beach wear. Wir
schmieren uns anti-ageing-Creme ins Gesicht oder sprühen styling ins Haar. Bei der Bahn mit
ihren tickets, dem service point und McClean verstehen wir nur Bahnhof.”
2. Колишній президент Німеччини I. Pay висловився з цього приводу:
„Я отримую все більше листів від співвітчизниць і співвітчизників, які
турбуються про те, чи не гнобиться наша німецька мова американізмами.
Відмахуватися цілком від такого занепокоєння я вважаю за неправильне. Вживання
англійської мови або, точніше, американізмів, значно поширилося в засобах масової
інформації і в рекламі в минулі роки. Інколи це смішно. Часто це безглуздо”.
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В процесі розвитку мови запозичені слова набувають німецьких форм ( рід,
закінчення в множині), а інколи нового контексту.
Наприклад, речення «Ich habe dir gestern eine E-Mail geschrieben» (укр.: я відіслав
тобі вчора електронне повідомлення) містить англіцизм, а речення: „Ich habe dir gestern
gemailt" з таким же перекладом може розглядатися як денґліш. До англіцизмів, що
дуже часто вживаються в німецькій мові, належать такі слова як e-mail, messenger bag,
laptop (електронна пошта, архів повідомлень, портативний персональний комп'ютер).
Отже, про денгліш говорять перш за все тоді, коли не лише англійські іменники, але
також і дієслова і прикметники переходять до німецької мови.
Приклади використання в мові
1. Німецькі слова в реченнях замінюються їх англійським перекладом(часто
буквальним) при збереженні граматики.
2. Словосполучення і речення складаються не за правилами німецької
граматики.
Розглянемо їх використання на прикладах:
Заміна англійським перекладом


Ich musste den Computer booten (rebooten), weil die Software gecrasht ist. (Я

повинен перезапустити комп’ютер, так як программне забезпечення вийшло з ладу).


Hast du schon die neueste Programmversion gedownloadet? (Ти вже

завантажив нову версію програми?)


Updates werden gedownloadet: 16 % (Завантаження обновлень 16 %)

Граматичні запозичення з англійської


Reparatur Annahme (правильно Reparaturannahme)



Müller’s Mühle (правильно Müllers Mühle)



Was passierte in 2005? (правильно Was passierte 2005?, або - Was passierte

im Jahre 2005?)


Wikipedia’s Gestaltung (правильно Wikipedias Gestaltung або die Gestaltung

der Wikipedia)
Рекламні запозичення


Double Action =Waschgel



Vitalisierendes =Peeling



Energy =Creme Q10



Oil Control =Gel Creme
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Neutrogena Visibly Clear Anti-Mitesser Peeling
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Вплив англійських граматичних конструкцій :
Часто можемо зустріти такі вирази:
- in Englisch, in Deutsch (замість "auf Englisch", "auf Deutsch" або "im Englischen", "im
Deutschen"); в англ.: "in English/German"
- das macht Sinn (замість: "das hat Sinn", "das ergibt Sinn"); в англ.: "this makes sense"
- etwas erinnern, ich erinnere etwas (замість: sich an etwas erinnern, ich erinnere mich an
etwas); в англ.: "to remember sth."
- nicht wirklich (замість: eigentlich nicht); в англ.: "not really"
- in Irak, in Iran (замість: im Irak, im Iran); в англ.: "in Iraq, Iran".
Таким образом, граматичні конструкції німецької мови замінюються англійськими.
Є очевидним те, що німецька мова в усіх сферах сучасного суспільного життя
замінюється або повністю витісняється нечуваною кількістю англійських слів. І
лінгвісти, і громадськість вбачають у такій тенденції небезпеку, оскільки німецька мова
може втратити свою виразність і унікальність.
Однозначним противником надмірного вживання ненімецьких слів, коли
існують відповідні німецькі, є «Verein Deutscher Sprache» («Спілка німецької мови»),
яка намагається зменшити вплив денґлішу на німецьке суспільство. У 1997 р. професор
В. Кремер заснував об'єднання «Німецька мова» у Дортмунді . На сьогодні це
найбільша в Німеччині асоціація, яка займається проблемами мови та має власну
наукову раду. Вона налічує 14 тисяч учасників і поділена на 23 регіональних групи.
Члени ради ставлять за мету збереження німецької мови як незалежної і самобутньої
категорії, яка тісно пов'язана з культурою німецького народу, прагнучи захистити її від
перенасичення англіцизмами. При цьому члени цієї організації не ставлять за мету
викоренити всі англіцизми з німецької мови, бо повністю ізолювати мову від
іншомовних запозичень неможливо. Те, що англійська мова стала міжнародною мовою
науки, економіки та бізнесу, залишається фактом. Проте обсяг англо-американських
запозичень становить загрозу для мовної і культурної ідентичності Німеччини.
Членами об'єднання була розроблена спеціальна програма, націлена на
максимальне зменшення англо-американських запозичень в усіх сферах життя
німецького суспільства. Вони з притаманною німцям ретельністю обговорювали шляхи
і методи втілення програми у життя. Надходили пропозиції видати «Закон про
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німецьку мову» і створити Академію мови . І навпаки, були пропозиції взагалі не
вживати ніяких заходів, оскільки проблема може вирішитися сама собою. Існували
також песимістичні прогнози щодо поступового зникнення німецької мови. Врештірешт лінгвісти зупинилися на планах розробки певних критеріїв, які дозволяють
зменшити вживання англо-американської лексики в німецькій мові.
Програма розрахована на довгий період часу, проте першою спробою стало
видання об'єднанням «Німецька мова» так званого Anglizismenliste («Аркушу
англіцизмів»). Завдяки цьому словнику-довіднику кожна людина може легко знайти
німецький еквівалент англо-американським запозиченням і вирішити, яке слово
використовувати.
Таким чином, проведене дослідження дозволяє зробити такі висновки:
1. Англомовний вплив на німецьку мову за останнє десятиріччя поширився.
Особливо інтенсивно проходять процеси термінологічних запозичень у фінансовоекономічній літературі та інформатиці, де дійсно відбуваються інноваційні процеси.
2. Офіційні особи й громадськість Німеччини висловлюють стурбованість
щодо ситуації, що склалася, і вживають заходів щодо зменшення обсягу англомовних
запозичень. Проте питання доцільності чи недоцільності збільшення і без того
значного обсягу запозичень стикається з фактичним підтвердженням концепції про
статус англійської мови як мови міжнародного спілкування XXI століття, особливо
в сфері економіки та бізнесу.
3. Вважається, що є потреба у подальшому дослідженні процесу англомовних
запозичень в сучасній німецькій мові.
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SUMMARY
The English-American borrowings functioning instead of German words which denote economic terms
have been considered. The background and dynamics of these borrowings, also the attitude to them of German
Community and authorities have been analyzed.
Key words: Denglisch, English word borrowing, international word.
АННОТАЦИЯ
Рассмотрены англо-американские заимствования, которые действуют в немецком языке.
Проанализированы причины и динамика распространения этих заимствований, также отношение к ним
общественности и властей Германии.
Ключевые слова: денглиш, англицизм, заимствования.

УДК 81'373.613=511.141
NEMZETKÖZI KIFEJEZÉSEK A LAKÁS, ÉTKEZÉS, EMBERI TULAJDONSÁGOK
MEGNEVEZÉSÉRE A MAGYAR NYELVBEN
Leskóné Horváth Magdolna
Munkácsi Állami Egyetem

Napjainkban az egyik legaktuálisabb téma és egyben probléma is a nyelvészek
számára az anyanyelv létének, megmaradásának kérdése. Cikkem első részében a magyar
nyelv helyzetét mutatom be a népek nyelvtengerében. A második részben az élet különböző
területén használt egyes nemzetközi szavaknak pontos eredetét, illetve jelentését közlöm.
I. Az idegen nyelvi hatások legkülönbözőbb formáinak vagyunk tanúi napjainkban.
Már nem pusztán csak idegen szavakról kell beszélnünk, hanem szinte az egész nyelvi
rendszert átfogó hatásról; itt érthetjük a különböző hangtani, kiejtésbeli jelenségeket, az egyes
nyelvtani, mondatszerkesztési sajátosságokat, illetve a tükörfordításokat, és a helyesírást is.
Ezt a kört viszont érdemes még tovább tágítani. Mert hisz a nyelvi hatások csak
másodjellegüek, a változás először is társadalmi, gazdasági, kulturális téren megy végbe,
ezért ezek tekinthetőek a nyelvi változások mély forrásainak is. Erre egyik kitünő példa a
szaknyelvbe

beáramló

anglicizmus.

A

21.

század

robbanásszerű

technika

és

informácóáramlás következtében a szaknyelv területén a szakemberek mintha nem tudnának
lépést tartani a magának egyre nagyobb teret hódító anglicizmusokkal szemben. Egyre inkább
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háttérbe szorul a beözönlő angol kifejezések mellett azok magyar megfelelőinek alkalmazása,
illetve újak megalkotása.
Számos európai országban van jelen e probléma, ahol az anyanyelv hasonló
hatásoknak van kitéve. Viszont elengedhetetlen, hogy ne említsem meg azt is, hogy sok
helyen küzdenek a fennálló helyzet ellen. Sok ország egy-egy márkanév vagy szakszó
kivételével nem enged a "jól csengő" csábításnak, hanem gondolataikat, hírdetéseiket saját
anyanyelvükön fejezik ki. Mi csöpnyi magyarság, akik más nyelveket beszélő szomszédokkal
vagyunk körülvéve itt a Kárpát-medencében, ha ezerévig sikerült becsületben megőríznünk
identitástudatunkat, kultúránkat és nem utolsósorban anyanyelvünket a sok nehézség és
buktató ellenére sem szabad most behódolnunk a globalizáció "szükséges rosszának", vagy
engednünk valami divatos hullámnak. Nem engedhetjük, hogy e dolgok miatt nyelvünket
súlyos károsodás érje.
Ellenben, ha meghallgatjuk a másik oldalt, sokban igazat lehet adni azoknak is, akik
foggal-körömmel védik az idegen szakkifejezéseket. Érvük csupán egy: a tudomány
nemzetközi. Fontos, hogy egy szakkifejezésen mindenhol mindenki ugyanzat értse. További
érv az is, hogy ha valaki idegen nyelven tanulja meg a szakkifejezéseket, akkor könnyebben
fog idegennyelvű szakirodalmat olvasni.
Mindent egybevetve úgy gondolom, a világ fejlődésével lépést tartó magyar nyelvre
van szükségünk. Ha nyelvünket nem készítjük fel megfelelően a korszerű világ befogadására,
eygszerűen nem lesz nemzetünk versenyképes.
Ahhoz, hogy orvosolni tudhassuk a problémát, látnunk kell azt, hogy a magyar nyelv
milyen világkörnyezetben fog élni a 21. században. Anyanyelvünknek a következő
évszázadban a különböző lingua francák mellett kell majd boldogulnia. Az már köztudott,
hogy a világ népei között a közvetítő nyelv az angol nyelv lesz. De feltételezések szerint a
regionális nyelvek is erősödni fognak. Ebbe a csoportba sorolhatjuk a kínai, az orosz, a
francia, a német nyelvet. Ebből egyenesen következik, hogy a 21. században soknyelvű
nemzetnek kell lennünk.
II. Az idegenszavak több évtizedes használat után, de ez az idő lehett kevesebb is hisz
erre kitűnő példa az informatika nyelve, illetve több míg nemzetközivé válnak. Nemzetközi
szavakról pedig már akkor beszélhetünk, amikor szinte már- már az egész világon egy
megnevezés alatt mindenhol ugyanazt értik. A mindennapi nyelvhasználatban pedig annyira
természetes ezeknek az idegen lexémáknak a használata, hogy lassan már fel sem tűnik, hogy
a dolgokat nem az anyanyelvünkön neveztük meg. Mindezt elősegíti a magyar ragozási
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rendszer is, így az idegenszavak könnyen asszimilálódnak és a nyelvhasználók egyben
figyelmetlensége, igénytelensége miatt lassan átveszik a terepet az eredeti kifejezések elől.
Viszont sokszor állunk szemben azzal a ténnyel is, hogy az adott dolognak  nincs jelen
esetünkben magyar kifejezése. Ilyenkor könnyebb az eredeti megnevezést eygszerűen az
adott nyelv szabályainak megfelelően használni. Ezalatt értendő például a ragozási rendszer.
A teljesség hiányában az élet egyes területéről gyűjtöttem gyakran használt
kifejezéseket. Ezeknek igyekeztem megnevezni eredetét, származási helyét vagyis azt a
nyelvet, amelyikből kölcsönöztük. A szavak eredete mellett a pontos jelentésüket is közlöm,
illetve a mostani nyelvhasználatban lévő előfordulásokat.
A következő nemzetközi szavak különböző emberi tulajdonságokat jelölnek meg.
Ilyen nemzetközi lexéma többek kött az agresszív lat, emberi tulajdonságként rámenős,
kihívó viselkedésű, támadó; hangnemben : kihívó, sértő. A környezetet károsító, romboló.
Arrogáns lat, szemtelen, pökhendi, pimasz, kihivó magatartást közvetít. Cinikus gör-lat,
minden eszményt és bevett szokást keserű kiábrándultsággal kigúnyoló beszéd. Erkölcsileg
kiégett, semmit sem tisztelő személy. A filozófiában az a személy, aki a cinizmust követi.
Depressziós lat, levert lelkiállapotú, nyomott hangulatú, búskomor ember. Dinamikus gör-lat,
erős, mozgékony, belső energiában gazdag embert jelent. Diszkrét lat-fr, titoktartó, tapintatos,
finom érzésű ember. Egocentrikus lat, a középpontba az én-t helyező személy. Az az ember,
aki mindent önmagára vonatkoztat, szélsőségesen önző. Egoista lat, önző ember. Extrovertált
az a személy, aki érdeklődésével a külső világ felé fordul. Társaságkedvelő és közlékeny.
Fotogén gör, fényképezésre alkalmas, fényképeken jól mutató személy. Homoszekszuális görlat az ugyanazon neműek iránt vonzódó személy. Idealista gör-lat, eszményekért önzetlenül
lelkendező ember. Nem gyakorlatias, hanem ábrándozó. Idióta gör-lat, ostoba, nehéz
felfogásü ember. Impulziv lat, lobbanékony, az első benyomás hatására cselekvő személy.
Indiszkrét lat, nem titoktartó, fecsegő, tapintatlanul, tolakodóan kiváncsi egyéniség. Inteligens
lat, értelmes, fejlett intelligenciájú, művelt, megértő, belátó ember. Introvertált lat, befelé
élő/forduló, a belső lelki hatások iránt fogékony, a külső világtól elforduló embertípus.
Iintuitive fr-ném intuíción alapuló, intuícióra hajlamos vagyis ösztönös felismerésre hajlamos
természet. Konzervatív lat-ném, a hagyományokhoz túlzottan ragaszkodó, maradi minden
újdonságtól,

újítástól

elzárkózó,

a

régihez

ragaszkodó

személy.

Corrupt

lat,

megvesztegethető, romlott, züllött alak. Kreatív lat, alkotó, újat létrehozó, teremtő ember.
Labilis lat, bizonytalan egyensúlyú, nem kiegyensúlyozott, ingatag, kétes személyiség.
Liberális lat, szabadelvű, engedékeny, elnéző, nagyvonalú személy. Materialista lat, anyagis
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ember.

Melenkólikus gör-lat, búskomorságban, mániás depresszióban szenvedő, teljes

lehangoltságban élő, levert ember. Neurotikus gör-lat, idegbetegségben szenvedő, vagy arra
hajlamos személy. Oppurtunista lat, pillanatnyi előnyért megalkuvó, elvtlenül alkalmazkodó
természet.

Optimista lat, derűlátó, bizakodó, alakulásában bízó ember.

Pacifista lat,

mindenfajta háborút, fegyverkezést ellenző természet. Passzív lat, nem tevékeny, tétlen,
közömbös, érzéketlen, tényleges munkát nem végző személy. Padáns ol, kínosan, túlzottan
pontos, rendes szinte már szőrszállhasogatóan betűrágó, kicsinyeskedő, továbbá tudálékos,
vaskalapos, nagyképű ember.

Pesszimista lat, borúlátó, a jövőben nem bízó személy.

Pragmatikus gör-lat, az adott feltételek között a legcélszerűbb felhasználást tekinti
elsődlegesnek, gyakorlatias ember. Precíz fr-ném, szabatos, pontos, finom lelkű. Primitív lat,
ősi, eredeti, kezdeti, elmaradott, kezdetleges, de lehett egyűgyű, ostoba, műveletlen ember.
Provokatív lat, felbujtó, bujtogató természetű személy. Radikális lat, alapos, végleges
megoldásra törekvő, erélyes személyiség. Realista lat, gyakorlati, tevékenységében a
tényleges helyzetet számbavevő ember. Romantikus

lat, a nagy eszményekért, tettekért

lelkesedő, könnyen hevülő, a valósággal kevésbé számoló, álmodozó, ábrándos, regényes
lelkű személy. Szimpatikus gör-lat, rokonszenves, megnyerő, szeretetreméltó, rokon érzelmű,
együttérző ember. Szkeptikus gör-lat, hitetlenkedő, mindenben kétlkedő ember. Szolid lat,
erős, szilárd , tartós, megbizható, hiteles, becsületes, tisztességes, egyszerű, ízléses, nem túl
hivalkodó egyéniség. Toleráns lat, elnéző, türelmes ember.
A következő csoportba azok a szavak tartoznak, amelyek a ház, a lakás egyes részeit
nevezik meg, vagy a benne lévő használati eszközöket. Nos , következzenek azok a
nemzetközi szavak, amelyek a lakás témakörébe tartoznak. Ilyen az: almárium lat, ami
szekrényt jelent. Igaz ez a lexéma régies mégis sok helyen, főként faluhelyt használatos még
napjainkban is. Antenna lat, elektromágneses hullámok kisugárzására/vételére alkalmas
készülék. Balkon ol-ném, erkély. Fotel ném, párnázott karosszék. Galéria lat, karzat, belső
erkély. Gardrób fr-ném, ruhatár, ruhakészlet, ruhásszekrény, illetve olyan kisebb helység
amelyben csak ruhák vannak. Kanapé fr, támlás, karfás, kárpítozott ülő- és fekvő bútor.
Konvektor lat, vezetékes, palackos gázzal működő zárt fűtőtest, illetve a központi fűtés
hősugárzó szerkezete. Lámpa ném, izzó. Lampion ol-ném felakasztható/hordozható
világítóeszköz: harmonikaszerűen összehajtogatott, színes papírgömb/-henger, amelynek a
belsejében gyertya, újabban villanykörte ég. Lichthof ném, világítóudvar, légudvar; emeletes
házak szűk belső udvara, ahova a mellékhelyiségek ablakia nyílnak. Linóleum eredete
ismeretlen, lenolaj, jutarost, parafa, illetve faliszt és festék keverékéből préselt műanyag.
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Lodzsa ol, pillérekre, oszlopokra támaszkodó, emeleti fedett folyosó, illetve boltíves nyitott
csarnok. De lehet fedett a fal sarkából ki nem ugró erkély. Luxus lat, fényűző, pompás, díszes.
Mixer ang, italkeverő edény. Panoráma gör-ang, valamilyen tájnak egy magasabb hegyről
elénk táruló képe, festői kilátás, körkép. Parkett fr, kemfa lécekből/lapokból összeállított
padló; rakott padló. De lehet szórakozóhelyen a táncos részre fenntartott hely. Plafon fr-ném,
mennyezet. Porcelán ol-ném, kaolin, földpát és kvarc kiégett keverékéből előállított, igen
finom, kemény, általában pórusmentes kerámiai anyag. Radiátor lat, fűtőtest központi
fűtésnél. Rádió lat, előtagként valaminek a rádiózással kapcsolatos vagy rádió útján történő
voltját jelöli. Rezsó fr, gáztűzhely, villanytűzhely, illetve villanyos főzőlap. Shaker ang,
koktélkeverő rázópohár; zárt edény koktélok, kevert italok készítéséhez. Spajz ném,
éléskamra. Tapéta gör-ném, mintás falburkolat papírból, selyemből, műanyagból. Televizió
gör-ang, képeknek és a hozzájuk tartozó hangnak közvetítése és vétele; illetve a közvetített
képnek vétele. Terasz fr, a házhoz tartozó nyitott veranda, nagyobb erkély; de lehet kávéház,
vendéglő, cukrászda előtti elkerített járdarész, vagy házon lapos tető. Terrakotta ol, máz
nélkül kiégetett tiszta agyag. Veranda port, rendszerint üvegfalú, a ház falából kiugró
helység. Videó lat, előtagként valaminek a televiziós képtechnikával való kapcsolatát jelöli;
kép-. Villa lat, többnyire zöld övezetben épült, különálló, kertes ház, nyaraló, de lehett
parkban álló palotaszerű épület.
A harmadik csoportba azok a szavak tartoznak, amelyek az étkezéssel kapcsolatosak.
Ilyen az: abszint gör-ném, legalább 50% alkoholtartalmú, ánizsmaggal ízesített, zöldes színű
ürmöspálinka. Alkohol arab, borszesz, szesz, pálinka stb. Alkotórésze, kémiailag etil-alkohol.
Ananász indián- spanyol, a broméliafélék családjába tartozó trópusi növénynemzetség e
nemzetség termesztett növényfajának déligyümölcsként ismert termése. Bisztró fr, gyrosbüfé;
pult melletti fogyasztásra berendezett, meleg ételeket, frissensülteket is kiszolgáló vendéglátó
üzem. Egyszerüen csak falatozó. Franciaországban így nevezik a kisvendéglőt, a kiskocsmát.
Büfé fr, falatozó, vendéglátóipari üzem, ahol hideg és meleg ételeket, italokat állva, illetve
bárpult mellé ülve fogyasztanak. Fogadáson az az asztal, amelyen az italok, hideg/meleg
ételek elő vannak készítve, és ahonnan a vendégek kiszolgálják magukat.

Desszert fr,

csemege, nyalánkság; dobozos darabos töltött csokoládé. Gasztronómia gör, ínyencség, az
ételek,

az

italok

kifinomult

élvezése,

az

étkezés

művészete;

szakácsművészet,

ínyesmesterség; tágabb értelemben az étkezés kultúrája. Hamburger ang, meleg
kenyérszeleten/zsemlében tálalt, grillezett és ízesített vagdalthús-pogácsa. Hering ném, az
északi félteke tengereiben rajokban élő, a heringfélékhez tartozó hal. Kisebb besózott tengeri
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hal. Hotdog ang, melegített óriáskiflibe nyomott mustárral/paradicsommártással ízesített forró
kifli. Joghurt török, tejsavbaktériumokkal mesterségesen savanyított aludttej. Kalória lat, az
élelmiszerek tápértékének/energiatartalmának régebbi mértékegysége. Kaviár tök, egyes
halfélék, főleg a tokfélék sózott ikrája. Keksz ang-ném, formákba szaggatott száraz
teasütemény. Koktél ang, többféle likőrből/pálinkából, gyümölcsléből, cukorból fűszerekből
rázással készült jeges bárital. Majonéz fr, étolajból, tojássárgájából citrommal/ecettel,
mustárral, esetleg borssal készült hideg mártás. Mandarin sponyol, a rutafélék családjának
Citrus nemzetségébe tartozó természetes, illetve mesterségesen keresztezett, a narancshoz
hasonló, de kisebb gyümölcstermő fa és ennek a gyümölcse. Margarin gör-fr, különféle állati
és növényi zsiradékok keverékéből vitaminok és ízanyagok hozzáadásával étkezési célokra
készült vajszerű zsiradék. Menü fr, a konyha ebéd/vacsora előre meghatározott ételsora, ilyen
fogásokból álló, olcsóbb áron adott éttermi étkezés. Müzli ném, pehelyszerű erősítő tápszer
gabonaszármazékokból(búzacsíra, korpa stb.), esetleg apróra vágott aszalt gyümölccsel,
csokoládéval stb. ízesítve. Pisztácia perzsa-ném, szömörcefélék családjába tartozó,a
Földközi-tenger vidékén honos, örökzöld cserje és ennek mandulához hasonló, zöld színű
termése. Pizza ol, paradicsommártással leöntött, tetején sajtreszelékkel, gombával, rákkal,
hallal, hússal stb. kisütött kerek tészta.

Praliné fr-ném, kúpos alakú, apró töltött

csokoládészem. Presszó lat, kávézó. Puding ang, formába tett és vízben, gőzben főzve,
esetleg sütve készített tészteféle, vagy pedig sűrűre főzött, kocsonyaszerű, sűrű krém. Püré fr,
áttört, pépes étel. Rizling fehéressárga, aprószemű borszőlő és a belőle készült könnyű fehér
bor. Specialitás lat, sajátosság, jellegzetesség, különlegesség; jellegzetes, híressé vált termék,
gyártmány, étel, ital. Szamovár or, fémből készült, gyakran díszes kivitelű edény teavíz
forralásához. Szardínia kisebb, heringféle tengeri hal; halkonzerv. Szendvics ang, vajas
kenyérszeletre/zsemlére helyezett kolbász, sajt, hús, hal stb. Szósz fr-ném, mártás. Termosz
gör, hőpalack. Vanília sp, a forró égövön honos kúszónövénynek fűszerként használatos
éretlen és megszárított toktermése. Vegetáriánus lat-ang, a hústalan táplálkozás híve.
Mint a fenti példák is igazolják az eredetileg idegen szavak mára már annyira
beépültek a mindennapos nyelvhasználatba, hogy idegen voltuk csak nagyon ritkán tűnik fel.
De ez nem csak a magyar nyelvvel van így. E szavak világszerte teret hódítottak maguknak a
különböző népek nyelveiben így válva nemzetközi szavakká. A nemzetközi lexémák
legtöbbje az angol nyelvből nőtte ki magát, de van példa perifériás lingua francákból
származó kifejezésekre is. Ez főképpen a gasztronómia nyelvezetében jelenik meg. A
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napjainkban leginkább használt idegenszavak talán nem is annyira elenyészőbb része
gyökerezik a klaszikus latin és görög nyelvből.
Az idegen lexémák bekerülése nyelvünkbe elkerülhetetlen folyamat, amely egyre
gyorsabb és gyorsabb sebességgel áramlik. Ezt csak egyféleképpen lassíthatjuk le, ha a sok
idegenszó helyett azoknak magyar megfelelőit használjuk, vagy legalábbis azoknak,
amelyeknek van. Például így: dinamikus-mozgékony, diszkrét-tapintatos, egoistaönző,
korruptmegvesztegethető,

melankólikusszomorkás,

szomorú,

optimistabizakodó,

pedánsrendszerető, primitívegyszerű, kezdetleges, szimpatikusrokonszenves, stb. ha
mindannyian figyelembe vesszük ezt a megoldást, akkor nyelvünknek van esélye a túlélésre.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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АНОТАЦІЯ
У цiй статтi ми спробували знайти та дослiдити етимологiї походження слiв, якi вживаються в
особистостях людей, споживчих потребах (iнтер'єр, побутова технiка…), та у гастрономiї.
Цi лексеми є iнтернацiональними, з них деякi багатозначнi. Бiльшiсть слiв є запозиченi з
англiської мови, з нiмецької та французкої, але є приклад на запозичення з турецької, арабської,
португалської та iспанської мови, но корiння бiлшiсть слiв походить iз давньогрецької та латинської мов.
АННОТАЦИЯ
В этой статье мы постарались найти и обследовать этимологию происхождения слов, которые
используются в личностях людей, в сферах услуг, и у гастрономии.
Эти лексемы есть интернациональными, некоторые из них многозначущие. Большинство слов
использують с английского языка, немецкого или французкого, а также есть например происхождение
слов с турецкого, арабского, португальского или испанского языков. Но основу большенства слов их
происхождения, это древне греческая и латинская языки.
SUMMARY
After we had drawn the situation of the Hungarian language in 21st century, and had defined that our
native language are under the threat of different French lingua, we came to a conclusion, that Hungarian
language can competitively live through more centuries just in one case, if instead of different foreign words we
will start to use the words fit with Hungarian words.
We defined the exact meaning and origin of these words.
Finally we drew a conclusion: the most foreign words are originated from English, German and French
languages, but we have examples of regional origins, for instance, Arabic, Turkish, Spanish, Italian, Portuguese.
But what is undoubtedly sure that almost all international lexemes are originated from classical Latin, or from
Greek languages.
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УДК 811. 133. 1

СИНТАКСИЧНІ НОМІНАЦІЇ ПРИСЛІВ’ЇВ ТА КРИЛАТИХ ВИРАЗІВ У ГАЛУЗІ
ГАСТРОНОМІЇ (ЗІСТАВНИЙ АНАЛІЗ НА МАТЕРІАЛІ
ФРАНЦУЗЬКОЇ ТА УКРАЇНСЬКОЇ МОВ)
А.Є. ВОВК
Мукачівський державний університет

Стаття присвячена проблемі побудови та продуктивності гастрономічних фразеологізмів на
матеріалі двох різноструктурних мов (французької та української). Визначається поняття та
характеристика прислів’їв. Пропонується обґрунтоване підтвердження великої продуктивності
прислівнотворних моделей, а також розглядаються основні підходи до конструювання моделей
прислів’їв , визначення вимог до них та принципи їх побудови. Виявляється частотність та
продуктивність структурно-семантичних модель прислів'їв, їх прагматичний потенціал в галузі
гастрономії. Досліджуються семантико-функціональні особливості висловлень-прислів'їв французької
мови в гастрономічній галузі як номінативно-комунікативних одиниць у їх статичному та динамічному
аспектах. Висловлення-прислів'я розглянуто як висловлення "неособистого мовлення" з двоплановою
семантикою, які мають одночасно дві лінії впливу на партнерів по комунікації та належать до
конвенціональних засобів передачі непрямих дидактико-моралізуючих висловлень, що ідіоматично
застосовуються як "прагматичні заготовки" для мовленнєвої діяльності.
Ключові слова: прислів’я, ВП (висловлювання-прислів’я), гастрономія, синтаксис.

Вивчення процесів формування гастронімів і поповнення її новими значеннями
має велике теоретичне і практичне значення. Теоретичні основи синтаксичних
номінацій гастронімів були закладені ще в 30-ті роки XX ст. О.О. Реформатським, Г.О.
Винокуром і розвинуті сучасними лінгвістами О.В. Суперанською, Т.Р. Кияком, В.П.
Даниленко, Л.Ю. Буяновою,Т.І. Панько, С.В. Гриньовим, Т.Х. Каде, В.М. Лейчиком та
іншими. Дослідники відзначають, що велика кількість термінів проникає у
загальнолітературний

мовний

фонд,

впливаючи

на

лексичний

склад

загальнолітературного фонду, тому дослідження спеціальної лексики мають велике
значення для розвитку мови у цілому [1; 66].
У мовознавчій літературі по-різному трактується співвідношення спеціальної й
загальновживаної лексики. Між словами загальновживаної лексики і термінами не
можна провести чіткої межі, адже практично будь-яке самостійне слово може увійти до
розряду спеціальної лексики внаслідок його термінологізації. Спеціальна лексика не
протиставляється загальній, а входить до неї як одна з її частин: «крім центральної
загальновживаної сфери, літературна мова має численні «підмови», кожну з яких
уживає лише незначна частина конкретного мовленнєвого колективу.
Актуальність номінаційної проблематики весь час зростає, причому на перший
план висувається зіставне вивчення ВП. Застосування зіставного методу при вивченні
одиниць різних мовних рівнів має певну традицію, що ґрунтується на працях В.Г. Гака,
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Ф.О. Циткіної, В.М. Лейчика, М. Докуліла, В. Скалічки та ін. Основою зіставного
методу є системно-функціональне вивчення мови як органічного цілого.
Слід зазначити, що кулінарна термінологія у зіставному аспекті залишається
мало вивченою. Серед робіт вітчизняних і зарубіжних дослідників, які зверталися до
вивчення кулінарних виразів, слід відзначити дисертаційні дослідження О.О. Приймак,
С.М. Руденко, Є.Д. Гоци, Д.Ю. Гулінова [14-17], а також монографії Д.С. Мгеладзе,
М.П. Колесникова, В.В. Похльобкіна [18-19]. Системне дослідження словотвору
кулінарних виразів у зіставному аспекті ще не здійснювалося, це й зумовило
актуальність даного дослідження.
Метою статті є аналіз номінацій прислів’їв та крилатих виразів у галузі
гастрономії, синтаксичних засобів творення гастрономічних прислів’їв та приказок у
французькій та українській мовах, виявлення подібності та розбіжності у синтаксичних
структурах термінів досліджуваної лексики, порівняльна характеристика кількісного
представлення різних структурних типів ВП-гастронімів в обох мовах.
Слід зазначити, що кулінарна тематика прислів’їв у зіставному аспекті
залишається малодослідженою в мовознавстві. На відміну від багатьох інших сфер
гастрономії та номенклатури, відомих лише спеціалістам, кулінарні ВП вживаються в
побутовому спілкуванні щодня, на формування якої впливає велика кількість
найрізноманітніших чинників, а саме: географічне розташування етносів, історичні
умови розвитку самого народу та його мови, релігійні та культурні традиції.
Матеріалом

дослідження

слугували

приклади,

дібрані

з

авторитетних

лексикографічних джерел, кулінарних книг досліджуваних мов та Інтернет-сайтів.
Оскільки сфера спеціальної гастрономічної фразеології має дуже великий обсяг, ми
обрали для аналізу лише невелику частину – 3044 ВП одиниць української мови та
2983 ВП французької мови.
Предметом дослідження є продуктивність моделей та особливості характеру
зв’язку між компонентами гастрономічних висловлювань у французькій та українській
мовах.
Основними методами дослідження є описовий, статистичний та метод
компонентного аналізу. У системі мови прислів’я займають особливе місце. Прислів’я
– це короткий, усталений у мовній практиці, як правило, ритмічно організований вислів
переважно повчального характеру, в якому зафіксовано багатовіковий досвід народу,
має форму речення (простого чи складного). ВП французької та української мов у
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галузі гастрономії можуть бути подібними за лексичним складом, комунікативним
значенням та стилістичним забарвленням, та все ж значна частина французьких, і
українських гастрономічних прислів’їв мають свої особливості, і відповідник у
порівнюваній мові часто буває тільки приблизним. При порівнянні паремій
характерним є визначення спільного асоціативного значення, аналогічність ситуації, у
якій доречним є вживання прислів’я.
Так, однією з характерних рис українських прислів’їв в гастрономіїї є те, що
значна кількість повчальних елементів мають іронічний характер. Прислів’я можуть (і
часто стають) джерелом фразеологізмів дієслівної чи іменної структури, у мовленні
вони можуть вживатися вже як окремі дієслівні чи іменні фрази.
У мовленні часто вживаються лише фрагменти прислів’їв, створюючи ефект
алюзії – адже такі одиниці зазвичай добре асоціюються не просто з прислів’ям, а і з
тією ситуацією, тим прагматичним значенням, яке воно має у повному вигляді.
Оновлення (осучаснення) прислів’я чи простого фразеологізму, прив’язка його до будьякої конкретної ситуації робить його більш експресивним:
La nature, en cuisine comme en amour, nous donne rarement le go?t de ce qui nous
est mauvais.(Charles Baudelaire) (від прислів’я - en cuisine comme en amour) (в
українській мові – на кухні, як і в коханні ).
Відтворення прислів'їв складає особливу перекладацьку проблему.

На

відміну від одиниць, фразеологізмів, еквівалентних слову, у прислів'їв образний зміст,
тобто їх внутрішня форма, звичайно зберігає свою значущість. Воно функціонально
дієво. Носії мови не тільки знають сенс прислів'я і ситуації, в яких її слід вживати, але і
сприймають образ, метафору, порівняння, що формує прислів'я. Звичайно, початкові
реалії, пов'язані з виникненням прислів'я, забуваються. Але двоплановість прислів'їв
зберігається. Їх прямий сенс і сенс іносказання співіснують. Сенс вільного поєднання,
що лежить в основі прислів'я, і її зміст іносказання актуалізується в мові. Звичайно
використовуються слідуючи способи відтворення прислів'їв:
1. Повною відповідністю (еквівалентом) прислів'я, коли в мові перекладу є
прислів'я, рівнозначне по сенсу, функції і стилістичним характеристикам прислів'ю
оригіналу і співпадає з нею повністю або в основі своєї по образному змісту. Іншими
словами, метафора, поміщена в прислів'ях, повинна спиратися на ідентичні образи.
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Апетит приходить
під час їжі.

L'app?tit vient pendant le repas. L'app?tit vient en mangeant.

Були би кістки, а м’ясо наросте.

В сорок два баба ягідка, в
сорок п’ять - баба ягідка
нова.

101

Pourvu qu'il y ait des os,
la chair repoussera.

? quarante-deux ans, la femme est
comme une baie, ? quarante-cinq,
elle est de nouveau comme une
jeune baie.

Їдеш на день, хліба бери

Tu pars pour un jour, prends du

на тиждень.

pain pour une semaine.

У цьому способі відтворення прислів’їв не втрачається лексична образність
кухонних виразів. Якщо це кухня в українській мові, то вона й залишається кухнею і в
французькій мові. Порушена тільки структура речення, що й являється розбіжністю зі
способом відтворення за допомогою калькування.
Повні еквіваленти часто зустрічаються у так званих інтернаціональних
прислів'ях і крилатих виразах, висхідних до біблейських і міфологічних джерел.
2. Частковою відповідністю прислів'я, коли прислів'я мови перекладу
еквівалентне прислів'ю оригіналу по сенсу, функції і стилістичному забарвленню, але
розрізняється своїм образним змістом.
Beaut? sans bont? est comme vin evente (дослівно:краса без доброти – вино на
вітер, з краси води не напитися).
A merle saoul, cerises sont ameres (дослівно: ситому дрозду і вишня гірка).
Розібравши цей спосіб відтворення можна зазначити, що тут втрачається
лексична відповідність. Прислів'я мови перекладу еквівалентне прислів'ю оригіналу по
сенсу, функції і стилістичному забарвленню, та втрачає образну відповідність. Взяти,
наприклад, перше прислів’я – тут значення вина міняється на значення води. І так
майже з усіма прислів’ями та ВП.
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3. При передачі прислів'їв нерідко використовується прийом калькування. Він
відрізняється в перекладі тільки тим, що калька не піддається ніякій персональній
ритмічній і метафоричній організації. Прислів'я відтворюється майже дослівно, і сам
контекст підказує, що читач має справу із стійким оборотом, відтворним по оригіналу.
Іноді навіть в самому авторському тексті є ввідні пояснення, що вказують на
фразеологізм: «як говорить прислів'я», «як завжди говорять», «всім відомо, що» і т. п.
Кожен має свій смак. Chacun a son go?t.
Знає кіт, чиє м’ясо з’їв.

Le chat sait bien de qui il a mang? la viande.

Відкрите вино, треба допити. Le vin est tir?, il faut le boir.
Для хорошого рота. Pour la bonne bouche.
Тут, як ми бачимо, зберігається повна специфіка прислів’я, виразу. Спосіб
калькування зберігає усі образні лексеми в їх початковій формі, у формі мови
оригіналу.
4. До відповідностей, «псевдоприслів'їв» вдаються, коли перекладач вважає
недоцільним використовувати наявні в мові відповідності або коли в ньому взагалі
немає повного або часткового еквівалента прислів'я. В цьому випадку перекладач
«винаходить» прислів'я, відтворюючи без модифікацій або з деякими змінами образний
зміст оригінального прислів'я і, звичайно, зберігаючи її сенс. При створенні такого
«псевдоприслів'я»

використовуються

образні

і

звуко-ритмічні

засоби.

Словосполучення стилізується під прислів'я. У читача повинне скластися враження, що
створене прислів'я існує в мові перекладу або що це іноземне прислів'я, відтворене
засобами рідної мови із збереженням ознак прислів'їв, і їх характеристик.
Відповідність, «псевдоприслів'я», – завжди результат творчого відтворення речення
мови оригіналу.
Les loups ne se mangent pas entre eux.
Bорона вороні око не виколе.
L'homme doit au vin d'?tre le seul animal ? boire sans soif.
У цьому способі відтворення паремій, як бачимо, зазвичай зоонімічна лексика не
зберігається. І взагалі практично повністю змінюється лексичний фон прислів’я чи ВП.
Une cuisine est toujours nouvelle quand elle est bonne.
Від гарного обіду й вечеря буде.
Le premier point dans un m?nage, c'est la cuisine.
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Добрі вісті, як кажуть їсти.
On doit mettre tout son coeur dans la cuisine.
Cерце— над усею їжею пан.
L'homme pauvre fait sa cuisine avec de l'eau.
Млин меле водою, а чоловік їдою.
Nourrir sans conna?tre la cuisine.
Ягода винна — їда дивна.
Faute de grives le diable mange des merles.
Голодному й опеньки м’ясо.
Висновки
Отже, функціонуючи у мовленні, прислів’я та ВП мають потенційну
властивість перетворюватися, що свідчить про безперервну еволюцію, властиву усім
словам мови, як і самій мовній системі в цілому. В результаті десемантизації прислів’я
та ВП

втрачають функції індивідуалізації та ідентифікації, розширюють межі

номінації.
У

cкладi

ВП

значення

здатні

абстрагуватися,

узагальнюватися,

конкретизуватися.
Вони зазнають семантичних перетворень та якісних змін, які свідчать про
часткову, а іноді і повну подібність таких власних назв з загальними назвами.
У кожній мові є слова, які позначають явища, пов’язані зі свідомістю,
духовним світом носіїв мови і наділені специфічним національним колоритом. У
значенні цих слів, окрім раціональних інформативних чинників, присутні конотативні
аспекти, які інтерпретуються як додатковий зміст слова, його супровідні семантичні чи
стилістичні відтінки, що накладаються на йoго основне значення, служать для
вираження різних експресивно-оцінних значень.
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АННОТАЦИЯ
СИНТАКСИЧЕСКИЕ НОМИНАЦИИ ПОСЛОВИЦ В СТРУКТУРЕ ГАСТРОНОМИИ
(СОСТАВНОЙ АНАЛИЗ НА МАТЕРИАЛЕ ФРАНЦУЗСКОГО И УКРАИНСКОГО ЯЗЫКОВ)
Статья
посвящена
проблеме
структуры
и
продуктивности
гастрономических
терминологических словосочетаний на материале двух разноструктурных языков (французского и
украинского). Определяется понятие и характеристика терминологического словосочетания.
Предлагается обоснованное подтверждение значительной продуктивности терминообразующих моделей
двух- и трехкомпонентного типа и характера связи между элементами словосочетаний в сопоставляемых
языках.
Определение соотношений между простыми и сложными отраслевыми терминами, а также
терминокомпонентами составных, дало возможность детально проанализировать процесс их
формирования, их длину и особенности синтаксической сочетаемости терминокомпонентов.
THE SUMMARY
THE SYNTAX NOMINATION OF PROVERBS AND WORD COMBINATION IN
GASTRONOMIC (the examples are taken from French and Ukrainian)
The article deals with the problem of the structure and the productivity of gastronomic
terminological word combinations. The examples are taken from French and Ukrainian.
The terminological word combination is defined and characterized. The article offers a substantiation of
the large productivity of term-forming models of two-and three component type and the character of connection
between the elements of the combinations in the languages under comparison. The establishment of the relations
between the simple and the complex special terms, between the terms’ components of the complex terms gave
the possibility to analyze in detail the process of the term formation peculiarities of the terms components’
syntactical combinability.
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УДК 811.161.2’373
БАГАТОГРАННІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ О. В. ДУХНОВИЧА
Н. Ф. ПОПОВИЧ
Мукачівський державний університет

У статті висвітлена багатогранність діяльності О. В. Духновича як поета, прозаїка,
драматурга, педагога, автора шкільних підручників, публіциста, культурно-освітнього діяча,
просвітителя тощо.
Ключові слова: педагогіка, поезія, проза, драматургія, просвітництво, культурно-освітня
діяльність, драматичні твори, літературно-художні антропоніми.

Одне з важливих місць серед видатних людей Закарпаття належить
багатогранному культурно-освітньому діячеві О. В. Духновичу. Він відомий як поет,
прозаїк, драматург, педагог, автор шкільних підручників, історик, етнограф, публіцист,
просвітитель.
Об’єкти та методи дослідження
Об’єктом

дослідження

є

висвітлення

багатогранності

діяльності

О. В. Духновича. Актуальність даної проблеми привертає увагу педагогів, мовознавців,
літературознавців.
Постановка задачі
Аналіз творчої спадщини О. В. Духновича, його літературної, публіцистичної,
культурно-освітньої, педагогічної та видавничої діяльності, шкільних підручників,
педагогічних праць, літературно-художніх антропонімів у драматичних творах.
Метою даної статті є дослідження багатогранної діяльності О. В. Духновича.
Результати та їх обговорення
Завдяки наполегливості О. Духнович опанував літературу, педагогіку, історію,
філософію та ряд інших наук. Оволодів словацькою, чеською, польською, угорською,
німецькою, грецькою, латинською мовами. Про це свідчать його численні твори з
літератури, педагогіки, історії, філософії, етнографії та широка публіцистична
діяльність.
У 1844 році він переїхав з Ужгорода до Пряшева. Тут розгорнув велику
літературну, культурно-освітню, педагогічну та видавничу діяльність. Просвітитель
цікавився станом та розвитком народної освіти, писав і видавав шкільні підручники,
записував усну народну творчість, писав власні художні твори, видавав літературні
альманахи, народні календарі.
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О. Духнович активно співробітничав у будапештських, віденських, галицьких
виданнях. Чимало книжкових видань його творів було опубліковано у Львові і
Перемишлі. Окремі свої вірші та статті друкував в часописах «Галичанин», «Зоря
Галицька», «Слово», «Ластівка». Галицькі читачі особливий інтерес проявляли до його
літературних альманахів та календарів.
У Пряшеві О. Духнович заснував «Літературну спілку Пряшівську», навколо
якої об’єдналися тодішні літературні сили. При цій спілці він збирав краєзнавчі
матеріали для майбутнього музею та організовував записи фольклору. Було видано
кілька шкільних підручників та календарів.
Особливо багато часу і енергії О. Духнович присвятив педагогічній діяльності.
Він активно боровся за розвиток народного шкільництва. Як відомо, заснував чимало
шкіл. Просвітитель цілком детально розробив систему організації шкільництва, а також
систему навчання і виховання дітей не тільки у школі, а й поза школою, у родині.
Стурбований станом народної освіти, О. Духнович написав «Книжницю
читальную для начинающих», яка вперше була опублікована у 1847 році. Це був один з
перших букварів на Закарпатті, написаних народною мовою. «Книжниця читальная для
начинающих» побудована на народнорозмовній лексичній основі. Автор запропонував
учням вчити грамоту зрозумілою для них мовою. Ця педагогічна праця стала дуже
популярною. Своїм багатим змістом вона була ціннішою, ніж попередні букварі.
У «Книжниці читальній для начинающих» О. Духнович проявив новаторство й
педагогічний хист, подавши школярам для читання не традиційні релігійні тексти, які
переважали в попередніх подібних підручниках, а власні поезії на близькі учням теми.
У

букварі автор розміщує загальні відомості про азбуку, літери, склади,

наставляє школярів, як треба читати, подає початкові вправи для читання. Є у
підручнику й шкільні правила. Автор вмістив у букварі різні за розміром власні
повчальні вірші про те, як потрібно учням поводити себе в школі, вдома, як необхідно
готувати домашні завдання, про вечірні прогулянки, підготовку до сну тощо. Він пише
також про радість дітей, коли вони вперше йдуть до школи. О. Духнович навчає учнів
ввічливості, охайності, порядку, пошани до людей, вказує на значення освіти.
Певним дидактизмом позначені і вправи для читання та письма. О. Духнович
подає дітям власні вірші про честь, вірність, великодушність тощо. Поезії сприяють
розв’язанню важливого завдання щодо морального виховання дітей. Автор розглядає ті
чи інші вчинки як об’єкти моральної оцінки, підходить до них з точки зору
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спеціального морального аналізу. У своїх віршах він подає учням певний обсяг знань
про норми поведінки. Крім поетичних творів, автор розміщує у букварі також прозовий
твір під назвою «Соловей».
Зовсім новим, порівнюючи з попередніми відомими букварями, було вміщення
на останній сторінці таблиці множення, якою і закінчується «Книжниця читальная для
начинающих».
Практична культурно-освітня діяльність О. Духновича пройнята ідеями
народності, турботою про гармонійний розвиток дітей.
О. Духнович багато уваги приділяв дидактичним проблемам. На його думку,
навчання – це пізнання природи і суспільства. Важливою вважав

активізацію

навчальної діяльності учнів.
У 1857 році він опублікував для вчителів працю «Народная педагогія…», в якій
розглянув чимало педагогічних, дидактичних та методичних питань, серед них і такі,
які інші педагоги почали розробляти значно пізніше.
У цій праці визначені такі основні «правила» (принципи) навчання:
- єдність навчання і виховання;
- доступність;
- наочність;
- активність;
- самостійність.
У «Народній педагогії…» автор детально розробляє моральне, трудове, фізичне,
естетичне, родинне виховання. Він глибоко розумів значення фізичного виховання, яке
вважав невід’ємним елементом загального виховання в народній школі. Всі педагогічні
рекомендації у праці висвітлюються з точки зору народної педагогіки.
Джерелами педагогічних ідей О. Духновича, як відомо, були: оригінальний
світогляд педагога, особиста педагогічна практика, завдання, які стояли перед
тогочасною школою тощо. Він як професійний педагог помітно відрізнявся своїми
прогресивними ідеями і педагогічними принципами, методами навчання від своїх
сучасників.
Основами його дидактики є:
- диференціація та індивідуалізація навчання;
- виховне і розвиваюче навчання;
- активізація пізнавальних можливостей школярів;
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- закріплення знань учнями;
- міжпредметні зв’язки;
- самоосвіта учнів.
О. Духнович боровся за народну школу, за навчання рідною мовою. Радив
вчителям навчати дітей самостійно мислити, пов’язувати здобуті знання з практичною
роботою. Він вважав, що школа – це не просто установа, де навчають і виховують
дітей, на його думку, школа – це показник культурного розвитку народу.
У спадщині О. Духновича – велика кількість віршів, загадок, логогрифів, є
також драми, оповідання, байки, афоризми, сентенції моралізаторського змісту.
Великої популярності набули його твори, написані народною мовою, як-от:
«Голос радості», «Піснь простонародна», «Послідняя моя піснь» та ін. Найбільш
відомим його твором вважається поезія «Вручаніє», в якій він висловлює своє кредо,
свою віру у те, що народний геній є незнищенним. Окремі свої поезії автор називав
піснями. У них він використав багатство народної мудрості, пісенну форму, яскраві
епітети, порівняння, метафори.
Для дітей О. Духнович написав ряд віршів, наприклад: «Радость весни»,
«Младость», «О радостях школьських», «О справованії дітей в школі» та ін.
У поетичній спадщині письменника є чимало віршованих загадок і логогрифів.
Наприклад, відомими є його загадки про книгу, ключ, черешню, годинник, сніг, тінь,
двері, павука, комара і т. д. Ці твори призначалися переважно дітям, тому написані
легко, у дотепній формі.
Поетичні, прозові, драматичні твори О. Духновича та літературні спроби його
сучасників були чи не єдиним друкованим словом для народу. Його художні твори
змальовували значною мірою народне життя.
Іменуючи персонажів у своїх творах, драматург іноді використовує соціально
значущі літературно-художні антропоніми (далі – ЛХА). Серед таких ЛХА
зустрічаються іменування, доантропонімійна семантика яких вказує на професію
персонажа. Наприклад: Мудроглав – учитель («Добродітель превишаєт богатство»).
ЛХА є важливим мовностилістичним засобом соціальної характеристики персонажів.
У драматичних творах О. Духновича представлені іменування, які мають
об’єктно-вікове значення. Серед здрібніло-пестливих ЛХА з мінімальною мірою вияву
експресії виділяються іменні варіанти, які утворені за допомогою мономорфемних
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превишаєт

богатство») [2].
О. Духнович у своїх драматичних творах використовує також інформаційнооцінні ЛХА, внутрішня форма яких містить “пояснення” їх експресивності. До
інформаційно-оцінних ЛХА відносяться іменування: Чесножив, що характеризує
позитивного

персонажа,

який

дотримується

високих

моральних

принципів

(«Добродітель превишаєт богатство»); Нравович – високоморальний персонаж;
Подлизовський –

персонаж, який намагається у всьому догоджати багатому

дворянинові («Головний тарабанщик»).
У літературно-художньому антропоніміконі п’єси О. Духновича «Добродітель
превишаєт богатство» представлені складні прізвища, антропооснови яких належать до
різних частин мови; напр.:
а) прикметник та іменник: Мудроглав;
б) прислівник та дієслово: Чесножив, Храбростой та ін.
Висновки
Отже, багатогранна діяльність О. Духновича як професійного педагога, автора
шкільних підручників, письменника, публіциста, просвітителя, культурно-освітнього
діяча була важливою в розвитку освіти, науки і культури в середині ХІХ ст.
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АННОТАЦИЯ
МНОГОГРАННОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ А. В. ДУХНОВИЧА
В статье высветлена многогранность деятельности А. В. Духновича как поэта, прозаика,
драматурга, педагога, автора школьных учебников, публициста, культурно-образовательного деятеля,
просветителя и т. д.
Ключевые слова: педагогика, поэзия, проза, драматургия, просвещение, культурнообразовательная
деятельность,
драматические
произведения,
литературно-художественные
антропонимы.
THE SUMMARY
CREATIVE WORK OF O. DUCHNOVICH
The diversity of creative activity of O. Duchnovich as a poet, enlightener, prose writer, educator,
drama writer and the author of school s teaching manuals is elucidated in the article.
Key words: pedagogics, poetry, prose, dramatic composition, cultural-educational activity, drama
works, literary-artistic anthroponyms.
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УКРАЇНСЬКІ ШІСТДЕСЯТНИКИ
М.В. ЛУЦА
Мукачівський державний університет

У статті розглянуто процес формування шістдесятників і розвиток шістдесятництва.
З’ясовано засоби та специфіку створення художнього образу 60-х років ХХ століття.
Ключові слова: шістдесятники, образ доби, художній образ, поезія, мистецтво, епоха.

Аналіз проблем і суперечностей минулого через «прочитання» літературних
творів дає можливість його глибшого, не лише раціонального, а й емоційного,
осмислення. Зі збільшенням часової дистанції все більший інтерес у істориків,
письменників, літературознавців, мистецтвознавців викликає період 60-х років [5, 125].
Це доба великих збурень і духовних пошуків в усьому світі, пора нестримного
оновлення мистецтва.
Шістдесятники — молоде покоління митців 60-х XX ст., сформоване в період
тимчасової «відлиги» радянського режиму, засудження сталінізму та часткової
реабілітації

деяких

представників

«розстріляного відродження». Виникнувши

спочатку як культурницький рух (Клуб творчої молоді в Києві наприкінці 1959;
«Пролісок» у Львові в 1961 тощо), це явище невдовзі перетворилося на опозицію
владним структурам, набуло загальнонаціонального значення [4, 587].
Прихід шістдесятників в історико-літературний процес відбувався за умов ще
неабиякого впливу постсталінських ідей, а поряд з тим – ХХ з’їзд партії, що
ознаменував появу чогось нового не тільки в політичному житті країни, але й в
свідомості народу. Зароджується віра в неминучі суспільні зміни, віра в завтрашній
день.
Об’єкти та методи дослідження
Українське

відродження

1960-х

років

є

значною

мірою

підґрунтям

сьогоднішньої етнокультурної ситуації. Відлига була спробою зняти етнокультурну
деформацію та сконсолідувати державу. Тому принципово важливим уявляється аналіз
відлиги саме як періоду радянської історії [3, 440]. Шістдесяті роки, їхня пам'ять, їхня
філософія, їхній спадок, їхня еволюція є палючою магматичною основою української
сучасності. Тому так непросто зрозуміти суть цих років, проаналізувати їхню
генеалогію, окреслити їхній контекст, простежити їхню еволютивну парадигму" [6, 68].
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Постановка задачі
Мета нашої статті - з’ясувати засоби та специфіку створення художнього образу
60-х рр. Збагнути ідейну, тематичну, художню цілісність творчості шістдесятників.
Висвітлити процес формування і розвиток шістдесятництва, зокрема поезії цієї доби.
Результати та їх обговорення
На думку Є.Сверстюка, поява шістдесятників пов’язана з детермінованим
потоком утрат: на очах покоління все втрачало значення і сенс; людина втрачала лице і
будь-яку вагу; слово вивітрювалось; мова засмічувалася і зневажалася; ріки висихали;
культура і література спрофанувались" [7, 30]. Так, більшість шістдесятників пережили
голод, жахіття другої світової війни, були свідками репресій, знецінення людського
життя, зневаги до національних цінностей, і тому особливо гостро відчували і
реагували на суспільні зрушення, які повільно почалися після доповіді М.Хрущова на
ХХ з’їзді КПРС (1956 р.).
У 1965 році І.Дзюба так охарактеризував епоху шістдесятників: “Бувають епохи,
коли вирішальні битви провадяться на площині соціальної моралі, громадської
поведінки, коли навіть елементарна людська гідність, опираючись брутальному
тискові, може стати великою бунтівничою революційною силою. До таких епох, на
мою думку, належить наша епоха...”[2, 6].

Культурницький рух шістдесятників не був

локальним явищем, бо охоплював не тільки літераторів. Це був і загальноукраїнський
політичний рух широкого кола людей, який ставив проблеми демократизації,
необхідності боротися з національним нігілізмом, а в літературі – звільнення від
чиновницького диктату. Що стосується української поезії, то в її лави прийшло
могутнє молоде поповнення – Д.Павличко, І.Драч, Ліна Костенко, М.Вінграновський,
В. Коротич, В.Симоненко. Непідробна громадська напруга, високий художній рівень
творів здобули їм широку читацьку аудиторію, їхні перші збірочки вмить зникли з
полиць книгарень. Усе це сприяло зростанню інтересу до рідної мови, культури, історії.
Недовгим було, згадує М.Вінграновський, “наше поетичне щастя. Тодішні літературні
тарбозаври.... не дрімали, і вони почали наш погром і розгром”[1, 587]. Наші митці
зазнавали багато перешкод і труднощів. Жили в постійній боротьбі. Це було не життя,
а виживання. Згадуються слова В.Стуса, які характеризують майже всіх однодумців: «
... і зважитись боротися, щоб жити, і зважитись померти, аби жить...»[8, 31]. Новоз'яви,
які в українському письменстві пов'язані з іменами І. Драча, М. Вінграновського.
Основним об'єктом творчості молодих поетів, які голосно заявили про себе на початку
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60-х років, була людина на складних перехрестях історії, основним ідеалом – ідеал
борця за те, що людство могло жити й розвиватися на всій планеті з вірою в майбутнє,
щоб досягнення розуму й були поставлені на благо, а не на шкоду людині.
Доба у спогадах шістдесятників постає в різних ракурсах: як час нових
суспільних і культурних змін, звільнення від ідеологічної зашореності і поділу
культури на "свою" (радянську) і "чужу" (ворожу), становлення нового неформального
духовного життя, вільного самовияву творчого інтелекту, національного самопізнання,
а також як індивідуальний супротив, психологічне несприйняття системи. Образ доби
створюється через окремі деталі, ряди документальних мікрообразів, що одночасно
виступають і як образи-узагальнення, супроводжуються емоційною оцінкою автора.
Культурно-історичними витоками шістдесятництва були:
- світова культура (особливо модернові література та малярство XX століття);
- українська література (як класична, так і доби Розстріляного Відродження);
- народна творчість (фольклор та міфологія, народне мистецтво).
Серед світоглядних засад шістдесятників слід виділити:
- лібералізм (культ свободи в усіх її виявах: свободи особистості, нації, свободи
духу);
- гуманізм та антропоцентризм (культ людської особистості — центру Всесвіту);
- духовний демократизм (культ простої, звичайної людини-трудівника);
- духовний аристократизм (культ видатної творчої особистості);
- моралізм та етичний максималізм (культ моральності як абсолютного мірила
людських вчинків);
- активний патріотизм (любов до Батьківщини й рідного народу) і національна
самосвідомість, сакральне сприйняття рідної мови та історичної пам'яті як оберегів
нації;
-

культурництво

(відстоювання

справжньої,

високомайстерної

культуротворчості).
До естетичних засад шістдесятників можна віднести:
- критику інакшістю — заперечення соцреалізму власною творчістю;
- естетичну незалежність, відстоювання свободи митця;
- єдність традицій (національних і світових) та новаторства;
- індивідуалізацію (посилення особистісного начала);
- інтелектуалізм, естетизм, елітарність.
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Досить розмаїто постає жанрова система «шістдесятників» (лірична поезія,
балади, притчі, етюди, поеми, сонети,

ліричні новели, історичні романи, роман у

віршах, химерна проза) і проблемно-тематичні обшири: традиційні (природа, Вітчизна,
народ, історична пам'ять, людина у всьому багатстві її проявів — суспільне життя,
моральність, кохання, творчість) та нові теми (підкорення космосу, стандартизація
особистості в умовах новітнього міщанства).
Одним із яскравих виявів українського шістдесятництва, особливим знаком
доби

у

автобіографічно-мемуарних

текстах

виступає

поезія.

Початок

60-х

розглядається як "доба поезії", "поетичний вибух". Автори вводять численні цитати із
творів сучасників (М.Вінграновського, Л.Костенко, І.Калинця, В.Симоненка, І.Драча),
які втілювали дух бунтарства, утверджували етичний і естетичний нонконформізм,
втамовували гостру потребу суспільства у високій поезії, яка підкреслювала
неповторність кожного моменту людського буття, його індивідуальну самоцінну
вартість, висловлюють свої роздуми, про художні особливості поезії і її сприйняття
тогочасним суспільством.
На думку В. Симоненка, шістдесятники прийшли в храм красного письменства,
щоб заповнити своїм юним духом моторошний вакуум, витворений «чорною дірою»
тоталітаризму, що затягувала у свою смертоносну пащу все справжнє, щире, своєрідне.
Поезія безплідна, як толока,
Усе завмерло, мов пройшла чума...
Саме такий стан української літератури напередодні «відлиги» розпачливо
констатував двадцятилітній Василь Симоненко («Толока», 1955 p.). Здебільшого
лозунгово-декларативна, плакатно-описова поезія першої половини 1950-х pp. була
сповнена безпричинно радісного «рожевого» оптимізму. У час страшних репресій
проти самої людяності й повоєнних бідувань цілого народу безликі «піїти» натхненно
оспівували нібито «типових» робітників і селянок, які невідомо чому розпливалися в
щасливому усміху, писали одноманітні твори про Леніна, партію, Жовтневу
революцію, фашистів і націоналістів.
Мистецтво нового часу запрагнуло правди, отже — свободи. Тому й тісними
виявилися для нього фальшиві догми фальшивої епохи. «Художнику — немає скутих
норм. Він — норма сам. Він сам в своєму стилі», — проголосив І. Драч у пролозі до
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поеми «Смерть Шевченка». Естетична незалежність шістдесятників — це не нігілізм, їх
новаторство — не безкорінне: воно виростало з потужних національних і світових
традицій, плідне засвоєння яких стало можливим завдяки відносній культурній
відкритості, здобутій «відлигою». В Україну майже відразу по падінні страшного ідола
ринули два духовно-інформаційні потоки.
Перший — потужна течія зарубіжної культури, яка до цього часу надзвичайно
«дозовано» надходила в національний інформаційний простір, тому шістдесятники
стали чи не першим після неокласиків поколінням митців-інтелектуалів, ґрунтовно
обізнаних зі скарбами світового мистецтва, у тому числі модерністичного, — новітня
західноєвропейська й американська поезія (В. Вітмен, Г. Аполлінер, П. Елюар, Ф. Г.
Лорка, П. Неруда) й інтелектуально насичена й емоційно напружена проза XX ст.
( Дж. Джойс, Е. Хемінгуей, Е.-М. Ремарк, Г. Белль та ін.). Це була духовна атмосфера
шістдесятників, повітря, яким дихала їх творчість.
Другий культурний потік — фаланга імен і творів реабілітованих українських
письменників, переважно представників «розстріляного відродження» (поети В. Чумак,
Є. Плужник, М. Зеров, М. Драй-Хмара, прозаїки О. Слісаренко та Г. Косинка й ін.).
Існує ще й третє культурне джерело шістдесятництва — народна творчість, що
теж надихала молодих письменників на естетичні пошуки (передусім пісенна, тісно
пов'язана з обрядовістю), а також прадавня українська міфологія та демонологія,
дивосвіт народних художниць Ганни Собачко-Шостак, Марії Приймаченко, Катерини
Білокур.
Жадібно освоюючи ці скарби, шістдесятники вдовольняли свою гарячу жагу за
справжнім. Переплавивши у своїй уяві найрізноманітніші художні явища, вони
зважилися

на

«критику

інакшістю»

—

протистояння

власним

словом

«найпередовішому методу» закріпачення письменників — і дали українській літературі
нове, оригінальне, напрочуд розмаїте мистецтво. Так, Драч не схожий на Симоненка,
Вінграновський — на Олійника, а Стус — на Павличка. Літературне шістдесятництво
— це гроно яскравих творчих індивідуальностей, і якраз їх неповторність, взаємна
неподібність — величезна цінність, бо ж любимо ми письменників саме за унікальний,
своєрідний голос, а не монотонне переспівування банальних мотивів. Комусь до смаку
були модерністичні експерименти, хтось же свідомо залишався в межах традиційної
поетики, оновлюючи її арсенал і розширюючи можливості образу й ритму.
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Іван Дзюба, наприклад, уже першими публікаціями наполохав міщанське
болото: він знайшов цитати з Маркса, а потім з Леніна, які звучали викривально, і
трактував їх зовсім іншим чином.
Іван Світличний виводив соцреалізм на загальнолюдський простір і демонтував
теорію партійної літератури.
Микола Вінграновський тривожно заговорив про свій народ, і метафори його
зазвучали апокаліптично.
Василь Симоненко заговорив з Україною в тоні недозволеної щирості й
одвертості...
Ліна Костенко зрідка виступала з віршами, але то були вірші такого звучання,
наче вся радянська поезія до неї була несуттєвою.
Євген Гуцало естетично животворив образи за межами «соціальної дійсності.
Володимир Дрозд відкривав цю соціальну дійсність із недозволеного боку.
Зовсім не те й не так, як навчали в інституті, малювали Віктор Зарецький, Алла
Горська, Люда Семикіна, Галина Севру, Панас Заливаха, Веніамін Кушнір та ін.
Характер самозахисту був різний: одні нібито захищали соціалізм від
імперського шовінізму, інші захищали здоровий глузд і людський хист від ідеологічної
напасті, ще інші захищали загальнолюдські цінності, для певності прикриваючи їх
ідеалами соціалізму. Але всі були в опозиції, оскільки при певній моральній
домовленості робили те саме й наражалися на ту саму «революційну законність». Вони
також мали деякі спільні ознаки.
Серед визначальних ознак шістдесятників на першому місці слід поставити
«юний ідеалізм», який просвітлює, підносить і єднає.
Друга ознака — «шукання правди й чесної позиції». Поетів того часу називали
формалістами саме за шукання своєї творчої індивідуальності (насправді ж за шукання
істини

—

замість

ідеї,

спущеної

зверху

для

оспівування).

Третя ознака — «неприйняття, опір, протистояння» офіційній літературі й
усьому апаратові. Протистояння було передусім морального характеру: брутальна сила
наступала на морально-етичну позицію нонконформістів — тих, хто намагався йти
проти течії — чи то в публічних виступах, чи то у своїх майстернях.
Новою, про що згадали шістдесятники, була "честь імені". Саме чесні твори
стали виразом моральної позиції шістдесятників.
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Сьогодні літературознавці одностайно визначають гуманістичний пафос і
посилення особистого начала як головні ознаки письменництва 1960-х pp. Це означає,
що в літературу прийшла «жива людина», і ця людина розкуто мислила та високо
цінувала красу, не соромилася плакати й уміла сміятися, гніватися, любити — посправжньому, а не на словах, і якраз тому спроможна була відбити свої переживання в
слові, насамперед поетичному. Адже поезія, за висловленням Д. Павличка, — «це мова
молодих», глибоко особиста, суб'єктивна й разом із тим рухливо-змінна. «Поезія стала
виразником ідей, настроїв, почуттів цілого покоління, вона зривала з себе луску
фальші, голої декларативності, тієї безсловесності, яка підмінювала думку й почуття
готовою формулою, згори накинутим гаслом, виходити за рамки якого було
крамолою», — характеризував літературний клімат 1960-х pp. M. Ільницький. Вона
проголосила своїм кредо правду, своїм героєм — людину, заговорила про складні
«парадокси доби», болі народу, спричинені кривдою, несправедливістю, приниженням
національної і людської гідності.
Нові імена засвічувалися вмить і закріплювалися в пам'яті читача, що завдяки
тому потрапляли під обстріл партійної критики. Але викриття не супроводжувалося
арештом, і ця нова обставина загострювала інтерес до ризикового автора, який не
цікавиться

репутацією

у

всемогутньої

влади.

Навколо

поетів

з'являлися

«вболівальники» і прихильники, і кожної нової такої публікації чекали більше, ніж
запуску ракети. Це було нове: поет, який виступає проти.
Поезія І. Драча, В. Симоненка, Б. Олійника — то був справді ліричний епос
доби. Трохи згодом у процес оновлення проблематики й поетики письменства
включилася проза, у якій також поглиблювалося особистісне начало: відбувалась
ліризація «малих» жанрів (оповідання та новели Є. Гуцала, Г. Тютюнника); крізь
призму особистості зображувалася епоха й у великих історичних романах Р. Іванчука,
Р. Федорова, В. Шевчука, котрі набули особливого розвитку У 60-ті pp. у зв'язку з
пожвавленим інтересу до проблем історичної пам'яті. Жанрова палітра мистецтва слова
збагатилася.
І Є. Гуцало і Ю. Щербак, і В.Шевчук, і Г. Тютюнник, і В. Захарченко послідовно
відкидали популярні тоді в літературі виробничі сюжети й ідеологічні схеми. Вони не
збиралися присвятити своє творче життя писанню про голів колгоспів, бригадирів,
доярок, свинарок; вони писали про людей. Це вже було прихованим викликом,
замаскованою полемікою з партійними настановами літератури. «Люди серед людей»
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— назва дебютної книжки Є. Гуцала. «Серед тижня» — перша збірка В. Шевчука. Цим
підкреслювалося, що авторів цікавить звичайне щодення, що вони не ставлять своїх
персонажів на ідеологічні котурни, як цього вимагав продиктований соцреалізмом
літературний етикет.
Висновки
Отже, за суттю своєю шістдесятники були новаторами, які прагнули підняти
нашу літературу до рівня світової культури. Вони по-новому підходили до
конструювання художніх образів, поетизуючи, зокрема, реалії, принесені науковотехнічною революцією, досягнення в розвитку космонавтики, атомної енергії, різних
галузей науки, виступали за етично й естетично «чисте» мистецтво — тобто чесне та
високопрофесійне.
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АННОТАЦИЯ
УКРАИНСКИЕ ШЕСТИДЕСЯТНИКИ
В статье рассматриваются процесс формирование шестидесятников. Определены способы и
специфика создания художественного образа 60-х годов ХХ века.
THE SUMMARY
UKRAINIAN 60-S SIXTIES
The article deals with the process of formation and development 60-s ness. Methods and way of
creation of literary character of 60-s of the XX-th century have becn clarified.
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УДК 725.515 : 711.455
ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМИ МОТИВАЦІЇ Й СТИМУЛЮВАННЯ В
ДІЯЛЬНОСТІ САНАТОРНО-КУРОРТНИХ ТА ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ
Ю.Ю. МИГАЛИНА , І.Я. ПОНІН
Мукачівський державний університет

В статті обґрунтована необхідність застосовування методів мотивації й стимулювання
персоналу санаторно-курортних та оздоровчих закладів, запропоновано найбільш дієві з точки зору
автора види стимулювання та методи заохочення персоналу.
Ключові слова: мотивація, стимулювання, методи заохочення персоналу санаторно-курортних
та оздоровчих закладів.

Трудова мотивація є однією з найбільш актуальних проблем, що мають місце у
процесі трансформації економіки та формуванні нового якісного підходу до управління
кадрами, в т.ч. й санаторно-курортних та оздоровчих закладів. В умовах ринкових
відносин змінюється ставлення до трудової діяльності, організація роботи персоналу
відображає результативність та дієвість роботи всього підприємства, що особливо
актуально для підприємств сфери послуг. Система трудової мотивації виробляється не
автоматично, а потребує системного підходу та постійної роботи з персоналом.
Проблеми мотивації праці та вироблення дієвих підходів до роботи з
персоналом займають чільне місце в управлінні підприємством і досліджувалися
багатьма зарубіжними та вітчизняними вченими. Свої роботи проблемам мотивації
трудової діяльності присвятили такі вчені: Маслоу А., Герцберг Ф., Мак-Грегор Д.,
Мак-Клеланд Д., Вольський М.Е., Гривківська О.В., Завадський Й.С., Мандрик К.Д.,
Нечаюк Л.І., Осовська Г.В., Цехановецький Г.Л., Колот А.М. та інші.
Постановка задачі
Метою статті є обґрунтувати необхідність використання мотивації до праці та
окреслити основні напрями удосконалення матеріального й морального стимулювання
працівників санаторно-курортних та оздоровчих закладів.
Виходячи з мети статті, визначені наступні завдання: дати визначення поняттю
«мотивація»; визначити види мотивації персоналу, що дозволять підвищити
продуктивність праці; рекомендувати методи заохочення працівників санаторнокурортних та оздоровчих закладів.
Результати та їх обговорення
Мотивація є однією з основних функцій управління, оскільки досягнення
основної мети залежить від злагодженості роботи всього персоналу (колективу).
Мотивація охоплює систему спонукальних чинників (потреби, мотиви, цілі) та
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сукупність психологічних чинників, які стимулюють до діяльності індивіда та
пояснюють його поведінку. Потреби у свідомості людини перетворюються на інтерес
або мотив, який і спонукає індивіда до певної дії.
На сьогоднішній день існують різні підходи до визначення мотивації (табл. 1).
Таблиця 1.
Визначення поняття «мотивація» в навчально-методичній літературі
Автори
Визначення терміну «мотивація»
Колот А.М.
це сукупність внутрішніх і зовнішніх рушійних сил, які спонукають людину до
діяльності, визначають її поведінку, форми діяльності, надають цій діяльності
спрямованості, орієнтованої на досягнення особистих цілей і цілей організації [2;
с.17]
Осовська Г.В.
процес внутрішнього або зовнішнього психологічного управління поведінкою,
Юшкевич О.О.
що єднає інтелектуальні, фізіологічні та психологічні процеси, що полягають у
Завадський Й.С.
стимулюванні самого себе чи інших на діяльність, спрямованих на досягнення
індивідуальних цілей або загальних цілей організації [4; с.192]
Нечаюк Л.І.
сукупність усіх мотивів, які мають вплив на поведінку людини [3; c.97]
Телеш Н.О.
Гривківська О.В.
прагнення людини до дії, в якій вона відчуває потребу, але не здатна приступити
Соловйова Ж.В.
до неї, або здійснити самостійно [1; с.86-91]
Мандрик К.Д.
заохочення працівника чи колективу працівників до діяльності по досягненню
цілей підприємства через задоволення їхніх власних потреб [5; 36]

Мотивація трудової діяльності не може бути ефективною без застосування
методів матеріального стимулювання персоналу.
Нечаюк Л.І. й Телеш Н.О. [3; с.97] під стимулюванням розуміють процес
використання конкретних засобів на користь людини й підприємства й один з способів,
за допомогою якого здійснюється мотивація трудової діяльності. Звідси, стимулювання
– це спонука до дії, яке має певну спрямованість. Стимулювання може бути
матеріальне й моральне.
Результати проведених автором досліджень дозволяють виділити три найбільш
проблемні групи серед персоналу:
- співробітники, для яких головним пріоритетом на роботі є можливість
спілкуватися з колегами, їх мало цікавлять матеріальні й моральні винагороди,
можливість кар’єрного зростання;
- співробітники, які бажають кар’єрного зростання, їх мало цікавлять фінансові
аспекти, можливість спілкування з колегами;
- співробітники, яких цікавлять суто фінансові аспекти, їм мало цікаві колеги по
роботі, можливість просування службовими сходами.
Для інших категорій працівників можна виділити наступні ступені задоволення
їх потреб: матеріальні, соціальні, визнання, самовираження.
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Для більшості вітчизняних працівників (80%) основним є високий рівень
заробітної плати.
На кожному підприємстві застосовується матеріальна мотивація праці за певною
системою. Тобто працівникам нараховують різні форми виплат (преміювання, доплати,
надбавки, пільги) крім заробітної плати на основі показників оцінки колективних та
індивідуальних результатів праці. Такі заходи заохочувального характеру мають на
меті підвищити продуктивність праці робітників шляхом їх матеріального зацікавлення
(рис. 1).

Види мотивації

Моральна

Матеріальна

1. Публічна подяка з
боку керівництва:
грамоти, дошка
пошани, присвоєння
почесних звань,
нагородження
медалями

Соціальна

1. Використання
системи винагород:
премії, зарплати,
надбавки, пільги

1. Можливість
просування
службовими сходами
2. Надання
службового авто або
службової квартири

2. Пропорційне
зростання заробітної
плати

2. Розробка тактики й
стратегії відносин
керівника й підлеглих

3. Висунення
працівника до
обрання в органи
державної влади

3. Заохочення
матеріального
характеру (зокрема,
цінні подарунки)
Рис. 1. Види мотивації.

Для санаторно-курортних та оздоровчих закладів доцільно застосовувати
наступні способи мотивації:
- нормативну мотивацію – спонукання працівника до певного типу поведінки в
колективі

засобом

ідейно-психологічного

впливу:

переконання,

інформування,

колективні завдання тощо;
- примусову мотивацію – попередження про погіршення задоволення потреб
споживачів в результаті його неналежної поведінки та неналежного виконання
поставлених перед ним завдань;
- стимулювання – вплив на працівника за допомогою стимулів, які б спонукали
його до певного типу поведінки.
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Визначаючи підходи до мотивації на підприємстві необхідно визначитися з
об’єктами застосування певних видів стимулювання. Окремі їх види можуть
застосовуватися до всіх категорій працівників, деякі – до управлінського складу, деякі
види

стимулювання

застосовуються

до

висококваліфікованих

спеціалістів

(інтелектуального потенціалу).
Крім заробітної плати та матеріальних стимулів є багато інших факторів, які
можуть бути важливі для персоналу: гнучкий графік, престижність роботи й
перспективність

просування

службовими

сходами,

сприятливі

умови

роботи,

відповідальність, зручне місце розташування закладу, хороший колектив, моральне
заохочення.
Якщо

перераховані

складові

не

функціонують

в

повному

обсязі,

то

підприємство не зможе вийти на ринок з новими або модифікованими продуктами та
запровадити інноваційні підходи до управління.
Практично всі положення мотивації й стимулювання зводяться до того, що
співробітники повинні бути навчені працювати ефективно. Спілкування з ними слід
будувати так, щоб вони отримали оцінку своєї роботи. Програма управління
персоналом повинна включати використання стандартів обслуговування й методи
оцінки, які й визначають, наскільки організація відповідає встановленим стандартам.
Для підприємств санаторно-курортних та оздоровчих закладів доцільно
використовувати, зокрема, такі методи заохочення працівників:
1.1. Виставляти бали працівникам за пророблену ними роботу, наприклад, на
дошці в коридорі, щоб всі працівники бачили, як керівник оцінює їх роботу;
1.2. Проводити анкетування відпочиваючих з метою визначення рівня їх
задоволеності окремими послугами. Такий крок дозволить зібрати інформацію від
клієнтів, яка може змінити відношення персоналу до своїх обов’язків. Але це при
умові, що результати доведені до відому всіх, а той з працівників, на чию адресу
найбільше позитивних відгуків, буде виділений та нагороджений;
1.3. Винагорода працівників за генерування ідей або впровадження нових
підходів обслуговування, що дозволяє підприємству отримувати додаткові прибутки.
Такий вид заохочення використовується не часто.
Системи заохочення можуть бути засновані на досягненні певних цілей по
об’єму (збільшенню) збуту. Якщо керівництво закладу хоче мати працівників, які
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орієнтують свою увагу на задоволення потреб споживачів, то й нагороджувати їх слід
саме за результатами обслуговування клієнтів;
1.4. Просування службовими сходами. Планування кар’єри персоналу є одним з
головних завдань керівництва в системі управління кадрами. При плануванні кар’єри
працівника слід брати до уваги його професіоналізм, вміння працювати в колективі,
тривалість адаптації до нових умов роботи, час роботи в даному закладі або на одному
робочому місці, в цілому оцінку трудової діяльності; відбір кадрів та розстановку на
робочих місцях в залежності від природних здібностей та набутих знань в процесі
навчання на підприємстві. На основі таких об’єктивих оцінок повинно проходити
просування працівника службовими сходами.
Отже, в умовах ринкових відносин фактор трудових ресурсів та ефективне
управління ним відіграє одну з головних ролей у будь-якій галузі економіки, а тим
більше в сучасному санаторно-курортному та оздоровчому господарстві. Однією з
головних конкурентних переваг таких закладів стає високоякісне обслуговування
гостей, що неможливо досягнути без професійно підготовленого персоналу.
На сьогоднішній день існує альтернатива часткової заміни трудових ресурсів
новітніми технологіями, тобто впровадження сучасних інформаційних систем в
діяльність підприємств, що включає автоматизацію процесів планування, обліку і
управління (фінансовими ресурсами, матеріально-технічним постачанням, збутом та
ін.) основними видами діяльності санаторно-курортних та оздоровчих закладів.
Застосування новітніх технологій призводять до скорочення робочих місць,
проте не повної заміни людини «машиною». Тому які б ідеї або новітні технології не
застосовувалися, ефективне управління персоналом не втрачає актуальності і
залишається однією з найважливіших функцій управління підприємством.
Успіхи провідних світових підприємств курортної сфери у забезпеченні високої
якості послуг пов’язані, в першу чергу, із створенням високоефективної системи
управління персоналом.
Висновки
Таким чином, мотивація праці є актуальним та складним процесом, потребує
системного підходу, зваженого застосування різних методів та способів, прозорості та
визначеності.
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АННОТАЦИЯ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМЫ МОТИВАЦИИ И СТИМУЛИРОВАНИЯ
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ САНАТОРНО-КУРОРТНЫХ И ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ
В статье обоснована необходимость применения методов мотивации и стимулирования персонала
санаторно-курортных и оздоровительных заведений, предложены наиболее действенные с точки зрения
автора виды стимулирования и методы поощрения персонала.
Ключевые слова: мотивация, стимулирование, методы поощрения персонала санаторно-курортных
и оздоровительных заведений.
THE SUMMARY
USE OF SYSTEM OF MOTIVATION AND STIMULATION
In ACTIVITY of SANATORIUM-RESORT And HEALTH ESTABLISHMENTS
The paper proves the necessity of applying methods of motivating and promoting staff health centers
and health institutions, offered the most efficient in terms of types of incentives by encouraging staff and
methods.
Key words: motivation, incentives, methods of promoting staff health centers and health centers.

УДК 330.14
ОЦІНКА РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
М.В. ІГНАТИШИН, І.В. МАРКОВА
Мукачівський державний університет

У статті охарактеризовано основні методи розрахунку прибутку від реалізації продукції,
проаналізовано динаміку показників чистого прибутку на прикладі діючого підприємства, а також
обґрунтовано ефективність діяльності підприємства через розрахунок різних показників
рентабельності, що дало можливість визначити ефективність обсягів реалізованої продукції,
використання активів та власного капіталу підприємства.
Ключові слова: прибуток, рентабельність , ціна, витрати, активи, капітал.

В умовах ринкової економіки прибуток є основним стимулюючим мотивом
виробничо-господарської та комерційної діяльності підприємства, мірою ефективності
бізнесу, життєздатність якого визначається неперервністю процесу отримання
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достатнього прибутку, покращення економічного стану і можливостями подальшого
інвестування в засоби виробництва.
Прибуток

є

основним

джерелом

фінансування

розвитку

підприємства,

удосконалення його матеріально-технічної бази, забезпечення всіх форм інвестування.
Уся діяльність підприємства спрямовується на те, щоб забезпечити зростання прибутку
або, принаймні, стабілізацію його на певному рівні протягом визначеного періоду часу.
Прибуток – це одна з основних форм грошового накопичення, що створюється в
галузях економіки: вона займає одне з центральних місць у загальній системі вартісних
інструментів і важелів управління, а також є рушійною силою ринку. Отже, тематика
нашого дослідження є надзвичайно актуальною.
Об’єкт та методи дослідження
Ринкової економіка потребує від підприємств України раціонального і
економічно обґрунтованого підходу до планування своєї діяльності, до визначення
стратегії фінансової і виробничої політики, аналізу й оцінки отриманих результатів.
Більшість економістів не прийшли до єдиної думки про природу прибутку та
вважають її економічною категорією, яка важко піддається точному визначенню, для
більшості практиків значення прибутку досить просте. Це пояснюється тим, що саме
прибуток є головною рушійною силою ринкової економіки, основним мотивом
діяльності підприємців в умовах ринку, гарантом прогресу економічної системи. І
навпаки, відсутність прибутку – регрес, соціальна нестабільність та напруженість.
Сьогодні, питання, щодо оцінки ефективності діяльності підприємства та
формування прибутку висвітлюють автори: Іщенко Є.П., Стражев О.О., Бланк І.О.,
Селезньова Н.М., Чепуріна М.М., Кисельова О.О., Ястремський О.І., Рясних Є.Г.,
Коробов М.Я., Бандурка О.М. та ін.
Постановка задачі
Метою

дослідження

є

оцінка

результатів

діяльності

підприємства

з

використанням основних методів розрахунку прибутку від реалізації.
Для досягнення поставленої мети необхідно було вирішити наступні завдання:
• Визначити економічну сутність прибутку та фактори, що на нього впливають;
• Провести аналіз діяльності підприємства з використанням його показників;
• Проаналізувати методи розрахунку прибутку від реалізації та графічно
відобразити динаміку формування чистого прибутку на діючому підприємстві.

Журнал наукових праць №10(5)’2011

Науковий вісник Мукачівського державного університету
Економічні науки

125

В процесі дослідження було використано цілу низку періодичних економічних
видань,

законодавчу

базу,

яка

регулює

порядок

формування

розподілу

та

оподаткування прибутку підприємств та дані діючого підприємства УАП ТОВ “ФішерМукачево”.
Результати та їх обговорення
Прибуток – це найважливіша фінансова категорія, що відображає позитивний
фінансовий

результат

господарської

діяльності

підприємства,

характеризує

ефективність виробництва, і в кінцевому результаті свідчить про рівень і якість
виробленої продукції, стан продуктивності праці, рівень собівартості.
Формування прибутку під впливом великої кількості взаємозалежних факторів,
впливає на результати діяльності підприємства по-різному: одні – позитивно, інші –
негативно. Виділяють зовнішні та внутрішні важелі, що безпосередньо впливають на
прибуток підприємства. Вони тісно пов’язані між собою.
Серед зовнішніх факторів можна виділити такі:
•

податкова політика держави;

•

кредитна політика;

•

платоспроможний попит споживачів;

•

політична стабільність у державі.

Що стосується внутрішніх факторів, то слід сказати, що вони залежать від
організації роботи на підприємстві.
Головними завданнями, що стоять перед підприємством з метою управління
формуванням і використанням прибутку, є:
•

системний контроль за виконанням планів одержання прибутку;

•

виявлення факторів формування показників прибутку та розрахунки їхнього

впливу;
•

вивчення напрямів і тенденцій розподілу прибутку; виявлення резервів.

Формування прибутку підприємства відбувається в процесі реалізації продукції.
Існує багато законодавчих актів, які по-своєму трактують настання моменту реалізації.
Так, відповідно до Закону України “Про податок на додану вартість”, реалізацією
вважають зарахування коштів від покупця на банківський рахунок постачальника в
оплату товарів, що підлягають реалізації. А згідно Закону України "Про оподаткування
прибутку підприємств" реалізацією визнається подія, що відбулася раніше: дата

Журнал наукових праць №10(5)’2011

Науковий вісник Мукачівського державного університету
Економічні науки

126

зарахування коштів покупця на банківський рахунок постачальника в оплату товарів
або дата відвантаження товарів.
На зміну обсягу реалізації продукції впливає зміна обсягу виробництва,
залишків нереалізованої продукції та її рентабельність. Але слід сказати, що зміна
обсягу виробництва, залишків нереалізованої продукції впливають також на
собівартість, оскільки змінюються умовно-постійні витрати, витрати на зберігання
продукції, інші витрати.
Скорочення витрат на виробництво і реалізацію продукції, тобто зниження її
собівартості, є важливим фактором збільшення прибутку від реалізації. Цього можна
досягти за рахунок використання численних факторів, що впливають на скорочення
витрат на виробництво і реалізацію продукції. Слід зауважити, що у теперішній час
підприємства всіх форм власності отримали більше самостійності щодо питань
формування собівартості.
На практиці виділяють такі методи розрахунку прибутку від реалізації продукції
як:
•

Метод прямого розрахунку.

За допомогою цього методу прибуток

розраховується за окремими видами продукції, що виробляються і реалізуються. Для
розрахунку прибутку за цим методом необхідні такі дані як: перелік і кількість
продукції відповідної номенклатури, собівартість одиниці продукції, ціна одиниці
продукції.
Наприклад, підприємство СП “Фішер-Мукачево” планує реалізувати 1000 пар
лиж. Собівартість однієї пари лиж 44 грн. Ціна цієї пари лиж становить 100 грн.
1 варіант розрахунку. Прибуток від реалізації однієї пари лиж становить 56 грн.
( 100 грн. – 44 грн. ). Прибуток від реалізації всіх виробів 56 000 (1000*56 грн ).
2 варіант розрахунку. Обсяг реалізації всіх виробів 100 000 грн. (1000*100 грн.).
Собівартість реалізованих виробів 44 000 грн. (1000*44грн. ). Прибуток від реалізації
виробів 56 000 грн. (100 000 – 44 000 ).
Цей метод має свої недоліки. Він не дає можливість визначити вплив на
прибуток окремих факторів, а також він є достатньо трудомістким, коли реалізується
великий асортимент продукції.
• Розрахунок прибутку на підставі показника витрат на одну гривню
продукції. Цей метод застосовується підприємством для розрахунку прибутку від
випуску, реалізації всієї продукції. Метод передбачає використання даних про
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виробничі витрати та реалізацію продукції за попередній період, а також очікувану їх
зміну, що прогнозується на наступний період.
• Економічний метод. Дає змогу визначити вплив окремих факторів на зміну
прибутку.
• Прибуток від випуску ( реалізації ) непорівяної продукції. Цей метод може
бути розрахований методом прямого розрахунку, якщо є відповідні вихідні дані. За
браком таких даних, прибуток розраховується для всієї не порівняної продукції з
використанням показника середньої рентабельності продукції по підприємству.
Окремо розраховується прибуток від реалізації продукції за допомогою
на ступної формули:
П Р .П . = П З .П .П . + П В .П .

П З .К . П . ;

( 1. 1 )

Де П Р.П . − прибуток від реалізації продукції;

П З. П . П . − прибуток у залишках нереалізованої продукції на початок планового
періоду

П В.П . − прибуток від випуску продукції;
П З.К . П . − прибуток у залишках нереалізованої продукції на кінець планового
періоду.
Результат від реалізації продукції визначається таким чином:

ПР рп = Вир − Витвир − НеП

( 1. 2 )

Де Вир- виручка від реалізації продукції;
Вит вир - витрати на виробництво реалізованої продукції;

Неп – непрямі податки.
За допомогою форми № 3 “Звіт про рух грошових коштів” інтерпретуємо дані в
таблиці на прикладі УАП ТОВ “Фішер-Мукачево” за видами діяльності ( табл. 1.1. ).
Таблиця 1.1.
Інтерпретація даних звіту форми № 3 щодо фінансового стану підприємства за 2005-2009 рр.

Значення чистого руху грошових коштів
Вид діяльності

2005

2006

2007

2008

2009

Операційна діяльність

+

+

+

+

+

Інвестиційна діяльність

-

-

-

-

-

Фінансова діяльність

-

-

+

-

-
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Як видно з таблиці, значення чистого руху грошових коштів у 2005, 2006, 2008
та 2009 роках є однаковими. Ці дані свідчать про хороший стан підприємства.
Підприємство в змозі за рахунок надходжень від основної діяльності фінансувати
інвестиційну діяльність, а також розплатитися за боргами в межах фінансової
діяльності.
Що ж стосується 2007 року, то в цьому випадку можна судити про те, що
підприємство має грошові надходження від здійснення операційної діяльності і
спрямовує їх на фінансування інвестиційної діяльності – придбання необоротних
активів, здійснення довгострокових та поточних інвестицій. Щодо додатного значення
чистого руху грошових коштів фінансової діяльності, то це може свідчити не лише про
залучення позикових коштів. Підприємству може бути вигідніше залучати кошти зі
сторони, ніж вилучати їх з обороту.
Чистий прибуток – це та частина прибутку підприємства, що залишається в його
розпорядженні після сплати податків, зборів, відрахувань і інших обов'язкових
платежів до бюджету. Чистий прибуток використовується для збільшення оборотних
коштів підприємства, формування фондів і резервів, і реінвестицій у виробництво.
Проаналізуємо динаміку зміни чистого прибутку на прикладі досліджуваного
підприємства ( рис. 1.1. ).
12000

10000

8000

6000

4000

2000

0
2005

2006

2007

2008

2009

Рис. 1.1. Динаміка зміни чистого прибутку за 5 років на прикладі УАП ТОВ “ФішерМукачево”.

Як бачимо з рисунка, значення показника чистого прибутку у 2005 та 2006 роках
є відносно стабільним. У 2007 році спостерігається різке зниження даного показника, а
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вже у 2008 році, як бачимо з рисунка, чистий прибуток значно зріс і становив 10 551,4
грн., що на 48,5% є більшим. Слід сказати, що досліджуване підприємство 2008 році
ефективну управлінську діяльність, а також, ми можемо припустити, що низький
рівень отримання прибутку у 2007 році спричинився залученням позикових коштів та
інвестуванням їх у виробничу діяльність задля отримання більшого прибутку у
майбутньому.
Прибуток та відносний показник прибутку – рентабельність є основними
показниками ефективності роботи підприємства, які характеризують інтенсивність
господарювання. Життєдіяльність підприємства багато в чому залежить саме від того,
якою мірою забезпечена фінансова віддача ресурсів та наскільки досягається рівень
прибутковості в процесі формування витрат. Співвідносити витрати і доходи – головне
завдання кожного учасника господарської діяльності.
Показники рентабельності більш повно, чим прибуток відображають остаточні
результати

господарської

діяльності

підприємства.

Величина

показників

рентабельності показує співвідношення ефекту з наявними або використаними
ресурсами. Збільшення рентабельності підприємства пов’язане із збільшенням
рентабельності продукції.
Показники рентабельності характеризують ефективність роботи підприємства в
цілому,

тобто

підприємницької,

прибутковість

різних

інвестиційної),

та

напрямків

окупність

діяльності

витрат.

Їх

(виробничої,

величина

показує

співвідношення ефекту з наявними або використаними ресурсами. Тому їх
використовують для оцінки підприємства а також як інструмент в інвестиційній
політиці та ціноутворенні. При прийнятті рішень, пов'язаних з управлінськими
процесами формування прибутку, використовується показник рентабельності капіталу,
активів та рентабельність реалізації.
Для того, щоб дослідити ефективність роботи підприємства, розрахуємо
коефіцієнти рентабельності на прикладі ТОВ “Фішер-Мукачево”.
Коефіцієнт рентабельності активів підприємства ( Кр.ак. ) розраховується за
формулою:
Чистий прибуток
Кр.ак.

=

Середньорічна
вартість капіталу
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Підставивши у формулу значення за даними балансу та звіту про фінансові
результати за 2007-2008 роки, ми дістали, що:

Кр.ак.

5122,7

=

6,08

=

84237,25

Кр.ак.

10551,4

=

=

10,70

98615,1
Отже, ми можемо зробити висновок, що підприємство у 2007 році отримало 6,08
одиниць прибутку з одиниці вкладеного капіталу, а у 2008 році значення даного
коефіцієнту збільшилося і становило 10,70. Слід зазначити, що рентабельність активів
підприємства протягом 2007-2008 рр. зросла, що свідчить про ефективність вкладання
грошових коштів у виробничу діяльність.
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу розраховується за формулою:
Чистий прибуток
Кр.вк.

=

Середньорічнє значення
власного капіталу

Розрахувавши даний показник, маємо:
Кр.вк.

=

5122,7

=

11,49

=

20,12

44599,15
Кр.вк.

=

10551,4
52436,2

Коефіцієнт рентабельності власного капіталу у 2007 році складає 11,49, а у 2008
році 20,12 одиниць чистого прибутку, що свідчить про те, що у 2008 році кожна
гривня, вкладена власниками капіталу, в динаміці призводить до збільшення прибутку.
Досліджуючи показники рентабельності можна говорити, що ТОВ “ФішерМукачево” використовує свої активи та капітал досить ефективно. Про це свідчать
коефіцієнт рентабельності всіх активів, який складає у 2008 році10,70% та коефіцієнт
рентабельності власного капіталу, який дорівнює 20,12%.
Далі розрахуємо показники рентабельності реалізації І ( далі Кр.р.І ). Такі
показники поділяються на три групи. По-перше, розрахуємо коефіцієнт рентабельності
реалізації, який знаходиться за формулою:
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Прибуток від фінансової
Кр.р.І

діяльності

=

Чиста виручка від
реалізації продукції

Кр.р.І.

=

7199,0

=

7,24

=

13,71

99447,2
Кр.р.І.

16782,2

=

122416,9
Як бачимо, коефіцієнт рентабельності реалізації протягом 2007-2008 років зріс
на 6,47 одиниць. Даний показник показує, що у 2008 році 13,71 грошових одиниць
операційного прибутку закладено в 1 грошову одиницю чистої виручки від реалізації
продукції. У процесі поглибленого аналізу даний показник порівнюється з валовою
рентабельністю продукції, з метою виявлення ступеня впливу на ефективність
реалізації, динаміки, адміністративних витрат та витрат на збут.
Наступним показником для аналізу є коефіцієнт рентабельності реалізації ІІ
(далі Кр.р.ІІ ), який розраховується за формулою:
Валовий прибуток
Кр.р.ІІ

=

Чиста виручка від
реалізації продукції

Кр.р.ІІ.

=

18529,5

=

18,63

=

24,25

99447,2
Кр.р.ІІ.

=

29688
122416,9

Даний коефіцієнт показує, що у 2008 році 24,25 грошових одиниць валового
прибутку закладено в 1 грошову одиницю чистої виручки від реалізації продукції. Цей
показник

відображає

ефективність

політики

ціноутворення.

Хоч

в

динаміці

дослідження досліджуваний коефіцієнт зростає, на нашу думку, необхідно переглянути
ціни на продукцію, що виготовляє підприємство.
Рентабельність реалізації ІІІ розраховується за формулою:
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Чистий прибуток
Кр.р.ІІІ

=

Чиста виручка від
реалізації продукції

Кр.р.ІІІ

=

5122,7

=

5,15

=

8,62

99447,2
Кр.р.ІІІ

=

10551,4
122416,9

Даний коефіцієнт є основним показником у вітчизняному фінансовому аналізі.
Він показує, що у 2007 році 5,15, а у 2008 році 8,62 грошові одиниці чистого прибутку
закладено в 1 грошову одиницю чистої виручки від реалізації продукції.
Отже, аналізуючи показники рентабельності ТОВ “Фішер-Мукачево” необхідно
відмітити прибутковість даного підприємства за результатами досліджуваного року. На
нашу думку, це спричинено ефективною виробничою діяльністю даного підприємства.
Важливо при визначенні показників прибутковості підприємства враховувати
фактор інфляції. Адже періоди зростання інфляції створюють несприятливі умови для
інвестиційної діяльності. Ймовірність прийняття помилкових інвестиційних рішень в
цей період різко зростає. Це передусім тому, що в умовах високих темпів інфляції
значно спотворюється звітна бухгалтерська інформація підприємства. Використовуючи
цю інформацію, інвестори та інші користувачі бухгалтерської звітності підприємства
проводять його фінансовий аналіз, в тому числі і аналіз показників рентабельності,
ризикуючи отримати помилкові результати та далеку від реальної картину фінансового
стану підприємства. Щоб уникнути впливу інфляції на розрахунок фінансових
коефіцієнтів прибутковості підприємства, які є одними з найзначнішими показниками
при проведенні фінансового аналізу, та для визначення їх реального значення
необхідно виконати:
• коригування бухгалтерської звітності за поточним рівнем цін;
• розрахунок реальних фінансових коефіцієнтів на основі скоригованої за рівнем
інфляції бухгалтерської звітності;
• порівняння фінансових коефіцієнтів, розрахованих до і після коригування.
Ці кроки є дуже важливими при визначенні показників рентабельності, адже
здійснюючи їх аналіз в період високих темпів інфляції одержують завищені значення
цих показників, що не дає змогу об’єктивно оцінити фінансовий стан підприємства.
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Тому підприємству потрібно проводити коригування бухгалтерської звітності
підприємства

відповідно

до рівня

цін за

період часу,

що

досліджуються;

використовувати об’єктивні й відповідні щодо коригованої статті індекси цін.
Висновки
Важливе значення для забезпечення умов невпинного зростання прибутку та
рентабельності має якість їх планування. Це складний і багатогранний процес, який
включає в себе глибокий економічний аналіз виробничих і фінансових показників
періоду, що передував плановому періоду, досягнення максимальної узгодженості з
кількісними та якісними показниками плану випуску продукції (виконання робіт,
послуг), її реалізації, собівартості, врахування наявних резервів збільшення випуску
продукції, зниження витрат на виробництво, особливо непродуктивних.
В плануванні прибутку беруть участь – при організаційній відповідальності за
цю справу фінансової служби – всі виробничі та функціональні підрозділи
підприємства.

Тільки

внутрішньогосподарські

в

такому
резерви

разі

план

виробництва

буде
на

правильно
базі

більш

віддзеркалювати
раціонального

використання матеріалів, трудових і фінансових ресурсів.
Рентабельність продукції, яка досягнута підприємством в базовому періоді
повинна бути скоригованою з урахуванням умов ціноутворення планового періоду. Так
ми розраховуємо базову рентабельність, але вона буде відображати лише цінові
фактори, які слід брати до уваги при плануванні прибутку. Далі можна визначити
резерви, які не були використані підприємством у базовому періоді для зростання
прибутку, а саме за рахунок:
• ліквідації непродуктивних і понаднормативних витрат, що відносяться на
собівартість продукції;
• ліквідації фактів поставки готової продукції покупцям з відхиленнями від
узгоджених технічних і якісних параметрів, які ведуть до зниження оптових цін на ці
вироби, і отже, прибутку від реалізації;
• структурних зрушень в асортименті продукції, що виробляється та
реалізується, в бік випуску рентабельнішої продукції.
Також необхідно дотримуватися правила найменших витрат (least cost
combination rule of resources) – це правило, за яким витрати на виробництво будь-якого
обсягу продукції будуть мінімальними в тому випадку, коли співвідношення між
граничним продуктом ресурсу і граничними витратами на ресурс буде однаковим для
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всіх економічних ресурсів, що використовуються. Підприємство, яке максимізує
прибуток, має виробляти продукцію за такого поєднання економічних ресурсів, що
забезпечує найменші витрати.
Таким чином, підприємство, що максимізує прибуток, вибирає такий обсяг
використання ресурсів, щоб відношення витрат, що виникають при використанні
ресурсу, до його граничного продукту, було однаковим для всіх економічних ресурсів і
дорівнювало граничному доходові.
Отже, прибуток є об'єктивною економічною категорією. Тому на його
формування впливають об'єктивні процеси, що відбуваються в суспільстві, у сфері
виробництва й розподілу суспільного продукту, національного доходу.
Дана тематика має перспективу подальшого дослідження, адже у 2011 році
вступив в дію Податковий кодекс України, який змінив порядок визнання доходів і
витрат на підприємстві та введено нові ставки оподаткування прибутку підприємства..
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АННОТАЦИЯ
ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
В статье охарактеризованы основные методы расчета прибыли от реализации продукции,
проанализирована динамика показателей чистой прибыли на примере действующего предприятия, а
также обоснованно эффективность деятельности предприятия через расчет разных показателей
рентабельности, что дало возможность определить эффективность объемов реализованной продукции,
использования активов и собственного капитала предприятия.
Ключевые слова: прибыль, рентабельность, цена, расходы, активы, капитал.
THE SUMMARY
ESTIMATION OF RESULTS OF ACTIVITY OF ENTERPRISE
In the article the basic methods of calculation are described arrived from realization of products, the
dynamics of indexes of net income is analysed on the example of operating enterprise, and also grounded
efficiency of activity of enterprise through the calculation of different indexes of profitability, that enabled to
define efficiency of volumes of the realized products, uses of assets and property asset of enterprise.
Keywords: income, profitability, price, charges, assets, capital.
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УДК 338.1
ЕКОНОМІЧНИЙ ЗМІСТ І ЕФЕКТИВНІСТЬ РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ В
УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
В.Ф. ПРОСКУРА, І.К. АДАМЕНКО
Мукачівський державний університет

В статті досліджено економічний зміст фінансових результатів та проведена відповідна
класифікація їх з врахуванням міжнародного досвіду. В статті розглянуто порядок формування та
розподілу прибутку на підприємствах в умовах глобалізаціїї економіки України.
Ключові слова: економічний зміст, доходи, витрати, фінансові результати, підприємницька
діяльність, розподіл прибутку.

Постановка задачі
Фінансовий результат – один з головних показників ефективності діяльності
суб’єкта підприємницької діяльності. Слід зазначити, що у практиці можливі три
варіанти фінансових результатів [2].
1. прибуток.
2. збиток.
3. нульовий результат, тобто прибуток дорівнює збиткам.
Фінансовий

результат враховує результат за

всіма видами діяльності

підприємства, підбиваючи кінцевий підсумок (причому у підприємства одна діяльність
може бути прибутковою, інша – збитковою).
В умовах переходу до ринкової економіки головну роль в системі економічних
показників відіграє прибуток, проте в сучасних умовах важливим є не тільки його
отримання, але і правильний розподіл Це і зумовило науковий інтерес дослідника до
даної проблеми.
Об'єкти та методи дослідження
В розвиток методології з питань обліку фінансових результатів зробили вагомий
внесок праці І.А. Басманова, І.О. Белебехи, О.С. Бородкина, Б.І. Валуєва, М.В.
Кужельного, А.М. Кузьмінського, Ю.Я. Литвина, А.Ш. Маргуліса, І.С. Мацкевичюса,
В.Б. Моссаковського, В.Ф. Палія, П.Т. Саблука, В.В. Сопко, А.М. Фабричнова, М.Г.
Чумаченка, С.А. Щенкова та інших.
Метою і завданням дослідження є узагальнити економічний зміст фінансових
результатів та провести відповідну класифікація їх з врахуванням та міжнародного
досвіду. Розглянути порядок формування фінансового результату та його розподілу на
підприємствах в умовах глобалізаціїї економіки України.
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Результати та їх обговорення
Прибуток - найважливіша фінансова категорія. Він є показником, що відображає
фінансовий

результат

господарської

діяльності

підприємства,

характеризує

ефективність виробництва, обсяг і якість виробленої продукції, стан продуктивності
праці, рівень собівартості. Одночасно прибуток впливає на зміцнення комерційного
розрахунку, інтенсифікацію виробництва при будь-якій формі власності. Він є не лише
джерелом забезпечення внутрішньогосподарських потреб підприємств, а й джерелом
формування бюджетних коштів держави.
Різнобічне значення прибутку посилюється з переходом економіки держави до
ринкових умов господарювання. Підприємства недержавної форми власності,
отримавши фінансову самостійність і незалежність мають право вирішувати, на які цілі
і в яких розмірах спрямувати прибуток, що залишився після сплати податків до
бюджету та інших обов’язкових платежів і відрахувань [6, с.350].
Розглядаючи сутність прибутку, у світлі сучасної економічної парадигми,
спеціалісти, в першу чергу, відзначають такі його характеристики:
Прибуток являє собою форму доходу підприємця, що здійснює визначений вид
діяльності. Ця зовнішня, найбільш проста форма вираження прибутку є разом з тим
недостатньою для її повної характеристики, тому що в ряді випадків активна діяльність
у якій-небудь сфері може і не бути зв’язаною з одержанням прибутку (наприклад,
діяльність політична, благодійна і т.п.).
Прибуток є формою доходу підприємця, що вклав свій капітал з метою
досягнення визначеного комерційного успіху. Категорія прибутку нерозривно зв’язана
з категорією капіталу - особливим фактором виробництва - і в усередненому виді
характеризує ціну функціонуючого капіталу.
В економічній термінології поняття прибутку стало універсальним і дуже
активним елементом фінансових систем наприкінці ХVIII століття, і, починаючи, з
цього часу, прибуток привертає все більшу увагу як учених-теоретиків, так і практиків.
Особливий інтерес викликає вивчення природи й ролі прибутку в умовах
трансформаційних процесів, тобто при різкій зміні моделей економічного життя.
З розвитком економіки та формуванням прогресивних методик в Україні
закономірним є те, що з’явилось багато нової літератури: як науково-практичної, так і
періодичної, в якій можна знайти будь-яку інформацію, викладену в тій чи іншій
формі.
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Основною метою управління прибутком є забезпечення максимізації добробуту
власників підприємства в звітному і в наступному періодах. Ця головна мета повинна
забезпечувати одночасно гармонізацію інтересів власників з інтересами держави та
персоналу підприємства.
Законодавство України визначає прибуток з точки зору механізму його
формування. Тобто прибуток підприємства є показником фінансових результатів його
господарської діяльності, що визначається шляхом зменшення суми валового доходу
суб’єкта господарювання за певний період на суму валових витрат та суму
амортизаційних відрахувань [14, с.132].
Характеризуючи роль прибутку в ринковій економіці, слід зазначити, що ця
роль не завжди позитивна, тому що окремі види прибутку служать джерелом лише
особистого збагачення окремих категорій громадян та не приносять користь
суспільству в цілому. Це відноситься до таких його видів, як прибуток, отриманий від
спекулятивних комерційних операцій, від невиправдано високих цін у зв'язку з
монопольним положенням на ринку, від «тіньової» діяльності підприємств і т.п.
В сучасних умовах прибуток є власністю підприємницьких структур, джерелом
добробуту власників, найманих працівників підприємств, а через фінансову систему усіх членів суспільства. Це зумовлює існування різноманітних точок зору щодо цієї
категорії серед вітчизняних та закордонних вчених Отже, прибуток - одне з основних
джерел

фінансових

ресурсів

підприємств,

формування

централізованих

і

децентралізованих фондів грошових коштів. За рахунок прибутку відбувається
формування в значному обсязі бюджету держави, здійснюється фінансування
розширення підприємств, матеріальне стимулювання робітників, вирішення соціальнокультурних заходів тощо. У зв’язку з цим в отриманні прибутку повинні бути
зацікавлені не тільки трудові колективи підприємств, але й держава в цілому. Отже,
розглянувши економічний зміст прибутку підприємства, можна зробити висновок, що в
сучасних умовах прибуток є власністю підприємницьких структур, джерелом
добробуту власників, найманих працівників підприємств, а через фінансову систему усіх членів суспільства. Це зумовлює існування різноманітних точок зору щодо цієї
категорії серед вітчизняних та закордонних вчених. Однак більшість з них надають
перевагу трактуванню, прибутку як одного з основних джерел фінансових ресурсів
підприємств, формування централізованих і децентралізованих фондів грошових
коштів. За рахунок прибутку відбувається формування в значному обсязі бюджету
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держави,

здійснюється

фінансування

розширення

підприємств,

матеріальне

стимулювання робітників, вирішення соціально-культурних заходів тощо. У зв’язку з
цим в отриманні прибутку повинні бути зацікавлені не тільки трудові колективи
підприємств, але й держава в цілому.
Розподіл прибутку являє собою процес формування напрямків його майбутнього
використання відповідно з цілями і задачами розвитку підприємства.
Характер розподілу прибутку визначає багато істотних аспектів діяльності
підприємства, впливаючи на її результативність. Цей вплив виявляється в різних
формах зворотного зв’язку розподілу прибутку з його формуванням у майбутньому
періоді. Характер розподілу прибутку відіграє велику роль в його діяльності.
Розподіл прибутку безпосередньо реалізує головну мету політики управління
ним - підвищення рівня добробуту власників підприємства. Він формує пропорції між
поточними виплатами їм доходу на капітал (у формі дивідендів, відсотків і т.п.) і
ростом цих доходів у майбутньому періоді (за рахунок забезпечення зростання
вкладеного капіталу). При цьому власники підприємства самостійно формують ці
напрямки задоволення своїх потреб у часі.
Характер розподілу прибутку є найважливішим індикатором інвестиційної
привабливості підприємства. У процесі залучення власного капіталу з зовнішніх
джерел рівень виплачуваних підприємством дивідендів (чи інших форм інвестиційного
доходу) є одним з основних оцінних критеріїв, що визначають результат майбутньої
емісії акцій. Крім того, як було показано раніше, зростання рівня дивідендних виплат
визначає відповідний ріст вартості акцій на фондовому ринку, формуючи додатковий
доход інвесторів.
Характер

розподілу

прибутку

також

впливає

на

рівень

поточної

платоспроможності підприємства. Виплати прибутку, передбаченого до споживання
власниками і персоналом підприємства, здійснюються, як правило, у грошовій формі,
тобто у формі основного активу, що забезпечує платоспроможність по невідкладних
фінансових зобов’язаннях. При великому обсязі виплат прибутку на цілі споживання,
рівень платоспроможності підприємства в поточному періоді може істотно знизитися
[7, с.215].
Виходячи з цієї основної мети, в процесі формування політики розподілу
прибутку вирішуються наступні задачі:
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забезпечення одержання власниками необхідної норми прибутку на

інвестований капітал;
•

забезпечення пріоритетних цілей стратегічного розвитку підприємства за

рахунок частини прибутку, що капіталізується;
•

забезпечення

стимулювання

трудової

активності

і

додаткового

соціального захисту персоналу;
•

забезпечення формування в необхідних розмірах резервного й іншого

фондів підприємства.
З урахуванням реалізації цих основних задач здійснюється безпосередній
розподіл прибутку підприємства.
Мета і задачі політики розподілу прибутку повинні цілком відповідати цілям і
задачам загальної політики управління ним, тому що розподіл прибутку звітного
періоду являє собою одночасно процес забезпечення умов формування прибутку
майбутнього періоду.
Пріоритетність врахування інтересів і менталітету власників підприємства.
Прибуток, сформований підприємством, який залишається в його розпорядженні після
сплати податків, належить його власникам, тому в процесі його розподілу
пріоритетність напрямків його використання визначається ними. Менталітет власників
може бути спрямований на одержання високого поточного доходу або на забезпечення
високих темпів приросту інвестованого капіталу, визначаючи головну пропорцію
розподілу прибутку - між споживаною і капіталізуємою його частинами. Ці пропорції
можуть мінятися в часі в зв’язку зі зміною зовнішніх і внутрішніх умов діяльності
підприємства.
Стабільність політики розподілу прибутку. Базові принципи розподілу
прибутку, покладені в основу розробки його політики, повинні носити довгостроковий
характер. Дотримання цього принципу особливо важливо в умовах “розпилення
власності”, тобто в процесі діяльності великих акціонерних компаній з великою
кількістю акціонерів (це

дозволяє

таким

акціонерам

інвестиційні рішення).
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Рис 1. Напрямки розподілу прибутку підприємства

Передбачуваність політики розподілу прибутку. При необхідності зміни
основних пропорцій розподілу прибутку в зв’язку з коректуванням стратегії розвитку
підприємства чи з інших причин всі інвестори повинні бути заздалегідь сповіщені про
це. Інформованість інвесторів (у першу чергу акціонерів) є однією з важливих умов
забезпечення “прозорості» фондового ринку, що дозволяє формувати реальну вартість
акцій.
Така оцінка проводиться з використанням наступних основних показників:
коефіцієнта капіталізації прибутку; коефіцієнта дивідендних виплат (чи виплат
прибутку власникам); коефіцієнта участі персоналу в прибутку й інших, розглянутих
раніше.
Однак специфіка задач, що постають перед кожним конкретним підприємством
у процесі його розвитку, розходження зовнішніх і внутрішніх умов їхньої
господарської діяльності не дозволяють виробити єдину модель розподілу прибутку,
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яка носила б універсальний характер. Тому основу механізму розподілу прибутку
конкретного підприємства складає аналіз і облік у процесі цього розподілу окремих
факторів, що погоджують цей процес з поточною і майбутньою господарською
діяльністю даного підприємства.
На розподіл прибутку впливають багато факторів, які генеруються зовнішніми
умовами діяльності підприємства та особливостями господарської діяльності (рис.2).

Рис.2. Система основних факторів, які впливають на розподіл прибутку.

Зовнішні фактори виступають як обмежуючі умови, що визначають границі
формування пропорцій розподілу прибутку. Внутрішні фактори мають вирішальний
вплив на пропорції розподілу прибутку, так як дозволяють формувати їх стосовно
конкретних умов і результатам господарювання даного підприємства.
Всі фактори, що входять до цих двох великих груп дозволяють, при їх
детальному аналізі, знизити діапазон параметрів можливих пропорцій розподілу
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прибутку по окремим напрямкам. Крім того, ряд факторів можуть бути використані і
при формуванні внутрішніх пропорцій розподілу прибутку в рамках основних її
елементів.
Основною метою розподілу прибутку підприємства є забезпечення необхідної
пропорційності між поточним його споживанням і нагромадженням для забезпечення
виробничого розвитку. Відповідно метою дивідендної політики є оптимізація
пропорцій між поточними виплатами дивідендів і забезпеченням зростання ринкової
вартості акцій (підприємства) у майбутньому періоді за рахунок капіталізації частини
прибутку.
Економічно обґрунтована система розподілу прибутку, по-перше, повинна
гарантувати

виконання

фінансових

зобов’язань

перед

державою

шляхом

перерахування частини прибутку підприємства до державного та місцевих бюджетів й,
по-друге, максимально забезпечити виробничі, матеріальні та соціальні потреби
підприємства.
Висновки
Підсумовуючи вищезазначене, можна зробити наступні висновки. Кожне
підприємство, незалежно від розмірів, форм власності та інших критеріїв, в умовах
ринкової економіки повинно отримувати прибуток, інакше воно банкрутує.
Підприємство самостійно планує (на основі договорів укладених зі споживачами
та постачальниками матеріальних ресурсів) свою діяльність та визначають перспективи
розвитку, виходячи із попиту на вироблену продукцію та необхідність забезпечення
виробничого та соціального розвитку.
Показником, що самостійно планується в числі інших став прибуток. Але
неможливо лише надіятися, що планування та формування прибутку залишилось
виключно у сфері інтересів підприємства. Не в меншій мірі в цьому зацікавлена
держава (бюджет), інвестиційні структури, акціонери.
Отже, абсолютне збільшення прибутку підприємства не завжди об’єктивно
відображає підвищення ефективності виробництва в результаті трудових досягнень
колективу.
Прибуток підприємства в загальному значенні являє собою частину вартості
додаткового капіталу і є складовою доходу підприємства. Усі підприємства, здаючи
замовнику готові об’єкти, або реалізуючи продукцію, відшкодовують свої витрати на
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виробництво, поповнюють основні фонди і нормовані оборотні засоби, та для
нормальної діяльності вони повинні отримувати понад це певний прибуток.
Прибуток є основним фінансовим джерелом розвитку підприємства, науковотехнічного удосконалення його матеріальної бази і продукції, усіх форм інвестування.
Він слугує джерелом сплати податків. Враховуючи значення прибутку вся діяльність
підприємства спрямована на його зростання.
Розподіл прибутку на підприємстві повинен мати наукове підгрунтя і
проводитися за конкретними напрямами.. На процес розподілу впливає багато
чинників. Усіх їх можна поділити на зовнішні та внутрішні. Основним завданням
розподілу прибутку підприємства є забезпечення певних пропорцій між поточним його
споживанням і нагромадженням для забезпечення найбільш можливої ефективності
виробничого розвитку.
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АННОТАЦИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИБЫЛИ В
УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ УКРАИНЫ
В статье исследовано экономическое содержание финансовых результатов и проведена
соответствующая классификация их с учетом международного опыта. В статье рассмотрен порядок
формирования и распределения прибыли на предприятиях в условиях глобализациии экономики
Украины.
THE SUMARY
ECONOMIC MAINTENANCE AND DISTRIBUTING EFFICIENCY ARRIVED IN THE
CONDITIONS OF GLOBALIZATION OF ECONOMY OF UKRAINE
In the article economic maintenance of financial results is investigational and the proper classification
is conducted them taking into account international experience. In the article the order of forming and
distributing is considered arrived on enterprises in the conditions of globalizaciii economy of Ukraine.
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CRM-СИСТЕМА ЯК МАРКЕТИНГОВИЙ ПІДХІД ДО ВДОСКОНАЛЕННЯ
УПРАВЛІННЯ БАНКІВСЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ
О.Д. ЛЕНДЕЛ, Є.І. ГОРДУБЕЙ
Мукачівський державний університет

В умовах складної конкурентної боротьби більшість банків застосовують маркетингові
технології з метою отримання конкурентних переваг і закріплення за собою іміджу банку-новатора. До
інноваційних банківських маркетингових технологій можна віднести маркетинг партнерських відносин
та використання технологій управління відносин з клієнтами – CRM-систему.

Маркетинг стає одним з важливіших стратегічних факторів успіху в банківській
справі поряд із загальним управлінням, фінансами і технологією. Одним із
найважливіших чинників впливу на ринкові перспективи розвитку банку вважається
розробка ним стратегії створення конкурентних переваг на окремих ринкових
сегментах.
Конкурентоспроможність

банківського

продукту

варто

розуміти

як

відповідність запропонованих банківських послуг вимогам ринку і можливість
використання його на конкретному ринку.
Важливим завданням сучасного маркетингу є забезпечення процесів втілення
новітніх інструментів дослідження та автоматизації банківських операцій і технологій
зі вдосконалення наявних, створення та просування нових банківських послуг,
підвищення якості обслуговування клієнтів, що сприятиме задоволенню їх потреб,
забезпеченню фінансової стійкості та конкурентоспроможності вітчизняних банків.
На сьогодні у більшості банків України відбувається справжня маркетингова
революція, пов'язана з розробленням та реалізацією стратегії задоволення потреб
клієнтів – розвивається інтегрований маркетинг, спрямований на розширення кола
клієнтів та підвищення якості їх обслуговування. Виходячи з цього, основними
завдання банківського маркетингу є професійне спілкування з клієнтом, обгрунтування
переваг послуг банку, порівняно з іншими, зацікавленість працівників у зростанні
обсягів продажу банківських продуктів і послуг.
В умовах складної конкурентної боротьби більшість банків застосовують
маркетингові технології, з метою отримання конкурентних переваг і закріплення за
собою іміджу банку-новатора. До інноваційних банківських маркетингових технологій
можна віднести маркетинг партнерських відносин та використання технологій
управління відносин з клієнтами – CRM-систему (Customer Relationship Management).
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Об'єкти та методи дослідження
Питання застосування маркетингових технологій (зокрема CRM-системи) в
банківській сфері висвітлені у дослідженнях вітчизняних та зарубіжних авторів А.Ф.
Бондаренко, А.А. Мещерякова, Л.Ф. Романенка, С. Жукова, В. Коршунова, Ф. Котлера,
В. Романова, І. Спіцина, Я. Спіцина, Е. Уткіна, В. Хруцького та ряду інших. У роботах
цих авторів аналізуються загальні принципи, методи і прийоми маркетингу послуг, що
застосовуються в ринкових умовах господарювання, принципи узгодження маркетингу
з банківською діяльністю, що потребує подальших наукових і практичнимх
досліджень.
Постановка задачі
Основними завданнями, які розкриваються в ході написання статті є
формулювання

методологічних

засад

маркетингового

підходу

до

управління

банківською діяльністю, який охоплює партнерські відносини та використання
технологій управління CRM-системою.
Мета статті – дослідити CRM-систему як елемент банківського маркетингу та
обґрунтувати застосування маркетингових технологій у банківській діяльності.
Результати та їх обговорення
В сучасних умовах досить поширеним є визначення Л.Ф. Романенко, яка
зазначає, що банківський маркетинг – це філософія, стратегія й тактика банку, що
спрямовані на ефективне задоволення потреб, запитів і сподівань, вирішення проблем
існуючих і потенційних банківських клієнтів шляхом успішної реалізації на ринку
банківських продуктів, які враховують тенденції розвитку ринку та приносять користь
суспільству завдяки управлінню активами і пасивами, прибутками і витратами,
ліквідністю банку, рівнем ризику його операцій [6].
Сутність банківського маркетингу реалізується через виконання ним ряду
функцій. До основних функцій банківського маркетингу належать:
1. Аналіз ринку банківських послуг та прогнозування його потреб.
2. Реальна оцінка банком своїх можливостей по створенню та реалізації послуг.
3. Розробка довгострокової стратегії маркетингової діяльності із визначенням її
цілей, завдань, ресурсів і механізмів реалізації.
4. Планування продуктової політики і управління асортиментом послуг на
основі потреб ринку, виходячи із фінансових, кадрових, організаційних та матеріальнотехнічних можливостей банку.
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5. Формування попиту та стимулювання збуту банківських послуг.
6. Управління збутом банківських послуг.
Підсумовуючи вище зазначене, слід наголосити, що при конструюванні
визначення

банківського

маркетингу

доцільно

базуватися

на

наступних

методологічних засадах:
- врахування сучасної концепції соціально-етичного маркетингу як засобу
досягнення рівноваги між основними цілями маркетингу: прибутком банку, запитами
клієнтів та інтересами суспільства;
- чітке окреслення і повне охоплення основних інструментів маркетингової
діяльності без їхньої надлишкової деталізації;
- розмежування інструментів маркетингу і менеджменту;
- необхідність розробки єдиного універсального підходу до визначення сутності
банківського маркетингу.
На нашу думку, врахування таких методологічних засад дозволяє орієнтуватись
на наступне визначення. Банківський маркетинг – це філософія, стратегія і тактика
банківського бізнесу, що базується на комплексному аналізі та сегментуванні ринку
банківських послуг, здійсненні оптимальної продуктової, цінової, збутової і
комунікаційної політики і спрямована на гармонійне балансування інтересів банку,
існуючих і виникаючих потреб наявних і потенційних банківських клієнтів та
суспільства в цілому. Таке визначення сутності банківського маркетингу, на нашу
думку, найбільш повно відповідає і практичним потребам ефективної організації
маркетингової діяльності банків.
Необхідність все більш активного застосування прийомів та інструментів
маркетингу в банківській сфері обумовлена дією наступних чинників:
• загостренням конкурентної боротьби на ринку фінансових послуг в цілому і
його банківському секторі зокрема;
• переважаючою тенденцією універсалізації банківської діяльності, що повинно
привести

до

формування

„нового

типу

трансформованого,

сфокусованого

і

регенерованого універсального банку як сучасної фінансової установи” ;
• динамічною зміною обсягів, характеру і структури попиту на банківські
продукти та їх постійною диверсифікацією;

Журнал наукових праць №10(5)’2011

Науковий вісник Мукачівського державного університету
Економічні науки

147

• широким запровадженням в банківську діяльність передових інформаційних
технологій, що кардинально міняє форми і системи збуту продуктів банку та методи
комунікаційних зв’язків з наявними і потенційними клієнтами;
• персоніфікацією традиційних банківських продуктів під індивідуальні запити
окремих клієнтів;
• формуванням системи партнерських відносин між клієнтами і банком;
• наданням допомоги клієнтам в оцінці вигоди пропозиції нових послуг.
Формування концепції банківського маркетингу насамперед залежить від виду
банку, його стратегічних, тактичних цілей та завдань. Варто зазначити, що лише великі
банки з достатнім статутним капіталом та високим авторитетом засновників
функціонують з однією концепцією протягом всієї своєї діяльності. Інші банки можуть
змінювати свою основну концепцію залежно від динаміки зовнішніх та внутрішніх
факторів, маючи одну або декілька альтернативних. На сьогодні існує декілька видів
концепцій банківського маркетингу. Сутність продуктової концепції полягає в тому,
що клієнт банку орієнтується на ті послуги, що в порівнянні з іншими за своїми
характеристиками та аналогами більш вигідні для споживача. Тому, аналізуючи
сьогоднішній економічний стан, керівникам банків потрібно приділяти більше уваги
вдосконаленню послуг, пропонованих на ринку [6].
Ринок банківських послуг є однією із важливих і невід'ємних складових
сучасної ринкової економки. Тому сьогодні зростає інтерес до різних аспектів
діяльності банків та методів управління ними. Банки поступово перетворилися у
основних посередників у перерозподілі капіталів, у забезпеченні безперервності
процесу економічного відтворення. Умови зростаючої конкуренції і комерціалізації
діяльності диктують необхідність реорганізації структур, розробки гнучких ринкових
стратегій, проведення сегментації ринку банківських послуг, розвитку нових його
сегментів, послуг та методів обслуговування .
Банківська система України на даному етапі розвитку ще не досягла високого
рівня платоспроможності – баланси більшості великих банків містять ненадійні
кредити, а баланси підприємств, відповідно, містять борги без перспектив їхньої
оплати. Сьогодні чимало банків є прихованими банкрутами. Навіть частина досить
великих банків практично недієздатні. Банки змушені функціонувати в інфляційному
середовищі з недосконалим податковим і фінансовим законодавством.
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Для українських банків важливим завданням є забезпечення функціонування,
розвитку на внутрішньому і зовнішньому ринках, посилення взаємодії з реальним
сектором економіки, встановлення довірчих відносин з приватними особами. Щоб
зберегти своє місце на ринку, вітчизняні банки мають приділяти основну увагу таким
напрямкам і тенденціям діяльності:
– впровадження більш ліберального банківського законодавства, підвищення
стратегічної цінності управління капіталами клієнтів, що створюють значні можливості
та зменшення ризиків для фінансового ринку;
– пропонування клієнтам повного пакету фінансових послуг, застосування
Інтернет-технологій, як найважливішого інструменту інтеграції дешевих фінансових
послуг (з’явлення електронного доступу до всіх послуг: позик, контролю та сплати
рахунків, торгівлі цінними паперами, страхування тощо);
– ліквідація вихідних днів у діяльності банків;
– відсутність у більшості банків гнучкості й інноваційності, маркетингової
системи цінностей.
На даний період часу банківський маркетинг розвинутий не належним чином,
оскільки існує проблема відсутності знань і практичних навичок у фахівців для
виконання специфічних функцій банківського маркетингу. Необхідними умовами для
реалізації стратегії банківського маркетингу є наявність чітко сформульованого
стратегічного плану банку, єдиної маркетингової інформаційної системи, а також
структурного підрозділу, який планує, виконує та контролює напрямки маркетингової
діяльності. Впровадження стратегії банківського маркетингу в практичну діяльність
банків сприятиме створенню мікроклімату довіри серед населення та підприємств до
фінансово-кредитних інститутів України.
Посилення конкуренції та зниження ефективності традиційних маркетингових
інструментів змушують банки шукати нові ринкові підходи. Зокрема, дедалі більше
банків залучають клієнтів до розроблення послуг, пропонують їм персональні продукти
та індивідуальний підхід у сервісі. Менеджмент відносин з клієнтами (CRM – Customer
Relationship Manageme) стає однією з головних рушійних сил у розвитку й підтримці
персональних відносин з ними.
Концепція використання технологій управління відносин з клієнтами (CRMсистеми) полягає у фокусуванні на конкретному клієнті, прагненні задовольнити
максимальну кількість його потреб. Звідси випливає основна ідея персональних
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відносин з клієнтом: інформаційні системи банків повинні бути спрямовані не тільки
на відстеження прибутковості послуг, а і на конкретного клієнта та створення переваг
для нього.
CRM-система – одна із нових технологій управління відносин з клієнтами.
Найпростіше її можна подати у вигляді набору пропозицій, за допомогою яких
обслуговується кожний крок процесу взаємодії з клієнтами, пов'язаних єдиною бізнеслогікою й інтегрованих в корпоративне інформаційне середовище на основі єдиної
бази даних [7].
CRM-систему можна показати у вигляді модулів:
● автоматизація маркетингу (аналіз і формування цільової клієнтської аудиторії,
бази даних про банківські продукти, ставки, стан ринку і конкурентів; планування і
здійснення маркетингових компаній і аналіз їх результатів, створення інструментів для
виконання Інтернет-маркетингу);
● автоматизація банківського обслуговування (прогнозування банківських
операцій, управління контактами, робота з клієнтами, генерація клієнтських базі прайслистів, аналіз прибутків та збитків тощо).
Автоматизація процесу

надання довідкової інформації про клієнтів –

визначальна стадія взаємодії з ними, яка дає змогу впливати на формування їхньої
лояльності та бажання користуватись новими банківськими продуктами і послугами
(історія контактів з клієнтами, моніторинг проходження запитів, база даних про типові
питання клієнтів і відповіді на них, дає змогу знизити вартість сервісу, кошти
управління запитами клієнтів тощо) [4].
Запровадження технології CRM вимагає від банку серйозних управлінських і
організаційних змін. Працівники банку і консультанти повинні не тільки бути
користувачами бази даних про клієнтів, але і виконувати функції збору відповідної
інформації.
CRM відіграє значну роль у створенні баз даних, зорієнтованих на задоволення
потреб клієнтів. На сьогодні в багатьох банках спеціалістам-маркетологам доступна
лише агрегована інформація про клієнтів банку (вікові, професійні характеристики,
інформація про розміри депозитів, кредитів і т.ін.). Тому вони можуть здійснювати
лише загальну сегментацію клієнтів.
На CRM – систему здійснює вплив ряд факторів,які зображені на рис.1.
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Рис.1. Фактори впливу на розвиток CRM-системи в банківській сфері

CRM-стратегія передбачає збір агрегованої та детальної інформації про клієнтів
банку.
Необхідно відзначити, що CRM є ширшим поняттям, ніж традиційна
автоматизована

банківська

система.

Запровадження

CRM

не

зводиться

до

послідовності етапів прийняття нової програмної платформи; потрібні зміни
менталітету співпрацівників, реорганізація бізнес-процесів з переорієнтацією на
клієнтів, переобладнання робочих місць працівників, які безпосереднього працюють з
клієнтами, децентралізація функцій банківського маркетингу і т.д.
Ефективна CRM-стратегія повинна відповідати місії банку і бути пов'язаною із
загальними цілями бізнесу. Інформаційні технології у цьому випадку відіграють лише
забезпечувальну роль. Кожен банк зобов'язаний самостійно вибрати ті засоби
автоматизації, які будуть максимально ефективні для нього на певному етапі його
взаємин з клієнтами. Зміна підходів до управління процесами маркетингових
досліджень щодо вивчення попиту банківських послуг на ринку, прогнозування
поведінки клієнтів, забезпечення високого рівня підготовки й прийняття управлінських
рішень з розвитку банківського маркетингу сприятимуть підвищенню стійкості та
виживання банку в конкурентному ринковому середовищі.
На

нашу

думку,

маркетинговий

підхід

до

вдосконалення

управління

банківською діяльністю характеризується аналізом тенденцій розвитку ринку,
процесом спрямування зусиль на побудову довготермінових партнерських відносин з
Журнал наукових праць №10(5)’2011

Науковий вісник Мукачівського державного університету
Економічні науки

151

клієнтами з метою ефективного задоволення наявних потреб клієнтів у продуктах і
послугах та отримання банком максимального прибутку.
Висновки
Залежність банку від клієнтів призводить до необхідності вибору відповідної
концепції банківського маркетингу, що повинно обгрунтовувати оптимізацію
клієнтської бази, удосконалення аналізу управлінських рішень, створення стійкого
співробітництва з іншими установами банківської системи.
Отже, банківський маркетинг – це пошук найбільш вигідних ринків банківських
продуктів з врахуванням реальних потреб клієнтів. Цей процес містить чітку
постановку цілей банку, формування шляхів та засобів їх досягнення і розробку
конкретних дій для реалізації поставлених завдання.
Світова економічна криза суттєво вплинула на розвиток банківської сфери
України. Ситуація спонукує банки постійно вдосконалювати діяльність на основі
середньострокової й довгострокової стратегії.
Щоб вижити в конкурентній боротьбі, банки змушені вводити в практику нові
види обслуговування, боротися за кожного клієнта. Цим і пояснюється об'єктивна
необхідність для комерційних банків діяти на ринку на основі теорії й практики
сучасного маркетингу. Зараз банкам необхідно вийти на новий рівень вирішення
проблем: кризове зовнішнє середовище вимагає від комерційних банків нестандартних
та неочікуваних підходів до вирішення проблем із ліквідністю, які можуть полягати в
поглибленні взаємодії з фінансовими посередниками, торговцями цінними паперами,
застосуванні нестандартних схем роботи з іншими гравцями ринку банківських послуг;
пошуку

неформальних

підходів

у

взаємовідносинах

із

клієнтами

(розробка

індивідуальних графіків погашення заборгованості, заміна застави, організація
проведення угоди між вкладником і позичальником на вигідних для банку умовах та
інформування про такі можливості клієнтів), підвищенні стандартів надання
традиційних банківських послуг, розробки принципово нових банківських продуктів і
послуг, створення позитивного іміджу банку.
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АННОТАЦИЯ
CRM-СИСТЕМА КАК МАРКЕТИНГОВЫЙ ПОДХОД К СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ
УПРАВЛЕНИЯ БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
В условиях сложной конкурентной борьбы большинство банков применяют маркетинговые
технологии с целью получения конкурентных преимуществ и закрепления за собой имиджа банкановатора. К инновационным банковским маркетинговым технологиям можно отнести маркетинг
партнерских отношений и использования технологий управления отношений с клиентами - CRMсистему.
THE SUMMARY
CRM-SYSTEMS AS MARKETING GOING NEAR PERFECTION OF MANAGEMENT BANK
ACTIVITY
In the conditions of difficult competitive activity most banks are applied by marketing technologies
with the purpose of receipt of competitive edges and fixing after itself of image of bank of innovator. To
innovative bank marketing technologies it is possible to take marketing of partner relations and use of
technologies of management of customer relations – CRM – system (Customer Relationship Management).
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УДК 339.138 : 368
CТРАХОВИЙ МАРКЕТИНГ: ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ТА ОСОБЛИВОСТІ
СУЧАСНОГО СТАНУ
1

О.І. БОЧКО, О.І. 2МАТІЙЧУК, А.В. РУСИНКА
1

Мукачівський державний університет
Львівський національний аграрний університет

2

У статті розглянуто теоретичні аспекти страхового маркетингу, специфіку використання
маркетингових технологій у страхуванні. Визначено відмінності страхового маркетингу від
маркетингу товарів. Основна увага приділена висвітленню поняття «страхова послуга». Обґрунтовано
поділ характеристик страхової послуги на загальні і специфічні. Досліджено основні етапи розвитку
страхового маркетингу. Оскільки на сьогоднішній день ринок страхування переживає стадію розвитку,
то для оптимізації та покращення конкурентоспроможності учасників страхового ринку необхідні
постійні дослідження потреб та поведінки як страховиків так і страхувальників.

Маркетинг набув широкого розвитку у більшості галузей економіки, включаючи
страхування. Саме специфіка страхової діяльності накладає відбиток на страховий
маркетинг, який постає як особлива галузь сфери послуг. Оскільки страхування за
своєю суттю є видом підприємницької діяльності, то саме від організації діяльності
страховика, наскільки ефективно він зуміє використати наявні в його розпорядженні
ресурси, залежить рівень розвитку страхових операцій. Застосування методів
страхового маркетингу сприяє поліпшенню роботи як окремої компанії, так і відносин,
що виникають між виробником і споживачем страхових продуктів, істотно впливає на
поліпшення та оптимізацію взаємин між ними.
Об’єкти і методи дослідження
Економічна наука значну увагу приділяє дослідженню маркетингу різних
галузей народного господарства. Не є виключенням і страховий маркетинг. На
сьогоднішній день свій вклад у розробку теорії маркетингу здійснює досить велика
кількість вчених-економістів. Дослідження цієї проблематики широко представлене у
наукових працях таких зарубіжних вчених, як П. Гейка, Ф. Котлера, М. Мак-Дональда
та інших. Глибокого висвітлення ці питання знайшли також і у вітчизняних публікаціях
В. Базилевича, О. Барановського, А. Войчака, О. Гоманкової, Л. Горбач, Н. Машиної,
М. Мниха, О. Філонюка тощо. Віддаючи належне працям цих дослідників можна
зауважити, що теоретичні основи страхового маркетингу досліджені не достатньо.
Причина такого стану справ закладена в тому, що дане поняття характеризується
складністю, багатоаспектністю, а також браком концептуальних досліджень саме у
сфері страхового бізнесу.
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Постановка задачі
Метою написання статті є виявлення особливих властивостей товару
пропонованого страховими компаніями, проведення ґрунтовного аналізу теоретичних
основ страхового маркетингу як методу впливу на страховий ринок, з метою
максимізації прибутку.
Результати та обговорення
Нині страхування проникає у всі сфери життя суспільства і окремих його
суб’єктів. Страхова галузь України є головним сектором ринку фінансових послуг і за
обсягом коштів, і за ступенем законодавчої, нормативної і організаційної діяльності.
Страхування сформувалось як галузь, як сектор економіки та сфери соціальноекономічних інтересів держави.
Відмінність маркетингу у сфері страхування зумовлена особливостями
страхової діяльності. Основними чинниками, які обумовлюють специфіку страхового
маркетингу є приналежність страхування до інструментів економічного захисту;
наявність розриву між придбанням страхової послуги і можливістю скористатися нею
[2; с. 30].
На відміну від інших видів маркетингової діяльності, сферу застосування яких
можна більш-менш точно обмежити певною категорією споживачів, страховий
маркетинг є більш універсальним. Це пов’язано з тим, що страховий маркетинг
спрямований на всіх учасників соціально-економічного процесу, їх різноманітні групи і
об’єднання.
Страховий маркетинг – це комплексна система взаємодії страховика і
страхувальника, спрямована на задоволення потреб та інтересів кожного з них.
Комплекс заходів страхового маркетингу, як і маркетингу взагалі, включає:
дослідницьку діяльність, сегментацію ринку і позиціонування товарів на основі її
результатів, розробку нових та адаптацію існуючих страхових продуктів з урахуванням
вимог ринку, формування тарифів на страхові послуги; формування та у ефективне
управління збутовою політикою; здійснення заходів щодо просування страхових
послуг.
А. Рутковський визначає страховий маркетинг як сукупність зінтегрованих дій,
котрі проводяться страховиком і які мають метою формування страхових послуг з
точки зору ринку і народного господарства [2; с. 32]. Існує також простіше визначення:
це вид людської діяльності, направленої на задоволення потреб шляхом обміну. Зміст
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маркетингової діяльності можна представити у вигляді послідовності наступних дій,
які показані на рис.1.

Рис.1. Алгоритм проведення маркетингової діяльності

Маркетингова діяльність у сфері страхування передбачає здійснення ряду
функцій. Так, з позиції відомих авторів А. Рутковського та Р. Габровського можна
виділити наступні функції:
1.

Ринкова (визначає місце страховика на ринку).

2.

Планово-організаційна (визначає стан впливу маркетингу на ринок).

3.

Регуляційна і контрольна.

4.

Рекламно-інформаційна функція.

5.

Звітньо-економічна функція.

6.

Інноваційна функція.

7.

Функція аквізиційна.

8.

Функція виробництва страхових послуг [2; с. 32].

Специфічність діяльності страхових компаній обумовлена особливостями
пропонованого товару – страхової послуги, яка виступає об’єктом купівлі-продажу на
страховому ринку. Відповідно до законодавства України об’єктами страхового ринку є
«майнові інтереси, що … пов’язані з життям, здоров’ям, працездатністю та додатковою
пенсією страхувальника або застрахованої особи; з володінням, користуванням і
розпорядженням майном; з відшкодуванням страхувальником заподіяної ним шкоди
особі або її майну, а також шкоди, заподіяної юридичній особі». Тут мова йде про
страхові продукти у вигляді специфічних послуг, які продаються на основі договору
страхування.
Страхова послуга – це вид економічної діяльності, що створює цінність для
споживача у вигляді страхового захисту та певні переваги в результаті дій страховика
матеріального та нематеріального характеру, спрямованих на повне та якісне
задоволення потреб страхувальника [5; с. 162].
Страхову послугу обов’язково слід розглядати як товар, який володіє
споживчою, що ґрунтується на об’єктивній потребі у страховому захисті споживачів, та
міновою, тобто витрати страхової компанії на надання страхової послуги певного виду,
вартістю.
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Особливість страхової послуги полягає в тому, що усвідомлення потреби в
страховому захисті у споживача або виражене слабо, або ж взагалі відсутнє. Але попри
це страхова послуга має високий рівень корисності для споживачів [3; с. 59].
Страховим послугам в порівнянні з реальними товарами притаманні певні
характеристики, які зумовлюють специфіку маркетингу страхових послуг. Ці
характеристики умовно поділяють на загальні та специфічні. Загальні характеристики у
своєму складі охоплюють ті, які властиві всім видам послуг. Це – так звані «чотири
Н-послуги» :
-

невідчутність, тобто їхня невловимість органами чуття;

-

невіддільність від постачальника;

-

непостійність якості;

-

не збереженість.

До специфічних характеристик більшість дослідників відносять ймовірність
настання страхового випадку, необхідність актуарного інструментарію, попередня
невизначеність

розміру

страхового

відшкодування,

строковість

дії

договору

страхування, цільове використання утвореного страхового фонду на покриття витрат за
раніше обумовленими випадками, матеріальна зацікавленість суб’єкта страхування у
позитивному результаті заходу, який страхується, єдність, протистояння та залежність
договірних стосунків «страховик – страхувальник» специфічність взаємовідносин,
правових, морально-етичних тощо [5; с. 162].
Основне призначення страхового маркетингу полягає у підвищенні страхової
культури споживачів і рівня усвідомлення природної необхідності існування інституту
страхування. При цьому маркетинг виступає інструментом досягнення комерційних
цілей страхування.
Необхідність виникнення страхового маркетингу зумовлена еволюційним
переходом страхування від некомерційного типу в комерційний. Страховий маркетинг
об'єктивно пов’язаний лише з комерційним типом страхування, який виник за часів
панування ринкової економіки. До цього часу страховий маркетинг не міг з’явитися,
тому що в ньому не було суспільної потреби, були відсутні відповідні умови.
На думку російських вчених Гомелля В.Б. та Туленти Д.С., основними умовами
зародження страхового маркетингу є:
- технічні й економічні перевороти в продуктивних силах суспільства і
виробничих відносинах;
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підприємництва в цілому та страховому зокрема;
- поява ринкового господарства (економіки) як особливої історичної форми
товарного виробництва;
- перетворення інформації у масовий товар, яке супроводжувалось бурхливим
зростанням виробництва, потреб і споживання [1].
Страховий маркетинг можна розглядати як сукупність двох методів: управління
комерційною діяльністю страховика та дослідження ринку страхових послуг. Ці
методи західні страхові компанії стали широко застосовувати на початку 60-х років ХХ
століття, однак, поняття маркетингу на ринку страхових послуг з кожним роком
ставало більш широким.
Звернення страховиків до маркетингу було пов’язане із насиченням страхових
ринків, а також із загостренням конкуренції. Як і на товарних ринках, страховий
маркетинг зародився як засіб конкурентної боротьби, що спрямований на більш повне
задоволення потреб клієнтів у страховому захисті. Це був перший етап, який став
процесом адаптації усталених маркетингових процедур до специфіки страхового
бізнесу.
Другий етап становлення страхового маркетингу бере початок з середини 80-х
років ХХ століття. Це був період впровадження маркетингу в систему управління
страхових компаній. У практику почали вводитися такі поняття як «маркетингове
управління» та «маркетинговий менеджмент». Особливістю цього етапу стало
проникнення маркетингу в усі складові процесу надання послуг – від розробки
страхової послуги до продажу споживачам.
Наступний етап розвитку страхового маркетингу починається з 90-х років ХХ
століття. Цей період характеризувався інтенсивним підвищенням інтересу до
страхування. Прагнення сучасного західного суспільства до соціальної захищеності
стимулювало розвиток страхування життя, а також пенсійного страхування. Маркетинг
стає відправною точкою при структурній побудові страхової компанії, у виборі
напрямків її діяльності, доборі клієнтури.
Сучасний етап становлення страхового маркетингу розпочався наприкінці 90-х
років ХХ століття. Він пов’язаний з процесами глобалізації всього економічного
середовища в планетарному масштабі. Характеристика етапів становлення страхового
маркетингу наведена у табл.1.
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Основними факторами необхідності впровадження маркетингових інструментів
та технологій у діяльність вітчизняних страховиків є:
- розвиток інформаційних технологій і засобів комунікації;
- інтернаціоналізація економічних процесів, що супроводжується взаємодією
вітчизняних

та

іноземних

страховиків

на

світовому

ринку

страхування

та

перестрахування;
- загострення конкуренції у страховому бізнесі;
- диверсифікація страхової індустрії шляхом розширення спектру страхових
послуг;
- обмеження цінової конкуренції на ринку страхових продуктів шляхом
державного регулювання.
Таблиця 1.
Еволюція страхового маркетингу в країнах з розвинутою ринковою економікою

Назва етапу

Період

Зародження

початок 60-х років
ХХ ст.

Формування

середина 80-х років
ХХ ст.

Розвиток

початок 90-х років
ХХ ст.

Удосконалення

кінець 90-х до
сьогодні

Характерні риси
- копіювання
техніки
та
методик,
що
застосовувались при продажі товарів широкого
вжитку;
- підвищення уваги до реклами;
- удосконалення методів продажу страхових послуг;
- незначне удосконалення якості та асортименту
страхових послуг;
- невикористання методик вивчення споживчих
мотивацій.
- детальний аналіз дій конкурентів та розробка
ефективних конкурентних стратегій;
- вивчення потреб споживачів;
- контроль цін страхових послуг;
- впровадження нових інформаційних технологій
для формування клієнтських баз даних;
- інтеграція маркетингу в усі складові процесу
управління страховою компанією.
- комплексність підходу до страхового маркетингу;
- цілеспрямованість дій, пов'язаних із формуванням
платоспроможного попиту на страхові послуги;
- розробка страхових послуг, які відповідають
запитам споживачів;
- врахування розвитку технологій та комунікацій;
- впровадження технічної (залежно від ступеня
ризику) сегментації ринку.
- географічна диверсифікація страхових продуктів;
- широке використання інструментів інтернетмаркетингу;
- застосування
методів
оцінки
економічної
ефективності страхового маркетингу;
- глобалізація страхового маркетингу.
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У відповідності з наведеною періодизацією розвитку страхового маркетингу –
наш український виник лише в середині 90-х років ХХ століття. Це був період
створення перших маркетингових служб у страхових компаніях. Особливістю
страхового маркетингу в той час слід вважати: відсутність методологічної бази;
наукових розробок вітчизняних вчених; фахівців у галузі страхового маркетингу;
обмежене застосування страховиками реклами. Сучасний етап страхового маркетингу
бере свій відлік від 2000-го року. Саме в цей час формуються департаменти маркетингу
та реклами в страхових компаніях з раніше утворених відділів чи управлінь; починає
широкого застосовуватись реклама страхових послуг; внесено зміни до Закону України
«Про страхування», якими встановлено новий рівень капіталізації; дозволено
розпочати роботу на терені вітчизняного страхового ринку іноземним страховикам. Все
це певним чином істотно вплинуло на загострення конкуренції на страховому ринку і
тим самим сприяло ширшому застосуванню інструментів страхового маркетингу.
Висновки
Отже, страховий маркетинг є специфічним економічним явищем, яке має суттєві
відмінності від маркетингу в інших галузях економічного життя. Ця специфіка
викликана соціально-економічним значенням страхової діяльності, її місцем у системі
економічних відносин та в процесі суспільного відтворення, а також особливістю
продукту цієї діяльності – страхової послуги. Таким послугам притаманні загальні та
специфічні риси, врахування яких є необхідним під час розроблення маркетингових
заходів страховика.
Потреба у виникненні страхового маркетингу зумовлена зростанням ролі
страхової сфери у світовій економіці, еволюційним переходом некомерційного
страхування в комерційний. Сьогодні ж маркетинг виступає необхідним інструментом
досягнення комерційних цілей страхування адже його впровадження в діяльність
страхових компаній дозволяє підвищити ефективність надання послуг.
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АННОТАЦИЯ
CТРАХОВОЙ МАРКЕТИНГ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ И ОСОБЕННОСТИ
СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ
В статье рассматриваются теоретические аспекты страхового маркетинга, особенности
использования маркетинговых технологий в страховании. Определены отличия страхового маркетинга
от маркетинга товаров. Особое внимание уделено раскрытию понятия «страховая услуга». Обосновано
деление характеристик страховой услуги на общие и специфичные. Проведено исследование основных
этапов развития страхового маркетинга. Так как на сегодняшний день страховой рынок находится на
стадии развития, то для оптимизации и улучшения конкурентоспособности участников страхового
рынка необходимы постоянные исследования потребностей и поведения, как страховиков, так и
страховщиков.
THE SUMMARY
INSURANCE MARKETING: THEORETICAL ASPECTS AND FEATURES OF THE
MODERN STATE
The article describes theoretical aspects of insurance marketing, specific of the use of marketing
technologies in insurance. The differences of insurance marketing from marketing the goods are determined.
The special attention is given to specification of concept «insurance service». Division of insurance service’s
descriptions on general and specific is grounded. The main phases of the development of insurance marketing
are examined. As, for today the market of insurance experiences the stage of development, then for optimization
and for the improvement of competitiveness of participants of insurance market permanent and methodical
researches of necessities and conduct are needed as for insurers and insures.
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УДК 339.138.: 338.47.
МАРКЕТИНГОВА ДІЯЛЬНІСТЬ У ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ
У. В. РОСОЛА, І.С. КАСИНЕЦЬ
Мукачівський державний університет

У статті розглянуто особливості маркетингу залізничного транспорту, його основні функції
та завдання, методи проведення маркетингових досліджень залізничного транспорту. На основі
досліджень було проведено аналіз стану сфери залізничного транспорту за основними показниками,
визначено напрямки вдосконалення шляхом впровадження і використання маркетингових заходів.

Маркетинг в залізничному транспорті покликаний оптимізувати діяльність
залізниці за рахунок визначення основних недоліків і проблем у роботі залізниці та
формування на основі дослідження й аналізу цих проблем відповідних управлінських
рішень, спрямованих на покращення ефективності діяльності залізничного транспорту
загалом, обґрунтування пріоритетних напрямків розвитку галузі шляхом планування і
прогнозування майбутньої діяльності залізниці.
Таким чином, маркетинг у сфері залізничного транспорту є важливим
елементом, спрямованим на створення ефективної системи управління залізницею,
проведення маркетингових досліджень в сфері залізничних послуг, аналіз, оцінку,
прогнозування та планування діяльності залізничного транспорту.
Об’єкти та методи дослідження
Маркетингова діяльність в залізничному транспорті на сьогоднішній день
залишається однією із найвагоміших сфер національної економіки, яку досі
досліджують багато вітчизняних вчених: Галуза С.Г. [2],

Копитко В.І. [3], Корчуна

В.С. [4], Міщенко М.І. [5]. Про це свідчать роботи дослідників, в яких вони
розглядають маркетингову діяльність залізничного транспорту в різних ракурсах.
Проте ми особливу увагу звернемо на маркетинг вантажоперевезення залізничним
транспортом.
Постановка задачі
Метою роботи є визначення особливостей маркетингу в транспортній сфері та
проведення маркетингового дослідження транспортного ринку.
Результати та їх обговорення
Для

залізничного

транспорту

характерним

є

універсальність, постійність і відносна дешевизна.
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Залізничний транспортний маркетинг включає в себе маркетинг основної та
підтримуючої діяльності, а також маркетингова діяльність розподіляється між сферами
вантажних і пасажирських перевезень.
Маркетинг у галузі залізничних перевезень – це комплексна виробничо-збутова
система, що включає організацію замовлень для перевезень вантажів і реалізацію
транспорт них продуктів, орієнтована на максимальне задоволення мінливого попиту
на транспортні послуги і отримання на цій основі конкурентних переваг і стійкого
прибутку [3; с.204].
Під управлінням маркетингом вантажних перевезень розуміють комплекс
заходів, дій, рішень, що забезпечують ефективну реалізацію залізничнодорожнього
продукту, підвищення рентабельності промисловості при оптимізації трафіку і рівня
транспортної складової у структурі валового внутрішнього продукту [2; с.38].
Таке управління, в першу чергу, має використовувати принципи, основними
серед яких є: ціленаправленість; об’єктивність; швидкість; гнучкість; інноваційність;
активність; продуктивність.
Що ж до самої маркетингової діяльності в сфері вантажних перевезень, то вона
спрямована, в першу чергу, на здійснення основних маркетингових функцій і
вирішення відповідних завдань. До таких функцій маркетингу залізничних перевезень
відносять:
-

комплексне дослідження кон’юнктури транспортних та товарних ринків;

-

прогнозування попиту перевезень;

-

аналіз та оцінка витрат;

-

розроблення стратегії та тактики роботи;

-

просування транспортних послуг;

-

контроль виконання маркетингових планів і програм [3; с.206].

До завдань маркетингу залізничних перевезень належать:
- вивчення транспортного забезпечення;
- визначення ємності транспортного ринку та його сегментів;
- очікування рівня завантаження товару на доставку;
- оцінювання виробничого потенціалу та визначення умови для ефективного
функціонування залізниці;
- визначення незадоволеного попиту на сегментах транспортного ринку і
розроблення комплексу заходів по його освоєнню;
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- розроблення надійних прогнозів обсягів перевезень вантажів, підвищення
якості оперативного та тактичного планування;
- створення

маркетингової

стратегії

і

тактики

роботи

промисловості

залізничних доріг на транспортному ринку [3; с.207].
Одним із основних напрямків маркетингової діяльності структурних підрозділів
залізниці є маркетингові дослідження.
Під маркетинговими дослідженнями розуміють процес пошуку, збору, аналізу,
оцінки і відображення інформації про різні аспекти зовнішнього та внутрішнього
середовища залізничного транспорту, пов’язаних з виробництвом та реалізацією
транспортних продуктів.
Головною цілю маркетингових досліджень, проведених у галузі вантажних
перевезень, є обґрунтування необхідності та можливості адаптації виробництва,
вдосконалення технологій та структури управління залізничним транспортом,
розширення та введення нових транспортних послуг.
Завдання маркетингових досліджень на сучасному етапі є:
- визначення

умов

для

умов

для

балансу

пропозицій

і

попиту

на

вантажне

транспортування;
- визначення

максимального

задоволення

потреб

клієнтів

у

транспортних послугах і збільшення дохідності перевезень вантажів.
Важлива функція маркетингових досліджень у галузі вантажних перевезень
полягає в максимальному скороченні в усій маркетинговій діяльності неточних оцінок,
ризику і невиробничих витратах в процесі організації та реалізації перевезення
вантажів по залізниці.
Результат маркетингових досліджень – це формування маркетингової інформації
для підтримки управлінських рішень в галузі співпраці суб’єктів маркетингової мережі,
що забезпечує затребуваний ринком рівень з якості перевезень і транспортного
обслуговування, задоволення попиту на вантажні перевезення у відповідності до вимог
основних факторів зовнішнього та внутрішнього середовища, кількості клієнтів [1;
с.14].
Маркетингові дослідження (моніторинг, аналіз, оцінка і прогнозування) на
залізнодорожньому транспорті в сфері вантажного перевезення проводиться в такому
розрізі.
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1. Сфера дослідження – зовнішньоекономічне середовище (світовий рівень)
макросередовище (федеральний рівень) і мікросередовище (конкуренція) залізничного
транспорту.
2. Клас об’єкта дослідження (стан і динаміка розвитку економіки: бізнесу,
області, промисловості, країни чи світу загалом).
3. Об’єкт дослідження – транспортний ринок, ринок транспортних послуг,
товарний ринок (ціни на продукцію вантажовідправні підприємств в регіонах
споживання), тарифи на перевезення вантажів з різними видами транспорту,
просування на ринку продукції і нових послуг залізниці тощо.
4. Продукту (засоби виробництва і споживання: перевезення, транспортні
послуги, сировини, обладнання тощо).
5. Види показників, що характеризують об’єкт дослідження – кількісні (ціни на
продукцію та сировину, тарифи на транспортні послуги, обсяг виробництва
вантажовідправників, обсяги збуту клієнтами, обсяги перевезень певними видами
транспорту тощо), а також якісні (платоспроможність, фінансова стійкість, ділова
активність, плани розвитку залізничної сфери та ін.).
6. Частота досліджень (константа – проводяться регулярно у встановлений час;
періодичні – проводяться регулярно без прив’язування до певного часу; ситуаційне
(цільове) дослідження – проводиться по мірі виникнення маркетингових проблем).
7. Ступінь охоплення об’єктів маркетингового дослідження (для повного
вивчення весь набір об’єктів, вибіркове опитування (розвідка) – на основі досліджень,
сегменти ринку індивідуального або одиниць).
8. Характер

дослідження

(експериментальні

випробування

гіпотези

про

причинно-наслідкові зв’язки явищ і процесів, аналітичні – спрямовані на виявлення
основних причин проблеми при збуті та просуванні на ринок залізничного транспорту).
Основними методами для проведення маркетингових досліджень залізничного
транспорту є спостереження, обстеження (опитування), експеримент та імітаційне
моделювання [1; с.10].
В Україні розвинуті всі види транспорту, що має особливе значення для
розвитку економіки. Динаміка вантажообороту усіх видів транспорту загального
користування наведена в табл. 1.
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Таблиця 1.
Динаміка вантажообороту основних видів транспорту України, млрд.т/км.
Роки

Усі види

Залізничний

2005
2006
2007
2008
2009
Відхилення,
2009р. в %
до 2005р.

473,6
494,6
510,2
507,7
395,7

224
240,8
262,5
257
196,2

9,6
12,1
12,9
11,3
5,2

83,55

87,59

54,17

Як

бачимо

з

Автомобільний

Повітряний

Трубопроводи
(нафтопровідні)

6,3
6,3
5,7
4,5
2,8

35,3
40,6
46,6
54,9
49,2

0,3
0,3
0,4
0,4
0,4

198,1
194,5
182,1
179,6
141,9

44,44

139,38

133,33

71,63

Морський Річковий

табл.1.,

залізничний

транспорт

має

найбільші

обсяги

вантажообороту серед всіх наявних видів транспорту. Незважаючи на це, за останні
п’ять років він скоротився на 12,41%.
Робота транспортної системи визначається обсягами перевезених вантажів та
середньою дальністю їх перевезень. Обсяги перевезень вантажів окремими видами
транспорту залізничного користування наведено табл. 2.
Таблиця 2.
Відправлення (перевезення) вантажів залізничним транспортом України*
2005 р.
2006 р.
2007 р.
2008 р.
2009 р.
Види
транспорту
млн. т
%
млн. т
%
млн. т
%
млн. т
%
млн. т
%
Всі види
1805
100
1873
100
1900
100
1972
100
1625
100
транспорту
залізничний
450
25
479
26
514
26
499
25
391
24
автомобільний
1121
62
1167
62
1255
63
1267
64
1069
66
трубопровідний
213
12
204
11
196
10
187
10
155
9
морський
8
0
9
0
9
0
8
0
5
0,5
річковий
13
1
14
1
15
1
11
1
5
0,5
авіаційний
0,1
0
0,1
0
0,1
0
0,1
0
0,1
0
*[8]

Як видно з табл. 2, у перевезенні вантажів різко виділяється автомобільний
транспорт, який за останні п’ять років в середньому займає 64% всіх перевезень. При
аналізі залізничного транспорту видно, що протягом 2005-2008рр. спостерігається
збільшення обсягів перевезень, а в 2009р. відбувся спад, що пов'язаний із зменшенням
загального обсягу вантажоперевезень. Питома вага структури залізничного транспорту
за останні п’ять років практично не змінилася.
Основними причинами зниження обсягів перевезень вантажів є: загальна
економічна криза в економіці України; скорочення обсягів виробництва основних
вантажоутворюючих галузей та обсягів експортно-імпортних перевезень; нестача
транспортних засобів, їх фізичне старіння і незадовільний стан; обмеження поставок
нової технічної; неповне забезпечення транспорту паливом і запчастинами та ін.
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Для залізниці перевезення пасажирів є збитковою діяльністю, яка має
фінансуватися за рахунок вантажоперевезень, але рентабельності вантажоперевезень
до недавна заважав високий рівень бартеру у розрахунках, тому залізниця весь час
відчуває брак «живих» коштів. За останні роки було зроблено багато для вирішення
цієї проблеми. Так осяг бартерних розрахунків скоротився з 85% до 8,7%, що
дозволило погасити заборгованість перед бюджетом та працівниками і розпочати
оновлення основних засобів.
Таким чином, залізничний транспорт України на сьогодні має багато проблем:
скорочення середньої дальності перевезення вантажів, потреба електрифікації ще
досить значної кількості залізничних шляхів тощо. Проте залізниця також має
можливості для вирішення цих проблем у досить короткі строки.
Крім цього, на залізниці є значні проблеми з впровадженням маркетингових
заходів в систему управління залізничним транспортом. В тому числі проблеми зі
встановлення

стабільних

маркетингово-логістичних

зв’язків

залізниці

з

вантажовідправниками та вантажоотримувачами, формування ефективної мережі
збуту. Зрушенням у вирішенні цієї проблеми є створення системи продажу білетів
через мережу Інтернет, неправильна організація і проведення маркетингових
досліджень сфери залізничного транспорту тощо.
Тому залізничному транспорту необхідно в першу чергу переорієнтувати свою
організаційну структуру для забезпечення ефективного впровадження маркетингових
принципів у всі сфери своєї діяльності. Залізниці варто формувати стратегію діяльності
на основі проведених маркетингових досліджень ринку. Зумовлюється необхідність
формування маркетингової системи, яка дозволила б ефективно визначати основні
проблеми та сприяла створенню та реалізації ефективних управлінських рішень.
Пропонуємо створити єдину інформаційну систему для транспортної галузі, яка
б дозволила координувати всі сфери транспорту і значно підвищила ефективність
діяльності, в тому числі і на залізниці.
Висновки
Досвід роботи

промисловості в умовах

ринкової

економіки визначив

необхідність посилення ролі системи маркетингу. Необхідним при цьому є вирішення
наступних завдань:
- удосконалення

організаційної

структури

для

забезпечення

реалізації маркетингових принципів управління промисловістю;
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- розробка ефективної системи проведення маркетингових досліджень на
залізниці;
- використання системи управління маркетингом, що забезпечує підтримку
прийняття управлінських рішень в питаннях формування маркетингової стратегії й
тактики роботи залізниці на ринку транспортних послуг.
ЛІТЕРАТУРА:
1. Бараш Ю. С. Методика проведення досліджень стосовно підвищення
ефективності управлінських рішень організації пасажирських перевезень / Ю. С. Бараш
// Проблеми підвищення ефективності інфраструктури. – 2009. – № 21. – С. 9 – 15.
2. Галуза С. Г. Галузева облікова політика як складова державного управління
залізничним транспортом України / С.Г. Галуза, Н.В. Чебанова // Вісник економіки
транспорту і промисловості. – 2010. – № 30. – С. 37 – 41.
3. Копитко В. І. Маркетинго-логістичне забезпечення розвитку інфраструктури
ринку транспортних послуг / В. І. Копитко // Вісник Дніпропетровського національного
університету залізничного транспорту ім. акад. В.Лазаряна / – 2009. – №26. – С. 204 –
208.
4. Корчун В. С. Тенденції розвитку світового ринку транспортних послуг в
умовах глобалізації / В. С. Корчун // Науковий вісник Волинського державного
університету імені Лесі України – 2007. – № 12. – С. 223 – 228.
5. Міщенко М. І. Проблеми розвитку залізничного транспорту зарубіжних країн
/ М. І. Міщенко // Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного
транспорту ім. акад. В.Лазаряна. – 2009. – №26. – С. 214– 221.
6. Міщенко М. І. Формування інфраструктури залізниць в умовах
реструктуризації / М. І. Міщенко // Проблеми підвищення ефективності
інфраструктури – 2009. – № 21 – С. 22 – 28.
7. Орлова В. М. Сутність та формування сукупного економічного потенціалу
залізничного транспорту України / В. М. Орлова // Вісник економіки транспорту і
промисловості. – 2010. – № 32. – С. 34 – 39.
8. Статистичний щорічник України за 2009 рік / ред. О. Г. Осауленко - К. :
Державний комітет статистики України, 2010. – 364с.
АННОТАЦИЯ
МАРКЕТИНГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ
В статье рассмотрены особенности маркетинга в области железнодорожного транспорта, его
основные функции и задачи, методы проведения маркетинговых исследований железнодорожного
транспорта. На основе исследований был проведенный анализ железнодорожного транспорта по
основным параметрам и определены направления усовершенствования путем реализации маркетинговых
инструментов.
THE SUMMARY
MARKETING ACTIVITY IS IN RAILWAY TRANSPORT
The peculiarities of railway transport marketing, its main functions and tasks, the methods of
conducting railway transport marketing research are considered in the article. The analysis of the state of railway
transport sphere according to the general indicators is conducted on the research base, the directions of
improvement by means of implementations and application of marketing measures are determined.
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СУЧАСНИЙ СТАН БАНКІВСЬКОГО МАРКЕТИНГУ В УКРАЇНІ
О. І. БОЧКО
Мукачівський державний університет

Досліджено організаційно-економічні проблеми маркетингової діяльності українських банків в
умовах становлення ринкового механізму; проаналізовано сутність стратегії маркетингової діяльності
банків; обґрунтовано напрями підвищення ефективності маркетингової діяльності.

Успішне функціонування банківських установ у ринковому середовищі
передбачає високу ефективність їх діяльності та можливість пристосовуватись до
зовнішніх умов, що постійно змінюються. Як свідчить світовий досвід, найбільш
ефективно ці завдання розв'язуються на основі використання концепції маркетингу.
З усього комплексу завдань у сфері маркетингового управління слід виділити
дослідження організаційно-економічних проблем маркетингової діяльності українських
банків в умовах становлення ринкового механізму. Значення цієї проблеми обумовлено
необхідністю самостійного пристосування банків до вимог і потреб ринку. Зарубіжний
досвід маркетингової діяльності є важливим фактором, однак він вимагає адаптації до
умов діяльності на українському фінансовому ринку.
Теоретичні, фундаментальні основи стратегічного банківського менеджменту
висвітлюються у працях А. Нікітіна [1], А. Ніколаєнко [2], І. Новікова [3],
М. Денисенко [3], В. Павлюка [4], Л. Романенко [6] та ін.
Проте, масштаби та рівень дослідження проблем розробки ефективної
маркетингової діяльності українських банків є недостатніми. Важливо не лише
зазначити можливі варіанти маркетингових дій вітчизняних банків, але і зробити їх
усебічний аналіз для пошуку шляхів підвищення ефективності їх маркетингової
діяльності.
Метою даної статті є з'ясування сутності маркетингової діяльності банків;
визначення

стратегій

маркетингової

діяльності

банків;

вивчення

комунікацій

банківських продуктів та їх збуту; дослідження аналітичних підходів до оцінки
маркетингової діяльності банку; обґрунтування напрямів підвищення ефективності
маркетингової діяльності банку.
Маркетингова
особливостями

діяльність

зовнішнього

та

українських
внутрішнього

банків

визначається

середовища

їх

передусім

функціонування.

Основною тенденцією розвитку банківської системи сьогодні стає надзвичайно
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високий інтерес іноземного капіталу. Інтерес стратегічних інвесторів обумовлений
високим

потенціалом

зростання

ринку

банківських

послуг

у

цілому,

що

характеризується низьким показником активів банків до ВВП (близько 40%, у той час
як у країнах Східної Європи - близько 70%) і, зокрема, ринком банківських послуг для
приватних осіб. На цьому фоні значно зріс інтерес портфельних інвесторів до ринку
банківських акцій та облігацій, де спостерігається значний дефіцит банківських акцій і
все ще невелика пропозиція банківських облігацій. Однак чисельність українських
банків – понад 190 (станом на лютий 2010р.), а частка активів найбільшого банку в
загальному обсязі активів банківської системи не перевищує 10%. Це дає підстави
говорити про існування довготривалої потреби в аналітиці даного сектору, який, як
очікується, буде проходити шлях часткової консолідації в умовах високої конкуренції
банківського бізнесу в Україні.
З урахуванням вищесказаного, існує потреба у незалежному та всебічному
аналізі як ринку банківських послуг у цілому, так і цінних паперів, що пропонуються
комерційними банками інвесторам.
Систематичні дослідження ринку і пов'язаних із ним питань - маркетингові
дослідження - дають змогу формувати інформаційну базу для ефективного управління
комерційною діяльністю банку в умовах конкуренції.
Формування

конкурентних

стратегій

передбачає

глибоке

знання

своїх

конкурентів, їх поточних і перспективних намірів та планів. Практика свідчить, що
керівництво банку потребує інформації про своїх ринкових суперників за такими
позиціями: планування послуг; цінова політика; стратегія реалізації; оборот; структура
витрат;

дослідницька

діяльність;

банківські

технології;

патенти;

практика

фінансування; оплата праці керівної ланки, рядових працівників.
Компонентами маркетингових робіт, пов'язаних із продуктами і технологіями
банку, є: дослідження продуктів (якість, кількість, задоволеність) і каналів розподілу
продуктів та послуг; розробка й удосконалення продуктів та послуг. Розробка ведеться
по кожному продукту окремо. Кожна послуга характеризується набором як кількісних,
так і якісних чинників. Для загальної оцінки кожної послуги чинники можуть
зараховуватися з «плюсом» (можливість) і з «мінусом» (загроза).
Стандарти обслуговування формуються на основі оцінки міри задоволеності
клієнта, у його термінах, що передбачає проведення анкетування та опитування. Ціна
послуги насамперед обумовлюється її цінністю для клієнта.
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На наступному етапі заглиблення у структуру взаємодії «банк-ринок-споживач»
з'являються, по-перше, виробник продукту - банк зі своїми можливостями організації
послуг і всього виробництва в цілому і, по-друге, зовнішнє (щодо банку) середовище, в
якому: клієнт вибирає продукти для задоволення потреб; функціонують конкуренти банки та інші кредитно-фінансові установи; діють зовнішні чинники, що впливають як
на діяльність банку, так і на поведінку клієнта. Відповідно до цього проводяться
дослідження таких чинників: сили банку; зовнішнього середовища; конкурентних
продуктів і пропозицій конкурентного середовища.
Основні

параметри

дослідження

сили

банку:

«Показники

діяльності»,

«Операції», «Системи», «Кадри», «Маркетинг», «Імідж», «Філії», «Асортимент
продуктів».
Основні чинники зовнішнього середовища, що впливають на діяльність банку,
такі: «Демографія», «Економіка», «Політика», «Юридична система», «Нагляд»,
«Технологія», «Соціально-культурні чинники».
Для з'ясування позиції банку на ринку проводиться аналіз SWOT (Strengths,
Weaknesses, Opportunities, Threats - сильні та слабкі сторони банку, можливості й
загрози від зовнішніх сил). Це дослідження дає змогу простежити рівень впливу
сильних і слабких сторін банку на ринкові можливості. Корисним є заповнення матриці
SWOT і на основних конкурентів. Якщо сильні сторони банку потрапляють на уразливі
місця конкурентів, то тим самим визначається напрям, за яким варто розширювати
свою частку ринку. Якщо таких напрямів не виявиться, то у планах слід передбачити
створення своєї конкурентної переваги.
Додатково до SWOT-аналізу необхідно провести загальний аналіз конкурентної
позиції та конкурентної сили банку. Модель конкурентоспроможності (модель «П'яти
сил») дає змогу враховувати такі чинники: «переговорну силу» вкладників депозитів;
«переговорну силу» користувачів кредитів; продукти-замінники; бар'єр входження на
ринок нових конкурентів; бар'єр виходу з ринку конкурентів.
Відстежування банків-конкурентів у банку здійснюється шляхом ведення бази
даних. Основні параметри, за якими проводиться моніторинг конкуруючих банків, такі:
рейтингові показники; коротка історія; адреси, телефони, акціонери, Правління;
ліцензії, статус агента й уповноваженого, участь в асоціаціях; галузева орієнтація;
географія роботи (філіальна мережа); стратегія розвитку; банківська продукція;
технології (картки, банкомати, інформаційні технології); штат (кадри); підрозділ
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менеджерів

(співпідпорядкованість, штат, якісний склад, продукція); рекламна активність (бюджет,
інтенсивність і тип реклами, кампанії, спонсорство); клієнтура (характер, значні
клієнти) тощо.
Проведення зазначених досліджень дає широку картину ринкового поля, а
також накреслює можливі стратегії розвитку бізнесу.
Особливості банківських послуг, на просування яких спрямована маркетингова
діяльність українських банків, полягають у такому: вони в основі абстрактні, не мають
матеріальної субстанції; надання банківських послуг пов'язане з використанням грошей
у різних формах та якостях; абстрактні банківські послуги мають конкретний характер
на основі договірних відносин; купівля-продаж більшості банківських послуг
характерна протяжністю у часі.
Необхідною
банківських

послуг

умовою
є

проведення

пошук

маркетингового

надійної

інформації,

дослідження
яка

у

ринку

подальшому

використовуватиметься для потреб банку (табл.1).
Таблиця 1.
Динаміка структури витрат на маркетингові дослідження у загальній структурі витрат банків

Країна

Частка витрат, %

Відхилення (+, -)

Україна

2009 р.
7,5

2010 р.
9,3

1,8

Західна Європа

10,3

11,6

1,3

США

12,5

12,8

0,3

Японія

9,6

10,0

0,4

Офіційні статистичні дані не дають повної картини того, що відбувається в
економіці, особливо у сфері комерційних підприємств, які становлять найбільший
інтерес для банків. Для вирішення цієї проблеми банки використовують як дані,
отримані через власну інформаційну мережу (інформаційні мережі SWIFT, Internet,
Reuters, Sprint, Relcom, Astra, факсимільний, телеграфний та телексний зв'язок із
вітчизняними та зарубіжними партнерами, банками, біржами та аукціонами тощо), так і
дані

незалежних моніторингів дослідницьких

фірм. Як свідчить

статистика,

банківськими послугами користуються переважно особи з вищою освітою віком від 30
до 39 років.
Перше найважливіше рішення при формуванні маркетингової стратегії - це
вибір між ціновим лідерством та лідерством у якості. Якщо для клієнта при ухваленні
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рішення про використання банківської послуги ціна має вирішальне значення, то банк
повинен спробувати збути таку кількість своєї продукції, щоб за допомогою зниження
витрат забезпечити свободу маневрування ціною. У цьому випадку банк орієнтується
на обсяг продажів. У разі вибору іншої стратегії робиться спроба відірватися від
конкурентів шляхом підвищення якості продуктів і створення пільгових умов
обслуговування клієнтів (преференцій). Це вже орієнтація на формування стосунків із
клієнтами. Такий шлях передбачає підвищення технологічних витрат. Спроба
сполучити стратегії при усталеному ринку є помилкою менеджменту.
Таким чином, частка витрат на маркетингові дослідження у загальній структурі
витрат українських банків залишається досить низькою порівняно із зарубіжними
банками, незважаючи на її зростання у 2009 р. порівняно з 2008 р. на 1,8%. Однак
спостерігається досить повільне зростання частки витрат на маркетингові дослідження
і в зарубіжних банків. Так, у 2009 р. порівняно з 2008 р. частка витрат на маркетингові
дослідження у загальній структурі витрат банків Західної Європи зросла на 1,3%, США
- на 0,3, а банків Японії - на 0,4%.
Переважна більшість експертів (85,5%) схиляється до думки, що частка витрат
на маркетингові дослідження у загальній структурі витрат українських банків у 20122015 рр. зростатиме. Більшість банків у зв'язку зі змінами тенденцій на ринку
банківських послуг бажає отримати більше інформації та досконало вивчити вимоги
клієнтів для упорядкування власних стратегій розвитку на найближчу перспективу.
Говорячи про необхідні для підвищення конкурентоспроможності банківського
сектору України умови, слід зазначити: для того, щоб відповідати вимогам та потребам
сьогодення, процес упровадження змін у банківському секторі повинен мати постійний
характер.
Звідси випливає важливість для проведення бажаних змін умов внутрішніх,
таких як: особливості формування статутного капіталу та пріоритетні напрями його
концентрації, універсалізація банківської діяльності; територіальне наближення послуг
до цільових груп споживачів; пропозиція банківських продуктів; можливості варіації
цін на запропоновані послуги; стан банківських технологій; стан управління та якість
управлінського персоналу; імідж банку як в Україні, так і за кордоном (що досягається
завдяки стандартам обслуговування клієнтів, дотриманню законів, етичних норм і
правил чесного ведення бізнесу, сумлінному виконанню зобов'язань та постійному
піклуванню про власну репутацію); турбота про працівників банківської установи,
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створення умов для реалізації кожним із них своїх здібностей; відповідність якості
послуг міжнародним стандартам (ISO, Європейського Союзу, ООН, SWIFT,
Міжнародного валютного фонду тощо); власна концепція розвитку та управління;
система інформаційного забезпечення процесів управління; системний аналіз та
прогнозування діяльності банку; стан внутрішньобанківської нормативної бази, що
усебічно б регламентувала діяльність банку (інструкцій, методик, положень,
технологічних карт, функціональних обов'язків, прав доступу до баз даних, прав
підпису документів, аналітичної бази облікових процедур, принципів конфіденційності
тощо); процедура підготовки, прийняття та реалізації управлінських рішень. Створення
ідеальних моделей, які містять головні цілі та стратегії розвитку, є важливим
орієнтиром у реформуванні будь-якої сфери відносин. Моделі будуються як з
урахуванням практичних досягнень, так і теоретичних припущень.
До основних напрямів стратегії розвитку банківської системи слід віднести:
забезпечення режиму чіткої узгодженості грошово-кредитної політики з вимогами
зміцнення банківської системи й підвищення довіри до українських банків; створення
максимально повної законодавчої бази функціонування банківської системи (загалом
слід розробити понад 20 законопроектів, зокрема «Про банківську таємницю», «Про
комерційні банки України»); забезпечення відповідальності банків за взяті ними
зобов'язання перед державою, іншими банками, фізичними та юридичними особами;
підвищення ролі Національного банку України у забезпеченні стійкого розвитку
банківської системи, запобіганні системним кризам глобального характеру і масового
банкрутства банків, що загрожує інтересам держави, суспільства, особи; створення
системи органів нагляду за фінансовим станом банків і вжиття, у разі необхідності,
відповідних заходів; активне включення банківського капіталу до структурних
перетворень економіки; досягнення збалансованості попиту і пропозиції грошей
шляхом послідовного зниження ставки рефінансування НБУ і відповідно підвищення
попиту суб'єктів підприємницької діяльності на позикові кошти; підвищення рівня
управління активами й пасивами банків шляхом створення системи страхування
ризиків.
Висновки
Зміцненню банківської системи сприятиме розробка і прийняття комплексної
програми фінансового «оздоровлення» українських банків. Важливо домогтися, щоб
національні гроші виконували функцію нагромадження. Однак це залежить не тільки
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від банківської системи, а, переважно, від економічної політики уряду. В інтересах
держави, щоб українські громадяни зберігали свої грошові заощадження в українських
банках без можливості їх втратити. Здійснити це можна за умов установлення довіри
до банківської системи з боку українського інвестора.
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АННОТАЦИЯ
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ БАНКОВСКОГО МАРКЕТИНГА В УКРАИНЕ
Исследованы организационно-экономические проблемы маркетинговой деятельности
украинских банков в условиях становления рыночного механизма, проанализирована сущность и
определены стратегии маркетинговой деятельности банков, обоснованы направления повышения
эффективности маркетинговой деятельности.

THE SUMMARY
MODERN CONSISTING OF BANK MARKETING IS OF UKRAINE
Organizational and economic problems concerning marketing activity of Ukrainian banks under
shaping market machanism are investigated. The essence is analyzed and strategies of marketing activity of
banks are defined, as well as the ways are motivated to raise the efficiency of the marketing activity.
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УДК 336.64
ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ
В. В. МОЧАРКО
Мукачівський державний університет

Розглядається сутність грошових потоків, їх основні види та характеристики. Окреслюються
питання організації управління грошовими потоками на підприємстві, вимоги до управління грошовими
потоками як складного процесу створення необхідних умов для забезпечення ефективного використання
грошових потоків. Наводяться способи і показники оцінки грошових потоків підприємства.

У сучасній теорії фінансів особлива увага приділяється питанню управління
грошовими потоками підприємства. Грошові потоки підприємства – рушійна сила
процесу виробництва, отже питання удосконалення їх руху є матеріальною основою
фінансового менеджменту.
Актуальність даного питання посилюється й тим, що з переходом на ринкові
основи господарювання значно зросла роль бюджетування діяльності підприємств.
Фінансовою основою такого бюджетування виступає безперервний

рух коштів,

складний динамічний процес, мета якого – забезпечити безперебійне функціонування
підприємства. В залежності від того, чи здатне підприємство своєчасно та в
необхідному обсязі генерувати грошові потоки, випливає, наскільки ефективно чи
неефективно

воно

веде

свою

діяльність.

Отже,

забезпечення

ефективності

функціонування потребує реалізації цілісної системи прогнозування, планування,
аналізу та контролю грошових потоків, що формуються при здійсненні фінансовогосподарської діяльності підприємства.
Об’єкти та методи дослідження
Однією з проблем, які виникають при дослідженні руху грошових коштів, є
неоднозначність і розбіжності у поглядах до трактування пов'язаних понять. Це
зумовлено різними причинами, серед яких важливою, на наш погляд, є різне розуміння
терміну «грошовий потік». Серед науковців, які розглядали це питання, можна назвати
наступних: А. Риндін, Г. Шамаєв, А. Ковальова, В. М. Суторміна, Р. Б. Тян, Т. Райс, Б.
Койлі, Ю. Брігхем, Л. Гапенскі, А. М. Хід Лауфанте, О. О. Терещенко, Є. С. Стоянова,
Дж. К. Ван Хорн, Б. Коллас, Л. О. Лігоненко, Ситник Г. В., І. Бланк та інші.
Висвітлення думок даних авторів з приводу цього питання наведено нижче.
Взагалі у вітчизняній літературі це поняття з’явилося набагато пізніше, ніж у
світовій, тому цілком зрозумілою є ситуація, коли вітчизняні концепції управління
грошовими потоками базуються на роботах західних економістів. Звідси й виходить,
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що однакові категорії мають різні назви,

отже, постає проблема уніфікації та

визначення єдиного стандарту понятійного апарату.
Постановка задачі
Метою даної статті є розглянути основні підходи до визначення поняття
«грошові потоки» з позиції сучасного фінансового менеджменту, їх класифікацію,
основні характеристики, а також визначити основні принципи та методи управління,
моделі і політику системи управління грошовими потоками на підприємстві.
Результати та їх обговорення
Грошові потоки є основою моделі фінансового менеджменту як фінансове
вираження господарської діяльності підприємства (операційної, інвестиційної та
фінансової). При цьому грошові потоки є основою самофінансування підприємства,
тобто покриття його потреби в капіталі за рахунок внутрішніх джерел. Система
управління грошовими потоками є тим необхідним елементом, за допомогою якого
підприємство може отримати бажаний результат, тобто прибуток.
З огляду на ситуацію, яка склалася у суб’єктів господарської діяльності, багато з
яких не пережило світову економічну кризу і не витримало наслідків її впливу, а також
зовнішніх

факторів,

нестабільного

середовища

та

умов

конкуренції,

можна

стверджувати, що постає проблема формування і організації ефективної системи
управління грошовими потоками підприємства та визначення шляхів удосконалення
управління цією системою.
Також проблемними питаннями, котрі потребують розв’язання, є:
-

забезпечення фінансової рівноваги підприємства у ході його фінансово-

господарської діяльності шляхом збалансування обсягів надходжень і витрат грошових
коштів;
-

пошук ефективних напрямків для раціонального використання вільних

фінансових ресурсів;
-

планування

та

організація

грошових

потоків

підприємства,

прогнозування майбутніх витрат та майбутніх надходжень, аналіз факторів впливу;
-

реалізація ефективної політики управління грошовими потоками, яка

залежить від загальної фінансової стратегії підприємства;
-

контроль за використанням і розподілом грошових коштів;

-

оптимізація грошових коштів.
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Взагалі таке поняття як «грошовий потік» (cash-flow) з’являється в фінансовому
менеджменті та фінансовому аналізі наприкінці 50-х років минулого століття в
іноземній літературі. Спочатку воно застосовувалося тільки у процесі визначення
вартості фінансових активів та оцінки ефективності реальних інвестицій. Згодом це
поняття дістало більш широке значення і його почали використовувати у практиці
фінансового аналізу.
Проблема неоднозначного трактування поняття «грошові потоки» залишається
дискусійною і по сьогодні. Від розбіжностей у поглядах і підходах згодом залежить
розуміння поставленої проблеми.
Отже, як вже зазначалося, економісти не мають одностайності в тлумаченні
поняття «грошові потоки». Найпоширенішими є два підходи. Згідно з першим, під
грошовими потоками розуміється залишок грошових ресурсів на конкретний момент
часу, який не може бути ототожненим з потоком, тобто рухом як таким. А обсяг
коштів, що надійшли, та обсяг витрачених коштів характеризують обсяг грошових
потоків, тобто їх різниця складає суму надлишку або недостачі грошових коштів.
Згідно з другим, під грошовими потоками розуміють рух коштів, тобто обіг;
надходження й виплати за визначений період часу. Адже саме словом «потік», має
динамічний характер і означає рух.
Більшість науковців все ж віддає перевагу другому підходу.
Отже, грошові потоки – це надходження і вибуття грошей та їх еквівалентів, а
власне грошові кошти – це кошти в касі та на поточному рахунку в банку, які можуть
бути використані для поточних операцій.
Наприклад, А. Риндін і Г. Шамальєв визначають грошовий потік від поточної
(інвестиційної, фінансової) діяльності як суму надлишку (недостачі) коштів, отриманих
у результаті зіставлення надходжень і відрахувань коштів у процесі операційної
(інвестиційної, фінансової) діяльності [8].
А. Ковальова розглядає поняття «грошовий потік» як потік грошових ресурсів
пов’язаний із конкретним періодом часу та є різницею між усіма коштами, що
надійшли на підприємство й були ним виплачені за цей період [13].
В. М. Суторміна трактує грошові потоки як кошти, отримані в результаті
підприємницької діяльності. При цьому грошові потоки є складовою внутрішніх
фондів грошових ресурсів [9].
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Р. Г. Тян визначає грошовий потік як масу готівкових коштів, що надходить або
вибуває з обігу як грошові виплати. А прибуток визначається як різниця між вхідними
та вихідними грошовими потоками [11].
Т.

Райс

та

Б.

Койлі

розглядають

грошовий

потік

як

індикатор

кредитоспроможності та платоспроможності будь-якого з суб’єктів господарювання,
що оцінює спроможність підприємства генерувати додаткові обсяги грошових засобів
для погашення зобов’язань за отриманими позиками [7].
Ю. Брігхем та Л. Гапенскі визначають грошові потоки як чисті грошові кошти,
що надходять до фірми або витрачаються нею протягом операційного циклу [2].
А. М. Хід Лауфанте трактує грошовий потік як процес перетворення ресурсів
підприємства у кошти та як надходження і витрачання грошових ресурсів за
визначений період [14].
О. О. Терещенко визначає грошові потоки як внутрішнє джерело фінансової
стабілізації, через збільшення вхідних та зменшення вихідних грошових потоків, що
спрямовується на зростання платоспроможності підприємства. Крім того, грошовий
потік, а саме чистий грошовий потік, на відміну від операційної діяльності,
визначається як критерій внутрішнього потенціалу фінансування підприємства й
основа для оцінки фінансового стану та кредитоспроможності будь-якого з суб’єктів
господарювання [10].
Є. С. Стоянова ототожнює грошовий потік з приростом чи скороченням
обігових коштів та поточних зобов’язань підприємства [6].
Дж. К. Ван Хорн визначає грошові потоки як потік готівкових коштів, що має
безперервний характер [3], водночас допускає і розширення цього поняття до розміру
власних обігових засобів підприємства.
Б. Коллас надає визначення: «Під загальним грошовим потоком слід розуміти
надлишок коштів, який утворюється на підприємствах в результаті всіх операцій,
пов’язаних і не пов’язаних із господарською діяльністю. Таким чином, він складається
із господарського залишку коштів (грошовий потік від господарської діяльності) та
грошового потоку не пов’язаного з господарською діяльністю» [4, с. 135].
Багато в цьому напрямку працював І. Бланк, і він трактує грошові потоки так:
«Грошовий потік підприємства являє собою сукупність розподілених у часі
надходжень і виплат коштів, що генеруються його господарською діяльністю» [1, 29].
Майже аналогічно визначають грошові потоки і Л. О. Лігоненко та Г. В. Ситник.
Журнал наукових праць №10(5)’2011

Науковий вісник Мукачівського державного університету
Економічні науки

179

Згідно з П (с)БО №4 «Звіт про рух грошових коштів» грошові потоки (рух
грошових засобів) – це надходження та вибуття грошових ресурсів та їх еквівалентів
(кошти в касі та на рахунку у банках, які можуть бути використані для поточних
операцій та короткострокові фінансові інвестиції, які можуть бути вільно конвертовані
у певну суму коштів і мають невизначний ризик щодо зміни вартості).
Для кращого розуміння поняття грошових потоків необхідно розглянути
класифікацію грошових потоків. Найширшу класифікацію подав І. Бланк [1], але вона
не набула широкого розповсюдження. Він виділив аж 12 класифікаційних ознак.
Узагальнена ж класифікація грошових потоків підприємства має такий вигляд:
- За напрямом руху коштів виділяють: вихідний грошовий потік, вхідний
грошовий потік.
- За масштабами здійснення

господарської діяльності: грошовий потік за

підприємством у цілому, грошовий потік за окремими структурними підрозділами
підприємства, грошовий потік за окремими господарськими операціями.
- За видами господарської діяльності: грошовий потік за операційною
діяльністю, грошовий потік за інвестиційною діяльністю, грошовий потік за
фінансовою діяльністю, грошовий потік від інших господарських операцій.
- За періодом надходження і вибуття: грошовий потік поточного періоду,
грошовий потік майбутнього періоду.
- За безперервністю формування: регулярний грошовий потік, дискретний
грошовий потік.
- За формою здійснення: готівковий грошовий потік, безготівковий грошовий
потік.
- За тривалістю: короткостроковий, довгостроковий.
- За рівнем достатності обсягу: надлишковий грошовий потік, оптимальний
грошовий потік, дефіцитний грошовий потік.
- За видами валют: грошовий потік у національній валюті, грошовий потік у
іноземній валюті.
- За методами обчислення обігу: валовий грошовий потік, чистий грошовий
потік.
- За економічною значимістю: грошовий потік, який збільшує прибуток
підприємства, грошовий потік, який зменшує прибуток підприємства [12].
Існує ряд інших класифікаційних ознак і ця класифікація не є повною.
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Основними сутнісними характеристиками грошових потоків підприємства є:
- грошовий потік - один із головних об’єктів фінансового менеджменту;
- рух ресурсів у грошовій формі;
- рух ресурсів, який характеризується певним обсягом;
- рух ресурсів, який характеризується певним напрямком;
- процес, який має часову характеристику;
- процес, безпосередньо пов’язаний із функціонуванням грошей і грошової
системи країни;
- процес, пов’язаний з рухом і трансформацією активів підприємства;
- процес, пов’язаний із рухом капіталу;
- процес, пов’язаний із чинником ліквідності;
- процес, пов’язаний із чинником ризику;
- інструмент взаєморозрахунків підприємства з суб’єктами фінансових відносин
всіх видів діяльності.
Отже, розглянувши основні види грошових потоків та їх характеристики,
можна говорити про діяльність і функціонування підприємства за рахунок прийняття
управлінських рішень. Завдяки ефективній системі управління грошовими потоками
забезпечується зростання вартості підприємства, укріплюються його позиції та
досягається головна мета діяльності підприємства, тобто отримання прибутку.
Велике значення відіграє організація управління грошовими потоками, котра
забезпечується послідовною реалізацією виконання необхідних етапів у фінансовогосподарській діяльності суб’єкта господарювання:
1)

планування і прогнозування грошових потоків, а також складання

необхідних документів фінансової звітності;
2)

імплантація бюджету грошових потоків;

3)

контролінг за виконанням бюджету грошових потоків;

4)

корегування планових величин відповідно із змінами, які відбулися у

процесі виконання бюджету.
Взагалі система управління грошовими потоками є однією з найважливіших
складових взагалі цілої системи управління фінансово-господарською діяльністю
підприємства, тобто це є своєрідна модель управління, яка залежить від здійснення і
визначення конкретних методів, форм і цілей, які використовує підприємство для
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забезпечення руху грошових коштів. В основі реалізації цієї моделі лежать такі
принципи управління:
-

інформативна достовірність;

-

збалансованість;

-

забезпечення ефективності;

-

забезпечення ліквідності [5].

Поряд з цими основними принципами можна назвати і наступні, необхідні для
здійснення:
-

принцип єдності прийняття управлінських рішень;

-

принцип вірогідності і своєчасності оцінки грошових потоків;

-

принцип забезпечення взаємозв’язку з цілями і завданнями фінансового

управління;
-

принцип забезпечення ефективності руху коштів [12].

Найважливішими поняттями при управлінні грошовими потоками є:
-

надходження грошових потоків, яке здійснюється за рахунок виручки від

реалізації продукції, збільшення статутного капіталу, отримання кредитів і позик,
збільшення кредиторської заборгованості;
-

виплата коштів, яка виникає через покриття підприємством поточних

витрат, інвестиційних витрат, платежів у бюджет і бюджетні фонди, виплата
дивідендів.
У процесі своєї фінансово-господарської діяльності підприємство отримує чисте
грошове надходження (чистий грошовий потік), який утворюється як різниця між усіма
надходженнями і виплатами коштів підприємства, і може бути від’ємним або додатнім,
що й буде характеризувати його діяльність та ефективність системи управління.
Методи розрахунку грошових потоків відображають стан грошових коштів на
кінець звітного періоду в результаті операційної, інвестиційної та фінансової
діяльності підприємства. Виділяють прямий і непрямий методи. Прямий метод
відображає результати операцій за розрахунками коштів на певний період у ході
операційної, інвестиційної та фінансової діяльності та визначає платоспроможність
підприємства і допомагає у здійсненні оперативного контролю за надходженнями і
витратами.
Непрямий метод дозволяє визначити величину чистого руху грошових коштів,
виходячи з величини отриманого прибутку, коригування якого дозволяє встановити
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причини розбіжності між фінансовим результатом і реальним надходженням грошей.
До 2010 року суб'єкти підприємницької діяльності розраховували рух коштів в
результаті операційної діяльності саме непрямим методом. У червні 2010 р. були
прийняті зміни (наказ Мінфіну № 382 від 10.06.2010 р.), згідно яких визначення руху
коштів від операційної діяльності надалі здійснюватиметься прямим методом.
Для формування ефективної системи управління грошовими потоками
необхідно враховувати ряд відносних показників, які допомагають здійснити аналіз
фінансового

стану

підприємства.

Серед

коефіцієнтів,

які

характеризують

платоспроможність та ліквідність підприємства та, які можна отримати на основі даних
про рух грошових коштів можна назвати наступні:
Коефіцієнт ліквідності грошового потоку – це співвідношення між сумою
вхідного і вихідного грошового потоку підприємства.
Коефіцієнт ефективності грошового потоку – це відношення чистого грошового
потоку до вихідного грошового потоку підприємства.
Коефіцієнт рентабельності на основі грошового потоку характеризує частку
чистого грошового потоку від операційної діяльності в обсязі виручки від реалізації
продукції (робіт, товарів та послуг) підприємства.
Коефіцієнт руху грошових коштів в результаті операційної діяльності – це
відношення чистого грошового потоку від операційної діяльності до поточних
зобов’язань підприємства.
Коефіцієнт

обслуговування

боргу

характеризує

здатність

підприємства

обслуговувати свої зобов’язання за рахунок чистого грошового потоку підприємства
від операційної діяльності.
Коефіцієнт грошового покриття короткострокових боргів – це відношення
величини чистого грошового потоку від операційної діяльності, зменшеної на суму
дивідендів, які будуть сплачені грошовими коштами до короткострокових боргів.
Коефіцієнт відношення грошового потоку від операційної діяльності до
загальної суми боргу – це відношення величини чистого грошового потоку від
операційної діяльності до загальної суми короткострокової та довгострокової
заборгованості.
Обчислення цих коефіцієнтів в основному здійснюється на основі ряду
абсолютних показників, які характеризують рух грошових коштів підприємства. До
них відносять:
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-

валові грошові надходження;

-

валові грошові витрати;

-

чистий грошовий потік;

-

дебіторська заборгованість;

-

кредиторська заборгованість;

-

оборотні активи;

-

залишок грошових коштів.
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Взагалі модель управління грошовими потоками підприємства визначається в
індивідуальному порядку самостійно, залежно від виду діяльності підприємства,
обраної стратегії, умов реалізації та середовища в якому вони здійснюються. Модель
управління, у свою чергу, залежить від організації та здійснення відповідної політики
управління грошовими потоками. Але все починається із формування цілей від
належного чи неналежного досягнення яких, в подальшому залежить все інше.
Висновки
Поняття грошових потоків є складним явищем, неоднозначним у своєму
трактуванні, але яке однозначно є однією з найважливіших складових, від яких
залежить успіх фінансово-господарської діяльності підприємства, його прибутковість
та ліквідність. Система управління грошовими потоками є складним процесом, який
включає в себе визначення і цілей, і завдань, здійснення етапів, відповідно до
принципів політики управління та інструментів її реалізації. Тобто власне формування
унікальної моделі управління грошовими потоками, яка б забезпечила ефективне
використання грошових коштів. Вдала організація та відповідне виконання системи
управління грошовими потоками підприємства забезпечить ефективність загальної
системи

управління

фінансово-господарською

діяльністю.

У

свою

чергу,

вдосконалення цієї системи передбачає правильне планування та прогнозування
необхідних грошових коштів та майбутніх витрат; перегляд попередніх та розробка
нової моделі та політики управління грошовими потоками, а також чіткий контроль за
виконанням всіх поставлених завдань.
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АННОТАЦИЯ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫМИ ПОТОКАМИ
Рассматривается сущность денежных потоков, их основные виды и характеристики.
Очерчиваются вопросы организации управления денежными потоками на предприятии, требования к
управлению денежными потоками как сложному процессу создания необходимых условий для
обеспечения эффективного использования денежных потоков. Наводятся способы и показатели оценки
денежных потоков предприятия.
THE SUMMARY
PERFECTION OF CONTROL THE SYSTEM BY MONEY STREAMS
Essence of money streams, their basic kinds and descriptions, is examined. The questions of
organization of management money streams are outlined on an enterprise, requirements to the management as
difficult process of creation of necessary terms money streams for providing of the effective use of money
streams. Methods and indexes of estimation of money streams of enterprise are pointed.
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УДК 330.341.1(477.87)
ФОРМИ ВЛАСНОСТІ І ГОСПОДАРЮВАННЯ ЯК ФАКТОРИ
ВИКОРИСТАННЯ ВИРОБНИЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ
С.А. ТОВКАНЕЦЬ
Мукачівський державний університет

В статті розглядаються проблеми
впливу форми господарювання на
забезпечення використання виробничого потенціалу. На прикладі Закарпатської
області проведено аналіз етапів приватизації. Відмічено, що значно нарощений
виробничий потенціал регіону за рахунок освоєння інвестицій на території
пріоритетного розвитку.
Ключові слова: приватизація, території пріоритетного розвитку, інвестиції,
виробничий потенціал.
Трансформація відносин власності шляхом приватизації державних підприємств
є головною складовою перетворення планової економіки в соціально орієнтовану
ринкову

економіку.

Роздержавлення

і

приватизація

покликані

забезпечити

співіснування і конкуренцію різних форм власності в Україні, оновлення виробництва,
зростання його конкурентоспроможності та підвищення ефективності використання
виробничого

потенціалу.

Вирішення

цих

завдань

потребує

реструктуризації

підприємств на базі впровадження нових технологій і сучасних методів управління,
підвищення продуктивності праці і якості продукції, інформатизації та екологізації
виробництва.
Стратегічні цілі приватизації мають загальні риси, які полягають у тому, щоб
підприємство переходило у власність того суб’єкта, який забезпечує кращі умови
викупу та подальшого функціонування приватизованого підприємства. Разом з тим,
кожна країна має національні особливості способу приватизації [1, 2, 3, 4].
Об’єкт та методи дослідження
В Україні вибір моделі приватизації визначався, насамперед, політичними
цілями [5,c.31]. Приватизація була зорієнтована на позбавлення держави монополії у
виробничому секторі і передачу частини економічної влади недержавному капіталу в
найкоротші строки. Така ціль не давала можливості здійснення приватизації шляхом
реалізації майна на фондовому ринку і ринку нерухомості із-за відсутності в Україні як
відповідної ринкової інфраструктури, так і приватного капіталу. Критеріями успіху
приватизації стали не економічні та соціальні наслідки, а темпи і масштаби
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приватизації. Це негативно позначилося на ефективності використання виробничого
потенціалу і зумовило наступні особливості української моделі приватизації.
Мета статті: провести аналіз процесу формування нових форм власності та
господарювання та їх впливу на використання виробничого потенціалу в сучасних
умовах.
Зауважимо, що процес приватизації в Україні залежно від форм і методів умовно
можна поділити на 4-и основні етапи [6,с.93]:
1.

Передприватизаційний етап (1988-1992 рр.).

2.

Етап індивідуальних технологій (1992-1994 рр.).

3.

Етап масової приватизації (1995-1998 рр.).

4.

Етап індивідуальної грошової приватизації (початок 1999 р.).

Такі умови формування мали неабияий вплив на типи господарювання.
Результати та їх обговорення
Перший етап розпочався в 1988 р. у межах колишнього СРСР з дозволу
приватного підприємництва у формі кооперативів. У 1991 р. в Україні було прийнято
комплекс законів, що створило правове поле для приватного підприємництва. За
слабкого державного контролю приватний капітал почав активно зростати, оскільки
практично кожний суб’єкт підприємництва розвивав одночасно легальну і тіньову
частини свого бізнесу. На цьому етапі тисячі так званих малих підприємств були
організовані як дочірні фірми великих державних підприємств і відомств, або
створювалися через підставних осіб менеджерами вищого рівня. До цього руху були
залучені раніше створені кооперативи. У цей період поширилися колективістські
методи приватизації, нерозвиненого орендного законодавства. Великі підприємства
викуповували об’єднання працівників „організації орендарів” за кошти самих
підприємств. Зародився конфлікт між орендним і приватизаційним законодавством,
який на етапі масової приватизації було вирішено на користь останнього.
На другому етапі приватизовано 11,0 тис. об’єктів, однак передбачених першою
програмою приватизації темпів не було досягнуто. Деформувалася структура
приватизаційного процесу, зокрема співвідношення малої та великої приватизації.
Більше половини підприємств, що перейшли у недержавний сектор економіки за
2,5 роки, становили середні та великі підприємства. Процес приватизації почав
поширюватися у нетрадиційних напрямах. На відміну від інших країн, торгівля,
побутове обслуговування та громадське харчування не стали сферами першо-чергової
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приватизації. Об’єктами її були промислові гіганти, підприємства-монополісти (як
правило, ті, що оформили оренду з правом викупу). Вони належали до галузей,
приватизацію яких планувалося здійснити пізніше – при формуванні зрілої ринкової
інфраструктури. При цьому зміна форм власності мала вигляд „точкової приватизації
випадкових об’єктів”. Хаотичне скорочення державного сектору часто руйнувало
технологічні та господарські зв’язки, посилювало й без того кризову ситуацію.
На третьому етапі середньорічні темпи приватизації зросли більше як у 2,5 рази.
За чотири роки (1995-1998 рр.) було приватизовано майже 50 тисяч об’єктів. При
цьому у проведенні масової приватизації значну допомогу надали міжнародні
організації. Проект малої приватизації здійснювався за участю Міжнародної фінансової
корпорації (МФК) – члена групи Світового банку. Активізація приватизації малих
підприємств розпочалася наприкінці 1994 – на початку 1995 р. з виходом указів
Президента України про її прискорення. Внаслідок цього у приватну власність було
продано більш як 90,0 % підприємств торгівлі, сервісу і громадського харчування.
Якщо середньорічні темпи малої приватизації за цей період зросли у 2,8 рази (змінили
форму власності 40,4 тис. малих підприємств), то середньорічні темпи приватизації
великих та середніх підприємств зросли майже у 2 рази (8,1 тис. таких об’єктів).
Четвертий етап розпочався у 1999 р. з прийняттям четвертої Державної
програми приватизації, який характеризується переважно індивідуальною грошовою
приватизацією. До об’єктів, які підлягають приватизації, віднесено нові складні
комплекси: машинобудування, транспорт, зв’язок, переробку нафти і газу [6,с.93-95].
Особливості цього етапу приватизації було запровадження індивідуального підходу до
приватизації, що передбачало підвищення інвестиційної привабливості об’єктів та
ліквідності емітованих цінних паперів через застосування процедури реструктуризації
організаційної структури підприємств та їх боргів. При цьому стало значне розширення
кола фінансових організацій, які беруть участь у продажу об’єктів приватизації (крім
традиційного продажу на фондових біржах, аукціонах і конкурсах пакети акцій могли
бути продані на міжнародних фондових ринках, через торговців цінними паперами, а
також за прямими міжнародними договорами).
Досвід української моделі приватизації переконує в помилковості політики,
спрямованої на зменшення державного регулювання цього процесу. Проте, перехідна
економіка України започаткувала і утверджує багатоманітні форми власності, а саме:
приватної, колективної, державної. Вказані та інші недоліки приватизації, особливо на
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перших трьох етапах, призвели до спадних тенденцій у виробничому потенціалі у
галузях економіки, а починаючи з четвертого етапу приватизації (1999 р.) - до
започаткування розширеного відтворення.
Науковий інтерес представляє аналіз двох останніх етапів (із чотирьох)
приватизації щодо динаміки кількості суб’єктів Єдиного державного реєстру
підприємств та організацій України (ЄДРПОУ), що відображає табл. 1
Згідно даних табл.1 простежуються наступні динамічні тенденції щодо
наявності суб’єктів ЄДРПОУ за організаційно-правовими формами господарювання та
власності:
•

у 1998 р., який характеризує завершення третього етапу масової

приватизації (1995-1998 рр.) на приватну форму власності припадало 26,3 % (3473 із
13197 суб’єктів в цілому), а на підприємства державної і комунальної власності –
5,2 %, або 687 одиниць;
•

2001-2008 рр. характеризують четвертий етап індивідуальної грошової

приватизації. Як видно, для всіх суб’єктів ЄДРПОУ області характерна зростаюча
динамічна тенденція. Так, у 2008 р. порівняно з 1998 р. їх кількість зросла на
43,7% (або на 5767 од.), а проти 2006 р. – на 6,5 %, або на 1154 од.
Таблиця 1.
Динаміка кількості суб’єктів ЄДРПОУ за організаційно-правовими формами господарювання *
(на початок року, одиниць)
Організаційно-правові
2008, % до:
1998
2001
2004
2005
2006
2008
форми господарювання
1998
2006
Всього
13197
15476
16740
17058
17810
18964
143,7
106,5
Фермерське господарство
496
777
1264
1322
1425
1528
308,1
107,2
Приватне підприємство
2941
3313
3006
2861
2960
3040
103,4
102,7
Колективне підприємство
1394
1177
691
583
552
491
35,2
88,9
Державне підприємство
263
173
133
126
120
114
43,3
95,0
Комунальне підприємство
424
349
362
364
356
379
89,4
106,5
Дочірнє підприємство
186
362
411
390
378
361
194,1
95,5
Іноземне підприємство
95
99
57
54
51
44
46,3
86,3
Орендне підприємство
39
25
16
13
13
13
33,3
100,0
Спільне підприємство
934
502
240
179
165
144
15,4
87,3
Відкрите акціонерне
товариство
203
226
220
214
210
204
100,5
97,1
Закрите акціонерне
товариство
206
194
159
155
152
138
67,0
90,8
Товариство з обмеженою
відповідальністю
2418
3330
3623
3714
3960
4173
172,6
105,4
Кооперативи
400
389
296
263
265
264
66,0
99,6
Організації (установи,
заклади)
1464
1614
2238
2461
2509
2911
198,8
116,0
в тому числі:
державна організація
(установа, заклад)
447
412
358
86,9
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комунальна організація
(установа, заклад)
Асоціація, корпорація,
концерн, інші об’єднання
юридичних осіб
Відокремлені
підрозділи
без статусу юридичної
особи
Інші організаційно-правові
форми
Приватна,
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-

-

-

1927

1931

2186

-

113,2

88

85

77

76

76

73

83,0

96,1

634

972

1084

1119

1155

1261

198,9

109,2

3826

378,1

110,5

1012
1889
2863
3164
3463
З них суб’єктів ЄДРПОУ за формами власності

всього
3473
26,3

4090
26,4

4270
25,5

4183
24,5

4385
24,6

4568
24,1

131,5
х

104,2
х

687
5,2

522
3,4

495
3,0

2864
16,8

2819
15,8

3037
16,0

х

107,7
х

687
%
5,2
*Джерело: [розрах. за 7,с.65]

522
3,4

495
3,0

490
2,9

476
2,7

493
2,6

71,8
х

103,6
х

%
Державна і комунальна,
всього
%
з них підприємств,
всього

• аналогічна зростаюча тенденція притаманна для наступних суб’єктів за
організаційно-правовими формами господарювання, а саме: фермерських госпо-дарств,
приватних підприємств, товариств з обмеженою відповідальністю, організацій
(установи, заклади), відокремлених підрозділів без статусу юридичної особи, а також
інших організаційно-правових форм;
• серед інших організаційно-правових форм відмітимо наступні за зростаючою
тенденцією щодо кількості суб’єктів ЄДРПОУ: громадські організації, кількість яких
збільшилась від 399 од. у 1998 р. до 1334 од. на початок 2008 р., або майже 3,3 рази;
релігійних організацій, кількість яких зросла від 258 до 982 од., або у 3,8 рази;
профспілки та об’єднання профспілок збільшились відповідно від 105 до
254 од., або у 2,4 рази; благодійних організацій, кількість яких зросла від 31 до 446 од.,
або в 14,4 рази; споживчі товариства та спілки споживчих товариств – від 90 до 179 од.,
або майже у 2,0 рази;
• спадна

тенденція

характерна

для

наступних

суб’єктів

ЄДРПОУ

за

організаційно-правовими формами господарювання, а саме: колективним, державним
та іноземним підприємствам і особливо, орендним та спільним підприємствам, а також
закритим акціонерним товариствам, кооперативам, асоціаціям, корпораціям, концернам
та іншим об’єднанням юридичних осіб.
Подальші дослідження, які витікають з табл. 1. засвідчують, по-перше, що
приватна форма власності займає вагоме місце серед суб’єктів ЄДРПОУ за
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організаційно-правовими формами господарювання, і має наростаючу тенденцію. Так,
якщо у 1998 р. таких суб’єктів нараховувалось 3473 од., то вже у 2001 р. – 4090, а у
2008 р. – 4568 од. Частка їх до всіх суб’єктів ЄДРПОУ області у 1998 р. становила 26,3,
а в 2001 р. – 24,1 %. У 2008 р. порівняно з 1998 р. кількість їх зросла на 31,5 %, або
майже на 1,1тис.од.
По-друге, простежується спадна тенденція щодо зменшення державних і
комунальних підприємств до 2006 р., і тільки в 2009 р. кількість їх дещо зросла. Так,
якщо у 1998 р. кількість таких підприємств з державною і комунальною формою
власності становила 687 од. (5,2 % до всіх суб’єктів ЄДРПОУ), то в 2006 р. – 476 од.,
або 2,7 %, а в 2008 р. – 493 од, або 2,6 %.
По-третє, найбільша кількість суб’єктів ЄДРПОУ припадає на колективні
організаційно-правові форми господарювання, хоча відкриті й закриті акціонерні
товариства, товариства з обмеженою відповідальністю в більшості випадків базуються
на приватній формі власності, або змішаній.
Отже, проведене дослідження засвідчує про розпорошення виробничого
потенціалу за кількісними характеристиками суб’єктів ЄДРПОУ як за організаційноправовими формами господарювання, так і за формами власності.
Дані досліджень свідчать про наступні тенденції в динаміці суб’єктів ЄДРПОУ:
• найбільша питома частка таких суб’єктів припадає на низинну природноекономічну зону (63,3 %, або 6912 суб’єктів у 1996 р. від загальної кількості та 63,8 %,
або 12105 од. у 2008 р.);
• на передгірну природноекономічну зону відповідно припало 19,7, а на гірську
– 17,0 % суб’єктів області у 1996 р., а в 2008 р. відповідно 17,3 % (3088 од.) та 18,3 %
(3372 од.);
• в цілому по області у 2008 р. порівняно з 1996 та 2006 р. кількість суб’єктів
ЄДРПОУ збільшилась відповідно на 73,6 % (8,0 тис. од.) та 6,5% (більше ніж на
1,1 тис. од.).

Аналогічна

зростаюча

тенденція

характерна

для

всіх

природноекономічних зон області, а також міст і районів. Отже, за рахунок освоєння
інвестицій на території пріоритетного розвитку значно нарощений виробничий
потенціал регіону.
Висновки
Таким чином, зниження ефективності використання виробничого потенціалу у
зв’язку із зміною форм власності відбувалося в галузях економіки області на всіх
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етапах відчуження державного і комунального майна на користь фізичних та
недержавних юридичних осіб.
Погіршення використання виробничого потенціалу на початкових етапах
приватизації відбувалося як через недоліки самого механізму приватизації, так і через
високі темпи її проведення. Адже на кінець першого етапу приватизації із
10926 об’єктів державного реєстру залишилось тільки 2335 об’єктів державної
власності, тобто 21,3 % загальної кількості, а на кінець другого етапу приватизації
17,1 %.
Аналіз кількості об’єктів за галузями економіки області та форми власності
свідчить, що після першого і другого етапів приватизації найбільше превалювання
приватної власності спостерігається у промисловості та сільському господарстві, де
питома вага кількості об’єктів приватної власності складає відповідно 68,0 та 61,4 %.
Аналіз фінансових результатів приватизованих суб’єктів підприємницької
діяльності, як виробничого потенціалу, свідчить, що на початку третього етапу
приватизації прибутково спрацювали тільки суб’єкти приватної власності, тобто
приватизація почала давати позитивні результати, які все помітніше почали
проявлятися з 2000-го р. на завершальному четвертому етапі приватизації, який, на
нашу думку, на сьогодні вступає в період завершеності.
Наведений аналіз впливу різних форм власності і форм господарювання на
використання виробничого потенціалу засвідчив, що приватизація як фактор
підвищення ефективності діяльності суб’єктів господарювання на початкових етапах її
здійснення не дала очікуваних результатів. Основними причинами цього стали
недосконалість моделі приватизації та незадовільна її реалізація, відсутність
ефективних
приватизовані

власників,

здатних

підприємства,

фінансово

і

організаційно

невідпра-цьованість

реструктуризувати

механізму

реальної

післяприватизаційної підтримки. І тільки на завершальному етапі приватизації почали
проявлятися деякі економічні та соціальні переваги застосування нових форм власності
і господарювання, що може бути предметом подальших наукових досліджень.
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АННОТАЦИЯ
ФОРМЫ СОБСТВЕННОСТИ И ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ КАК ФАКТОРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПОТЕНЦИАЛА
В статье рассматриваются проблемы влияния формы хозяйствования на обеспечение
использования производственного потенциала.
На примере Закарпатской области проведен
анализ этапов приватизации. Отмечено,что значительно наращенный производственный потенциал
региона за счет освоения инвестиций на территории приоритетного развития.
Ключевые слова: приватизация, территории приоритетного развития, инвестиции, производственный потенциал.
THE SUMMARY
FORM OF OWNERSHIP AND MANAGEMENT AS FACTORSOF PRODUCTION CAPACITY
The article deals with the problem of the influence of forms of management to ensure the use
of productive capacity. On the example of the Transcarpathian region analyzed stages of privatization. It was
noted that significantly augmented the production potential of the region through the development of
investments in the territory of priority development.
Key words: privatization, the territory of priority development, investment, production capacity.
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УДК 338.1
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ІНФОРМАЦІЙНІ РЕЗЕРВИ ЗРОСТАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ
УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЯМИ
В.Ф. ПРОСКУРА, О.Б. ШКОДИН
Мукачівський держаний університет

Інновації в діяльності сучасного підприємства є одним з чинників що напряму впливає на
ефективність його діяльності. Проте, в сучасних умовах доцільно говорити про інноваційний процес, а
навіть точніше про інноваційну політику підприємства. Лише забезпечення безперервного інноваційного
розвитку підприємства за участю як керівного так і виконавського складу підприємства може
гарантувати йому рівноправну участь у конкурентній боротьбі на сучасному ринку.

Постановка задачі
Умови ринкової економіки, що склалися в Україні зумовлюють необхідність
принципово нових підходів до визначення інновацій та управління інноваційним
процесом на підприємстві. У ринковихє умовах підприємство постійно повинно
вдосконалюватися, змінюватися, розвиватися, нале на більш високому рівні ніж це
було раніше. Розвиток повинен бути інноваційним. Саме він забезпечить виживання
підприємства у ринкових умовах при дотриманні принципу безперервності.
Об’єкти та методи дослідження
На ефективність функціонування підприємства в сучасних умовах впливають
різноманітні чинники, один з яких, на нашу думку, є найбільш впливовим –це
інновації. Звичайно, більшість авторів, зокрема Баканов М.І., Герасимчук В.Г., Новак
А.П. акцентують увагу на тому, що інновації як такі є лише знаряддям впливу на
ефективність.

Слід

розглядати

перманентний

процес,

"інноваційний

спрямований

на

розвиток"

комплексне

підпрроиємства

забезпечення

як

зростання

ефективності функціонування підприємства.
Метою статті є узагальнення проблем, пов"язаних з упровадженням інновацій у
діяльність сучасних підприємств та управління цим процесом у сучасних умовах.
Результати та їх обговорення
Як відомо підприємство – це основна організаційна ланка народного
господарства держави i, як самостійний господарський статутний суб’єкт, має право
юридичної особи та здійснює виробничу, науково-дослідну i комерційну діяльність з
метою одержання відповідного результату [1]. Підприємство в узагальному вигляді
слід розглядати як організаційно економічну систему, під якою мається на увазі
об’єднання цілей та ресурсів, пов’язаних між собою стремлінням співпродукувати
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досягнення загальної мети вробничого характеру, позначених новими системними
властивостями, а саме – принциповою здатністю до більш ефективної, продуктивної
праці, ніж зусилля окремих, не об’єднаних в єдину систему виробників [52].
У спеціальній літературі для позначення виробничих систем, якими є
підприємства,

використовують

такі

терміни,

як

„господарські”,

„виробничо-

господарські”, „організаційні”, „людино-машинні” та інші системи. В подальшому
будемо використовувати термін „організація”.
Автори

„основ

менеджменту”,

відповідаючи

на

запитання

„Що

таке

організація?”, зауважують, що певна група працюючих повинна відповідати декільком
обов’язковим вимогам, щоб вважатися організацією. До них відносяться:
1.

Наявність як мінімум двох людей, які вважають себе частиною цієї групи.

2.

Наявність як мінімум однієї цілі (тобто бажаного кінцевого стану або

результату), яку сприймають як загальну всі члени даної групи.
3.

Наявність членів групи, які з наміром працюють разом, щоб досягнути

значущої для всіх цілі.
З’єднавши в одну ці суттєві характеристики, ми отримуємо важливе визначення:
організація – це група людей, чия діяльність свідомо координується для досягнення
загальної цілі або цілей [36, с.31].
Організація створюється для досягнення певних цілей i постійно перебуває не в
статичному стані, а в динамиці.
Постає питання: „Підприємство „функціонує”, „вдосконалюється”, „змінюється”
чи „розвивається”? Якщо обмежитися короткою відповіддю, то підприємство i
функціонує, i змінюється, i розвивається, i вдосконалюється одночасно. Нема сумнівів
у тому, що техніко-технологічні, організаційні, економічні, інші складові господарської
системи постійно змінюються. Змінюються у часі, у просторі, причому, це не означає,
що лише у позитивному значенні.
Функціонування (від лат:functio – виконання роботи) передбачає здійснення
продиктованих або не продиктованих чи запропонованих дій або рішень у досягненні
визначеної

(продиктованої)

організаційно-розпорядчих

цілі.

Мається

рішень:

законів,

на

увазі

виконання

постанов,

інструкцій,

різного

роду

регламентів,

директив, програм, планів тощо. Якщо визначитися точніше, то функціонування
підприємства включає процеси:
1) виконання окреслених робіт;
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2) прийняття рішень;
3) встановлення необхідних комунікацій.
Вдосконалення, як поняття, передбачає досягнення дещо кращого, більш
позитивного, більш бажаного, більш прогресивного стану фінансових, інженерних,
кадрових, інших характеристик організації проти попереднього чи порівнювального
стану. Така вдосконаленість бажана для будь-якого підприємства особливо при
формуванні та й досягненні довгострокових та оперативних планів i програм.
Таким чином, логічно дійти висновку, що розвиток організації передбачає
інноваційні зміни, функціонування та вдосконалення керованої та керуючої систем,
тобто виробництва i управління як єдиного цілого. [52, c.22]
Під інноваційним розвитком розуміють:
а) постійний пошук можливостей і організацію виробництва нових видів
продукції;
б) її модернізацію;
в) безперервне вдосконалення техніки і технології виробництва.
У світлі останнього слід розглянути проблеми, з якими стикається діяльність по
вдосконаленню техніки і технології виробництва. В першу чергу тут стоїть питання
про вибір пріоритетності напрямів в цьому процесі, тобто про те, що ставиться як
головна мета. Цими цілями можуть бути:
1) механізація і автоматизація виробництва без зміни якісних характеристик
продукції, що випускається;
2) технологічне вдосконалення, спрямоване на максимальне використання
матеріальних ресурсів, вживаних для виготовлення продукції;
3) зростання якісних характеристик продукції, що випускається. Безумовно,
будь-яка орієнтація інноваційної діяльності на випуск нових видів продукції і
розширення її номенклатури також не може не поєднуватися з технічними і
технологічними інноваціями у виробництві. При цьому слід мати на увазі, що
технологічні інновації мають бути не дискретними, а мати характер безперервного
процесу, і це диктується сучасними темпами науково-технічного процесу. Інакше
можна втратити позиції в конкурентній боротьбі. Аналізуються чинники, спрямовані на
зростання ефективності управління інноваціями (інформаційні, людський чинник,
заохочення творчості і інші). Дослідження і аналіз літературних джерел дозволили
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встановити, що при проведенні інноваційної політики і при управлінні процесом
інновації необхідними елементами являються:
1) акцент на досягнення результатів максимально можливого за умов, що
конкретно склалися, рівня, найвищим серед яких є світовий рівень;
2) чітка адресна спрямованість інноваційної продукції;
3) максимальний облік вимог замовника;
4) постійний контакт з майбутніми споживачами продукції, починаючи із стадії
її розробки, випробувань і досвідченого виготовлення;
5) безперервний маркетинговий моніторинг настроїв і переваг потенційних
споживачів;
6) внесення до процесу виготовлення нової продукції технічних і технологічних
змін, обумовлених розвитком науково-технічного прогресу, що дозволяє забезпечити
інноваційну конкурентоспроможність продукції на ринку збуту;
7) використання у виробництві продукції гнучких технологій, що дозволяють
без великих витрат і організаційних складнощів вносити до них прогресивні зміни;
формування гнучкої і динамічної системи планування і управління інноваційним
процесом, орієнтованою не стільки на реалізацію цілей на етапі їх постановки, скільки
на досягнення максимального результату за рахунок внесення до цього процесу
корекцій, пов'язаних з розвитком науки і техніки;
9) облік вимог екологічної безпеки;
10) забезпечення функціонування ефективної системи управління якістю
продукції, що випускається, передбачає наявність на підприємствах, що випускають
складну продукцію, потужної випробувальної бази, що дозволяє виявляти слабкі місця
в новій продукції і ліквідовувати їх до виходу цієї продукції на ринки збуту.
Стимулювання інноваційних процесів є одним з головних завдань керівників на
підприємствах, що повинне передбачати створення атмосфери постійної пошукової
активності працівників, тобто їх націленості на рішення нових проблем, пов'язаних з
реалізацією останніх досягнень НТП.
ЛІТЕРАТУРА:
1. Господарський кодекс України // від 16 січня 2003 року N 436-IV(діє з
01.01.2004)
20. Бойчук І.М. Харів П.С., Хопчан М.І. Економіка підприємств. – Львів: В-во
“Сполом”, 1998.
27. Герасимчук В.Г. Розвиток підприємства: діагностика, стратегія,
ефективність: Монографія. – К.:Вища шк., 1995. – 265 с.
Журнал наукових праць №10(5)’2011

Науковий вісник Мукачівського державного університету
Економічні науки

197

36. Ізмайлова К.В. Фінансовий аналіз: Навч. посібник – К.: МАУП,2000.
52. Наливайко А.П. Теорія стратегії підприємства. Сучасний стан та напрямки
розвитку: Монографія. — К.: КНЕУ, 2001. — 227 с.
61.Тян Р.Б., Холод Б.І., Ткаченко В.А. Управління проектами.– Д.: ДАУБП,
2000.

АННОТАЦИЯ
ОРГАНИЗАЦИОННО ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕЗЕРВЫ РОСТА ЭФФЕКТИВНОСТИ
УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИЯМИ
Инновации в деятельности современного предприятия являются одним из факторов что
направлению влияет на эффективность его деятельности. Однако, в современных условиях
целесообразно говорить об инновационном процессе, а даже точнее об инновационной политике
предприятия. Лишь обеспечение непрерывного инновационного развития предприятия при участии как
руководящего так и исполнительского состава предприятия может гарантировать ему равноправное
участие в конкурентной борьбе на современном рынке.

THE SUMMARY
ORGANIZATIONALLY INFORMATIVE BACKLOGS OF GROWTH OF EFFICIENCY OF
MANAGEMENT INNOVATIONS
It is been an innovation in activity of modern enterprise one of factors that influences direction on
efficiency of his activity. However, in modern terms it is expedient to talk about an innovative process, and even
more precisely about the innovative policy of enterprise. Only providing of continuous innovative development
of enterprise with participation of both leading and performance composition of enterprise can guarantee him the
equal in rights participating in competitive activity at the modern market.
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ДО ВІДОМА АВТОРІВ
Редакційна колегія журналу «Науковий вісник Мукачівського державною
університету» приймає до розгляду наукові статті за матеріалами досліджень і науковотехнічних розробок, виконаних науковцями інституту та науковцями інших вузів та установ.
При отриманні позитивної рецензії на розглядувані редакційною колегією статті вони будуть
опубліковані в журналі.
ПРАВИЛА ПОДАННЯ РУКОПИСІВ СТАТТІ
Для публікації автори повинні подати в редакцію журналу:
1. Електронний варіант статті (файл на дискеті 3,5 дюйма або CD- диску). Файл статті
повинен мати назву (англійською мовою): Stat-прізвище першого автора).
2. Рукопис статті (роздрукований з електронного варіанту статті (файлу)), підписаний
авторами, в 1 -ому примірнику.
3. Електронний варіант анотацій українською, англійською та російською мовами
(міститься в окремому файлі на дискеті 3,5 дюйма або CD-диску). Файл анотації повинен
мати назву (англійською мовою): Anot-прізвище першого автора).
4. Роздрукований варіант анотацій з назвою статті українською, англійською та
російською мовами (текст набирається шрифтом Times New Roman, 10 пт, інтервал між
рядками - одинарний), 1- примірник.
5. Електронний варіант інформації про авторів українською, англійською та
російською
мовами (міститься в окремому файлі на дискеті 3,5 дюйма або CD- диску). Файл
інформації повинен мати назву (англійською мовою): Inform-прізвище першого автора).
Відомості про авторів (прізвище, ім'я, по-батькові, вчена ступінь, посада, назва кафедри
та установи, наукові інтереси авторів, контактні телефони, домашня адреса).
6. Рецензія на статтю, підписана доктором (кандидатом) наук за напрямком наукової
діяльності (підпис рецензента повинен бути завірений установою).
Рукопис статті, анотації, інформація про авторів, дискета (CD-диск)
подаються в редакцію в прозорому файлі.
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ РУКОПИСУ СТАТТІ
Статтю треба розбивати на підрозділи з назвами. Всі підрозділи статті виділити
курсивом, напівжирними літерами, окремим рядком, 12 пт.
Першим підрозділом (абзацем) статті має бути анотація українською мовою (до 10
рядків тексту), текст набирається шрифтом Times New Roman, 10 пт, інтервал між рядками одинарний.
- Підрозділ «Вступ» (постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із
важливими практичними завданнями). Назва підрозділу «Вступ» не пишеться;
- Підрозділ «Об'єкти та методи дослідження» (аналіз останніх досліджень і
публікацій, в яких започатковано розв'язання проблеми і на які спирається автор, виділення
невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується стаття);
- Підрозділ «Постановка задачі» (формування мети статті);
- Підрозділ «Результати та їх обговорення» (виклад основного матеріалу
досліджень);
- Підрозділ «Висновки» ( з проведених досліджень і перспективи подальших
розвідок у цьому напрямі);
- Підрозділ «Література» (назва підрозділу «ЛІТЕРАТУРА» пишеться прописними
літерами, шрифтом Times New Roman , 12 пт.).

ОБСЯГ СТАТТІ
- Оглядово-узагальнюючого характеру - 10 сторінок формату А4;
- проблемного характеру - до 6 сторінок формату А4;
- про розв'язання конкретної наукової задачі - до 5-ти сторінок формату А4;
- короткого повідомлення про досягнутий результат - до 3 сторінок формату А4.
Рукописи статей, що перевищують вказані обсяги, до розгляду не приймаються.
1. Текст рукопису розміщений на аркуші розмірами 210x290 (формат А4).
2. Орієнтація аркуша - книжкова (альбомна не допускається)
3. Поля - всі поля 2,5 см.
4. Колонтитули-1,25 см.
5. Сторінки - без нумерації.
6. Весь текст набирається тільки шрифтом Times New Roman розміром 12 пт за допомогою
текстового редактора Microsoft Word (не нижче версії Word-97).
7. Перший рядок - відступ на 1,25 см.
8. Інтервал між рядками - 1,5.
9. Вирівнювання по ширині.
10. Переноси слів не допускаються.
11. Не використовуйте макроси та вбудовані об'єкти.
12. Текст рукопису має бути побудований за загальноприйнятою схемою:
- рукопис починається з індексу УДК, шрифт Times New Roman, 12 пт у верхньому
лівому кутку аркуша;
- назва статті - великими напівжирними літерами, шрифт Times New Roman,
12 пт
(посередині);
- Ініціали, прізвища авторів - великими літерами, шрифт Times New Roman, 10 пт
(посередині);
- Назва установи, де працює автор - повністю, шрифт Times New Roman, 8 пт
(посередині);
- Через один рядок з абзацу починається «Вступ»;
13. При створенні рисунка можна застосувати будь-які засоби, але у документі він повинен
бути зафіксованим з текстом. Підписи під рисунками слід робити жирними рядковими літерами
розміром 10 пт, вирівнювання по центру. Нумерація рисунків наскрізна для всієї статті.
Розміщувати рисунки необхідно після першого згадування в тексті.
14. Таблиці створюються тільки за допомогою Microsoft Word. Назва таблиць та саме слово
«Таблиця» пишеться одним рядком посередині. Назва таблиці пишеться напівжирним шрифтом
розміром 10 пт. Нумерація таблиць наскрізна для всієї статті. Розміщувати таблиці необхідно
після першого згадування в тексті.
15. Формули друкуються враховуючи такі вимоги:
- При наборі формул використовують редактор формул Equation.
- Формула та її номер розташовуються за допомогою табуляції.
- Формула розміщується по центру, її номер розташовується біля границі поля.
- написання формул має бути чітким - належність індексів зрозуміла, дроби та дужки
оформленні чітко, з використанням проміжків між ними.
- Курсивом виділяються тільки латинські літери.
16. Перелік використаних джерел вміщується в кінці статті, нумерується відповідно з
порядком посилання на джерела у тексті, оформляється згідно ГОСТ 7.1-84. У тексті рукопису
посилання на літературу ставляться в квадратні дужки. Посилання на ще не
опубліковані праці не допускається.
СТАТТІ, ОФОРМЛЕННІ БЕЗ ДОТРИМАННЯ ЗАЗНА ЧЕНИХ ВИМОГ,
РОЗГЛЯДАТИСЯ НЕ БУДУТЬ!

Відповідальність за зміст статті несе автор.
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