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УДК 620.22: 669.017
ВЛАСТИВОСТІ ТЕРМІТНИХ СТАЛЕЙ, ЛЕГОВАНИХ НІКЕЛЕМ ТА
ХРОМОМ
1

Ю.Ю. ЖИГУЦ1, В.Ф. ЛАЗАР2
ДВНЗ «Ужгородський національний університет»
2
Мукачівський державний університет

У даній роботі досліджено термітні хромонікелеві сталі. Виявлено особливості хімічного
складу, механічні властивості та структури термітної сталі. Окремим дослідженням встановлено
зміну механічних властивостей термітної сталі від температури. Проведена робота дозволила
встановити склад шихти для синтезу термітних хромонікелевих сталей; розробити методику
приготування металотермічної суміші та синтезу сплаву, а також виявити вплив таких легуючих
елементів, як хром і нікель на структуру синтезованого сплаву.
Ключові слова: металотермія, синтез, термітні сталі, властивості, структура, леговані сталі.

Вступ
Термітні сталі леговані нікелем знаходяться все більше поширення у різних
галузях промисловості насамперед у зв'язку із особливими властивостями, а саме
високою корозійною стійкістю, окалиностійкістю, задовільною міцністю,
пластичністю, підвищеними механічними властивостями при високих температурах та
задовільною зварюваністю.
У поєднанні із перевагами металотермічного методу синтезу цих сталей
з’являються значні перспективи використання високоперегрітого розплаву у
технологіях термітного синтезу.
Синтез литих сплавів металотермічними методами можна проводити при
відсутності потужних джерел електроенергії, складного обладнання для традиційного
плавлення сплаву та його заливки, без застосування вакуумних пристроїв для
проведення процесу синтезу, забезпечуючи високу продуктивність та швидкість
технологічного циклу [1-5]. У найпростішому варіанті металотермією синтезують
сплав у футерованому ливарному ковші.
Не в останню чергу звертають увагу на металотермічні методи і тому, що вони
надають можливість використовувати відходи термічного, ливарного та
металорізального виробництв (залізну окалину, мливо алюмінієвої стружки, відсів
лігатур, пил з повітряних фільтрів у ливарних цехах, мливо недопалених частин
графітових електродів та ін.). Важливо відмітити, що термітний сплав може
використовуватися не тільки для отримання виливків, але і для проведення термітного
зварювання, виконання екстрених ремонтних робіт тощо [1, 2, 6]. Таким чином,
термітні хромонікелеві сталі викликають інтерес для дослідження не тільки з наукової
точки зору, але для практичного їх використання у виробничих умовах.
Мета роботи
Встановити вплив легування нікелем та хромом на структуру та властивості
термітної хромонікелевої сталі.
Завдання роботи
Комплекс завдань для досягнення мети роботи складається з виявлення за
допомогою ізотермічних розтинів структури термітної сталі легованої нікелем та
хромом; встановлення впливу температури на фазовий розподіл та структуру
потрійного Fe-Cr-Ni термітного сплаву; дослідження механічних властивостей
термітного сплаву та виявлення впливу хімічного складу термітного сплаву на
механічні властивості.
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Матеріали та методика металотермічного синтезу термітних сталей.
Для компонування металотермічної шихти використані матеріали: порошок
алюмінію марок ПА-3–ПА-4 ГОСТ 6058-73 (або просіяне мливо алюмінієвої стружки),
хром металевий ГОСТ 5905-79; ферохром ФХ65-7А ГОСТ 47570-79; силікокальцій
С40Л10 ГОСТ 4762-71; силікомарганець СМн26 ГОСТ 4756-77; феросиліцій
ФС65Ал3,5 ГОСТ 1415-78; феромарганець ФМн70 ГОСТ 4761-80; сажа ацетиленова
(технічний вуглець ТУ 14-7-24-80); порошок титановий хімічний ПТХ-1, ПТХ-2
ТУ 48-10-78-83; порошок хрому ПХ-1, ПХ-2 ТУ 14-1-14-77-75; залізна окалина
(ковальського і прокатного виробництв) з середнім хімічним складом (% за масою):
0,05 С; 0,10–0,35 Si; 0,10–0,35 Mn; 0,01–0,03 S; 0,01–0,03 P; 40–50 Fe2O3; 50–60 FeO.
Порошкова шихта просушувалася при температурі 150–1800С, змішувалася, а
після цього розміщувалася і ущільнювалася у металотермічному реакторі [6] діаметром
80 мм з різним процентним співвідношенням компонентів у суміші. Для визначення
маси металевого зливка і виходу сплаву з шихти були проведені мікроплавлення.
Ініціювання процесу горіння виконувалося спеціальним титановим запалом
виготовленим з титанового порошку.
Для покращення шлаковідділення у шихту при отриманні залізовуглецевих
сплавів додавався польовий шпат (СаF2).
У дослідженнях використовували порошкові інгредієнти металотермічних шихт,
частка з яких виготовлялася з відходів ливарного, ковальського та металорізального
виробництв (залізна окалина, просіяне мливо графітових електродів, мливо алюмінієвої
стружки та ін.). Шихта попередньо розраховувалася за стехіометричним
співвідношенням компонентів реакції [2], а у подальшому враховували засвоєння
окремих компонентів за допомогою відповідних коефіцієнтів.
Після процесу синтезу відділяли сплав від шлаку, оцінюючи структуру шлаку, і
проводили контрольне зважування та встановлення величини виходу металу з шихти,
досліджували синтезований зливок.
Теоретичні та експериментальні дослідження
Аналіз літературних та експериментальних даних [1, 2] показав, що ефективність
впливу легуючого елементу нікелю суттєво залежить від вмісту хрому у термітній
сталі. Характерним є те, що якщо до термітної сталі з вмістом 10-14% хрому додати 24% Ni – отримується мартенситна структура і, як наслідок, зменшується критична
швидкість охолодження сталі та збільшується її схильність до гартування.
Із збільшенням вмісту Ni в термітній сталі відмічено зменшення схильності її до
гартування разом із зменшенням інтенсивності мартенситних перетворень. При цьому
точка початку і кінця мартенситних перетворень зміщується у область менших
температур. Збільшення ж вмісту Ni до 10-13% призводить до утворення у структурі
термітної сталі стійкого аустеніту. Встановлено, що при вмісті Cr у термітних сталях
більше ніж 13% (наприклад в термітних аналогах промислових сталей Х19, Х22Т, Х27,
Х28) незначний вміст Ni дозволяє отримати аустенітно-феритну структуру.
Глибокий аналіз термітних сталей дозволив побудувати ізотермічні розрізи
потрійних діаграм стану Fe-Cr-Ni при 500оС (рис. 1, а), 800оС (рис. 1, б) та 1100оС (рис.
1, в). при температурі 1100оС у всіх термітних сплавах (див. рис. 1) виявлена
мікроструктура, яка складається з однофазних областей або змішаних твердих розчинів
α+γ. Зустрічаються у окремих областях діаграми Fe-Cr-Ni, крім фаз фериту та аустеніту
ще і σ-фаза. Особливо її вміст значний у термітних сталях Х18Н9 та Х18Н10Т.
Збільшення вмісту вуглецю у термітних сталях надає їм більшої міцності (σв) та
умовної границі тягучості при допуску на пластичну деформацію 0,2% (σ0,2), що
показано на рис. 2. Одночасно із збільшенням вмісту вуглецю у термітних сталях
зростає твердість (рис. 3, а) та зменшується ударна в'язкість ан (рис. 3, б). Збільшення
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на 10,5% твердості та на 12,3% ударної в’язкості, очевидно, пов’язано із технологією
отримання термітного сплаву і додатковим його дорозкисленням алюмінієм, що
входить у склад металотермічної суміші. На підтвердження цього у термітній сталі
виявлено сліди алюмінію у кількості 0,001…0,002% за масою.

а

б

в
г
Рис. 1. Ізотермічні розрізи потрійних Fe-Ni-Cr термітних сталей при
різних температурах:
о
а – при 500 С, б – при 800оС, в – при 950оС, г – при 1100оС

Рис. 2. Залежність міцності (σв) та границі текучості при допуску на
пластичну деформацію 0,2% (σ0,2) від вмісту вуглецю у термітній сталі
Наступна термічна обробка у вигляді нормалізації з нагрівом до 1100оС і
охолодженням на повітрі стабілізує однорідний аустеніт і надає додаткової
пластичності термітній сталі та високої корозійної стійкості. При наявності у термітній
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сталі понад 20% Cr або інших феритоутворюючих легуючих елементів (таких як Si,
Mo, Ti, Nb) кількість нікелю для отримання аустенітної структури збільшують на 3-5%.

а

б
Рис. 3. Залежність твердості (НВ) та ударної в’язкості (аН) від
тривалості нагріву (Т) термітної сталі Х18Н10Т
У подальшому результатом дослідження стало встановлення впливу нікелю та
хрому на положення мартенситної точки у термітній сталі. По мірі зростання вмісту
нікелю у термітній сталі температура мартенситної точки, як і очікувалося,
зменшується (рис. 4). Збільшення вмісту Cr так само призводить до суттєвого
зменшення точки початку мартенситного перетворення.
Для термітних сталей – аналогів промислових сталей Х17Н13М2Т та Х17Н13М3Т
виявлено, що молібден сприяє збільшенню кількості феритної фази та незважаючи на
це термітні сталі леговані молібденом більше, ніж хромонікелеві, схильні до
окрихчування, особливо при нагріві до температур 650-750оС в результаті утворення у
структурі σ-фази.
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Рис. 4. Вплив нікелю та хрому на положення мартенситної точки у
термітній сталі
Відмічено, що молібден у термітній сталі Х18М10 у кількості до 3% незначно
зменшує корозійну стійкість у агресивному середовищі азотної кислоти. Зменшення ж
вмісту вуглецю у термітній сталі типу Х18Н10 надає сталі більшої корозійної стійкості,
сприяючи зростанню опору міжкристалічній корозії в результаті усунення з структури
карбідних і карбонітридних сполук, збільшує пластичність та покращує зварюваність.
Це особливо важливо при виготовленні деталей машин та апаратури, що працюють у
важких та особливо важких умовах.
Дослідження впливу нікелю і хрому на структуру термітної сталі (рис. 5)
дозволило вивести формули для розрахунку компенсації Cr та Ni за рахунок інших
легуючих елементів. Так, для компенсації легуючого елемента Ni встановлено, що його
вплив можна відновити за еквівалентом нікелю – ENi і розрахувати необхідний вміст
інших легуючих елементів за формулами (1) та (2):

E Ni = C Ni + 30·C c + 0,8·С Mn ,

(1)

де CNi, Сс, СMn – концентрація відповідно Ni, C та Mn у термітній сталі, % за
масою;
та для встановлення еквіваленту Cr у термітній сталі – ECr:

E Cr = CCr + C Mo + 1,7·СSi + 0,8·С Nb ,

(2)

де СCr, CMo, CSi, CNb – концентрація у термітній сталі Cr, Mo, Si та Nb відповідно,
% за масою.
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Рис. 5. Діаграма структурних змін термітних хромонікелевих сталей
Висновки
1. Розроблено технології синтезу термітних хромонікелевих сталей.
2. Встановлені механічні властивості вказаних марок сталей та вплив на них
температури вказують на те, що досліджені термітні сталі можуть успішно заміняти
промислові марки. 3. Виявлено вплив Ni та Cr на структуру термітної сталі.
4. Встановлено залежність твердості та ударної в’язкості термітної сталі Х18Н10Т.
5. Виявлено вплив Ni та Cr на температуру початку мартенситного перетворення у
термітних хромонікелевих сталях. 6. Розроблено методику розрахунку концентрації
легуючих елементів для компенсації в термітних сталях Cr і Ni іншими легуючими
елементами. 7. Встановлено діаграму структурних змін термітних хромонікелевих
сталей.
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АННОТАЦИЯ
СВОЙСТВА ТЕРМИТНЫХ СТАЛЕЙ ЛЕГИРОВАННЫХ НИКЕЛЕМ И ХРОМОМ
В данной работе исследовано термитные хромоникелевые стали. Выявлены особенности
химического состава, механические свойства и структуры термитной стали. Отдельным
исследованием выявлено изменение механических свойств термитных сталей от температуры.
Проведенная работа позволила установить состав шихты для синтеза термитных хромоникелевых

Журнал наукових праць №16(11)’2014

Науковий вісник Мукачівського державного університету
Природничі і технічні науки

11

сталей; разработать методику приготовления металлотермической смеси и синтеза сплава, а также
установить влияние легирующих элементов, таких как хром и никель на структуру синтезированного
сплава.
Ключевые слова: металлотермия, синтез, термитные стали, свойства, структура, легированные
стали.

THE SUMMARY
THE PROPERTIES OF THERMITE STEELS ALLOYED BY NIKEL AND CHROMIUM
The paper were investigated the thermite chromium-nickel steels. The features of the chemical
composition, mechanical properties and structure of thermite steel are identified. Individual studies changes in
the mechanical properties of thermite steel at temperatures are revealed. This work has allowed establishing the
composition of the charge for the synthesis of thermite chromium-nickel steels; develop the technology of
preparing metallothermic mixture and synthesis of the alloys and the influence of alloying elements, as a
chromium and nickel at the structure of synthesized alloy.
Keywords: metallothermy, synthesis, thermite steel, properties, structure, alloyed steels.

УДК 657.658
ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ ФОТОЕЛЕКТРИЧНИХ
ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ СВІТЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ В ОДЯЗІ
ГЕРАСИМОВ В.В.
Мукачівський Державний Університет

Робота присвячена прикладним аспектам використання фотоелектричним
перетворювачам світлової енергії в одязі. Представлені основні види світлових перетворювачів
світлової енергії придатних для використання в текстилю. Акцентовано увагу на базових принципах
роботи перетворювачів енергії та перспективі впровадження новітніх технологія щодо покращення
експлуатаційних характеристик даних елементів.
Ключові слова: фотоелектричні перетворювачі, світлодизайн, одяг.

За останні десять-двадцять років використання фотоелектричної енергії стрімко
зросло у світі, і її частка збільшилась в загальну енергетичну мережу особливо в таких
країнах, як Японії та Німеччини. Електрична енергія від сонячних батарей все ще
занадто дорога у порівнянні з класичними електростанціями, але фотоелектричні
джерела енергії, які
відокремлені за географічним розташуванням далеко від
електропостачальних мереж, були б економічно доцільними та корисними
для
багатьох застосувань. Розмір та вихідна потужність таких відокремлених систем
змінюється в значних діапазонах від декількох кіловат до менше одного вата.
Конструктивно такі системи характеризуються
наступним: вони
містять
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акумуляторні батареї, супутню електроніку-«начинку», а також ряд сонячних модулів,
з‘єднаних між собою.
Окремої уваги заслуговує
окремий тип
такої
локальної системи
енергопостачання, яка інтегрується в одяг людини.
Куртки, плащі, рюкзаки, аксесуари, навіть футболки та кепки, забезпечують
достатньо велику площу для інтегрованих фотоелектричних елементів (ІФЕЕ). Це
джерело енергії має одну значну перевагу – портативність, що дозволяє скористатись
цим джерелом енергії в практично будь-який момент часу і без обмежень.
Постановка задачі
На даному етапі розвитку людства, фактично кожна людина користується
мобільним телефоном або модним електронним гаджетом типу МП3 плеєр, фото відео
камера, планшет тощо. Крім суто розважальних функцій є ряд носимих (так званих
portable) пристроїв, які виконують певні, важливі для людини функції. Перш за все це
моніторинг стану здоров‘я людини, засоби передачі та підсилення голосу, пристрої
фіксації та спостереження за надзвичайними ситуаціями, системи глобального
позиціонування (GPS) тощо. Цим портативним електронним пристроям потрібні
постійні джерела енергопостачання з метою подолання проблеми розряду батареї,
особливо у надзвичайних ситуаціях.
В той же час, для даних пристроїв спостерігається тенденція до збільшення
споживання електричної енергії, а значить підвищуються вимоги до електроємності
акумуляторів. Хімічні джерела енергії у вигляді популярних Li батарей вже досягли
межі максимальної потужності при фіксованих мас-габаритних характеристиках
елементів. Подальше зростання їх потужності призводить до тлумачення терміну
«портативність» у доволі відносний зміст. Слід зазначити, що перспектива заміни в
найближчий час Li акумуляторів більш ефективнішими та доступнішими аналогами у
світі не передбачається. Так само, як за останні 100 років не знайдено заміни свинцевокислотним автомобільним акумуляторам, і це не дивлячись на їхню надшкідливість
при виробництві та утилізації, небезпеку при експлуатації та вагу.
Результати та їх обговорення
Найдоступнішим джерелом енергії для портативних пристроїв може виступати
світлова енергія, яка переважно представлена енергією випромінювання Сонця. Для її
трансформації в електричну треба застосовувати фотоелектричні перетворювачі. Більш
як півстоліття знадобилося людству для того, щоб з'явилися перші сонячні
фотоелементи з ефективністю, яка ледь не перевищувала 1%. Однак для старту
фотоелектричної енергетики була потрібна суттєво більша ефективність. Вирішальним
для цього напрямку з'явилося створення кремнієвих фотоелементів з р-n переходом, що
мали КПД близько 6%. Перше практичне використання кремнієвих сонячних батарей
для енергетичних цілей мало місце не на Землі, а в навколоземному космічному
просторі. Найпростіша конструкція сонячного елементу (СЕ) - приладу для
перетворення енергії сонячного випромінювання в електричну - показана на рис. 1. На
малій глибині від поверхні кремнієвої пластини р сформований р-n-перехід з тонким
металевим контактом. На зворотню сторону пластини нанесено суцільний металевий
контакт. Коли СЕ освітлюється, поглинені фотони генерують нерівноважні електрондіркові пари. Електрони, що генеруються в р-шарі поблизу р-n-переходу, підходять до
р-n переходу, і існуючим в ньому електричним полем виносяться в n-область.
Аналогічно і надлишкові дірки, створені в n-шарі, частково переносяться в р-шар. У
результаті n-шар набуває додаткового негативного заряду, а р- шар позитивного.
Знижується первісна контактна різниця потенціалів між р- і n-шарами напівпровідника,
і в зовнішньому ланцюзі з'являється ЕРС. Негативному полюсу джерела струму
відповідає n-шар, а р шар – позитивному [1].
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Рис. 1. Конструкція сонячного елемента [1]
Основні втрати сонячного випромінювання при трансформації його в
електричну енергію визначаються фундаментальними обмеженнями фотоефекту в
області інфрачервоного випромінювання (hv ≤ Eg) і в області короткохвильового
випромінювання (hv>>Eg), а також низькою ефективністю виведення фотогенерованих
носіїв заряду з об'єму (c-Si) фотоперетворювача. Для виготовлення наземних
фотоелектричних перетворювачів (ФЕП) найбільш придатними вважаються
напівпровідники Si, CdTe, GaAs, InP. Близько 91% енергії падаючого світлового потоку
можна перетворювати в електричний струм у кремнієвих ФЕП при розв'язанні
проблеми вивільнення носіїв заряду (НЗ) із об'єму напівпровідника. Низька вартість
кремнію є визначальною при виборі матеріалу для фотоелементів.
Для ефективної роботи сонячних елементів необхідне дотримання ряду умов [2]:
• оптичний коефіцієнт поглинання активного шару напівпровідника повинен
бути достатньо великим, щоб забезпечити поглинання значної частини енергії
сонячного світла в межах товщини шару;
• генеруючі при освітленні електрони і дірки мають ефективно збиратися на
контактних електродах з обох сторін активного шару;
• сонячний елемент повинен володіти значною висотою бар'єру в
напівпровідниковому переході;
• повний опір, включений послідовно з сонячним елементом (виключаючи опір
навантаження), повинен бути таким, щоб зменшити втрати потужності (тепло джоуля)
в процесі роботи;
• структура тонкої плівки повинна бути однорідною по всій активній області
сонячного елемента, щоб виключити закорочування і вплив шунтуючих опорів на
характеристики елементу.
Як правило, для зручності конструкції й підвищення ККД СМ, прагнуть
добитися поглинання світла в одному з його шарів. Цей шар називають поглинаючим
(поглиначем). Другий напівпровідник служить лише для створення потенційного
бар'єра та збирання генерованих світлом носіїв заряду.
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a)
б)
Рис. 2 Кремнієва фото пластина: (а) – кристалічна, (б) – гнучка (flexible )
ККД для фотоперетворювачів на основі кремнієвих кристалічних пластин
досягло рівня 16-19 %. Дані перетворювачі легко можна придбати у спеціалізованих
магазинах за доступною ціною. Придбані в мережі Інтернет фотопластини
кристалічного кремнію та послідуючі експерименти над ними вказують на їх суттєвий
недолік – занадто велику крихкість. В той же час
практика показує, що багато
портативних пристроїв можуть отримувати досить енергії від одягу на основі
інтегрованих сонячних модулів з максимальною потужністю 1-5 Вт.
Починаючи з 2000 року, одяг з інтегрованими сонячними елементами регулярно
представлявся на ярмарках і виставках як «розумний текстиль» або «розумний одяг»
9наприклад, Avantex ярмарках у Франкфурті, Німеччина або Nixdorf Форумі
інновацій)[4]. Хоча споживачі та виробники одягу, здається, дуже зацікавлені в одязі,
до якого інтегровані сонячні батареї, але поява реальних продуктів на ринку
перешкоджається та затримується із-за обмеженості доступу до гнучких сонячних
батарей. З точки зору клієнта, система локального енергозабезпечення повинна бути
легкою у використанні, бути зручною і надійною, пропонувати універсальний роз'єм
для незліченних зарядних адаптерів та пристроїв, і, звичайно, отримувати достатню
кількість енергії за доступною ціною. Якщо частина системи є візуально видимою, то
вона повинна бути естетично привабливою і добре інтегруватись з конкретним
дизайном одягу. З'єднувальні дроти, контролери заряду і батареї повинні бути
невидимими, легкими, і не вимагати обслуговування. Як додаткова вимога - одяг з
вбудованою електронікою і фотоелектричними елементами повинні бути такими, що
миються, як будь-який інший текстиль.
Рисунок 3 показує прототип даного пристрою – взимку на відкритому повітрі
куртки з вбудованими сонячними модулями забезпечують максимальну вихідну
потужність 2,5 W. В даний одяг інтегровані фотоелектричні елементи, які призначені
для живлення MP3-плеєра, і після трьох годин при повному сонці забезпечує більш ніж
40 годин його роботи.
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Рис.3 Приклад використання сонячних перетворювачів енергій в
зимній курці фірми «Maier» [4]
Характеристика основних типів перетворювачів світлової енергії, придатних до
використання в одязі.
Американська компанія United Сонячна Овонік виробляє гнучкі потрійні
з'єднання Si-модулів на основі сталевої фольги для будівництва із загальною вихідною
потужністю більше 45 МВт в рік. Так як ці модулі призначені для тривалого
зовнішнього використання, то зовнішнє покриття є порівняно жорстким і не підходить
для великих площ їх інтеграції в одязі.
Інші варіанти побудови сонячної батареї були сформовані на основі мідного
дроту для тканини, які виготовлені з фотоелектричних волокон без суцільної плоскої
підкладки, однак, при цьому волокна довільно переміщуються один відносно іншого,
що призводить до виникнення багатьох проблем, таких як переміщення переплетення,
затінення, і відмова від електричного з‘єднання такого одного волокна. Враховуючи всі
невирішені проблеми, виробництво таких волокон як елементів сонячних батарей не
представляється можливим, але технічно реалізуємо в майбутньому.
Пошук компромісу між мінімальною загальною товщиною і, отже,
максимальною гнучкістю форм сонячних модулів, з одного боку, і стійкістю до прання,
механічною стійкістю і довговічною з іншого боку, становить важливе завдання, яке
ще не було вирішено протягом тривалого часу у розвитку тонкоплівкових технологій.
Великі надії зосереджені на органічних сонячних елементах, які могли б, в принципі,
бути нанесеними на фольгу полімеру[6]. Прорив в органічних сонячних технологіях
демонструють деякі вчені
на об'ємних об‘єктах гетеропереходу з ефективністю
перетворення 5%. Основною проблемою для всієї цієї концепції органічних елементів
є їх інкапсуляції і довгострокова стабільність. Органічні елементи досить добре
працюють в щільно закритих скло-скло пакетах. Гнучкі елементи на основі органічнонеорганічних багатошарових структур
запобігають потраплянню вологи і
проникненню кисню до середини.
Для цих сонячних елементів
бар'єрних плівок повинні обмежувати
-8
-2
проникнення вологи до менш ніж 10 г·м сут-1, що на два порядки величини менше,
ніж потрібно для органічних світлодіодів та випромінюючих дисплеїв. Для органічних
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елементів необхідний подальший прогрес в плані підвищення їх стабільності. Тоді
вони будуть придатними для застосування. Мідь індію галію селеніду (CIGS) або
сульфіду міді індію (CIS) елементи продемонструвати свої найкращі результати на
скляних підкладках, з отриманою ефективністю 19,5%[7]. Гнучкі CIGS досягли
ефективності до 17,4% на фользі. Складна будова цього елементу характеризується
наявністю бар'єрного шару, який захищає гетероперехідну CIGS структуру проти дії
дифузії домішки металу з підкладки. Так як для поліамідних (PI) підкладок в процесі
осадження існує обмеження температури Td<450°C, тому ефективність даного
перетворювача падає до η~11%[7,8].
Оскільки в даному дослідженні розвиток технології виготовлення сонячних
батарей розглядається у відповідності до текстильної галузі для звичайного виду одягу
такого як, як футболки, куртки і т.д., то слід зменшувати товщину підкладки і, отже,
температуру, при якій відбувається технологічний процес формування сонячного
елементу на підкладці. Це підходить тільки для температурного діапазону Td=100130°С, що
відповідає товщині D=10-20мкм для ПЕТ або ультра тонкої
поліетіленнафталат (PEN) фольги.
Такий режим
дозволяє
зберегти достатню механічну стабільність
експлуатаційних параметрів для сонячних батарей і супутніх її елементів.
Так як ідея живлення від фотоелектричного перетворювача навколишнього
світла є дуже привабливою, то слід провести дослідження, які б давали інформацію
про кількість енергії, яку можуть надати дані елементи під час хмарного або дощового
дня або під час їх використання в умовах приміщення [9].

Рис.4 Ефективність
різних типів
фотоперетворювачів в
залежності від рівня
освітленості [1].

На сьогодні відсутні дані у вигляді емпіричних досліджень, які дають
інформацію про падаюче сонячне випромінювання, що досягає поверхні землі при
різних синоптичних умовах, а також при різних варіантах внутрішнього освітлення
(умови приміщення) з врахуванням спектрального складу випромінювання. Також
відсутня інформація про характеристику
інтенсивності різних типів сонячних
елементів. Існує моделювання цих даних в першому наближені з достатньо грубою
оцінкою. На рисунку 4 представлено порівняльний графік продуктивності а-Si, с-Si та
CIGS перетворювачів сонячної енергії.
Так як аморфний кремній має ширину забороненої зони в межах Е=1,8 еВ, то
він має найбільшу чутливість до низького рівня освітлення і відповідно максимальну
ефективність перетворення світлової
енергії в флуоресцентному діапазоні для
освітлення характерного для приміщень [4].
Аморфний кремній (a-Si) характеризується наявністю в структурі значної
кількості «обірваних» зв‘язків, що приводить до погіршення фізичних параметрів
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структур на його основі, зокрема плівок. Тоді, з метою їх нейтралізації, в процесі його
виготовлення додають різні домішки. Найтиповішими є водень, нітроген та інші.
Регулюючи концентрацію даних домішок в технологічному процесі виготовлення,
добиваються такої стабільної вихідної структури, яка б запобігала переходу до
полікристалічної або кристалічної структур [10].
Так як існує доволі значна залежність вихідної напруги на фотоелектричному
перетворювачі від величини освітлення, спектрального складу світлового потоку, типу
самого перетворювача, то виникає потреба у створенні профілю кінцевого користувача.
Такий профіль передбачає наявність індивідуальної інформації про професійну
діяльність, що дає змогу оцінити, який тип освітлення попадає на перетворювач, і яку
потужність необхідно забезпечувати девайс користувача. Крім того, важливим є
температурний діапазон, в якому працює фотоелектричний перетворювач. Тому,
профіль умовно можна представити наступними назвами – «клерк», «вуличний
робітник» та «медичний пацієнт». Враховувати слід також площу, яку можуть
займати перетворювачі світлової енергії. Так, для дітей це становить біля 400 см2, і
1000 см2 для дорослих.
Підсумовуючи вище наведене, можна зробити висновок, що при потужностях
1 Вт і вище слід застосовувати CIGS та с-Si , а при 0,1-1 Вт використовувати тільки
перетворювачі на основі аморфного кремнію (a-Si).

Рис.5 Базові характеристики гнучкої сонячної панелі MP7.5-150 (США) [10].
Додатковим моментом, який слід враховувати при експлуатації сонячних
перетворювачів є те, що користувач не завжди знаходиться в зоні максимального
освітлення, тому слід використовувати спеціальні електронні модулі-перетворювачі.
В порівнянні з фактичною ціною гнучкого сонячного модуля (близько 40 доларів на
ват), модуль інтегрованого контролеру заряду, а також акумулятори, значно не
підвищують кінцеву вартість інтегрованого сонячного елементу.
Оптимальна
продуктивність фотоелектронного перетворювача енергії досягається за рахунок
спеціального модуля-перетворювача, який фактично регулює електричну енергії, яка
доноситься до акумулятора за допомогою окремого пульта керування.
Автором статті, з метою перевірки ефективності використання сонячних
елементів, було придбано та отримано з спеціалізованого інтернет сайту гнучку
сонячну панель (модель MP7.5-150) з метою її перевірки щодо ефективності
використання в одязі (рис. 5). Дана панель являється водо, пило та термічно
захищеною, і при нормальних зовнішніх умовах видає достатньо високу потужність.
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Заявлена виробником потужність панелі складає 1,44 Вт. Цілком реально
використовувати її в якості джерела для підзарядки мобільних пристроїв. Кінцева
вартість даної панелі складає 40 доларів. Єдиним моментом, який слід детально
розглянути та дослідити, це підбір розміру панелі та системи фіксації її на поверхні
верхнього одягу. Причому слід виконати це так, щоб ці панелі могли б легко
демонтуватись за певних потреб.
Висновок. Стрімкий розвиток ринку сонячних перетворювачів енергії
розширює сферу їх застосування. Одним із варіантів є одяг. Оскільки портативні
електронні пристрої вимагають альтернативного, постійного джерела їх підзарядки,
то інтеграція сонячних батарей в одяг дає можливість легко це здійснювати. Даний
напрямок ще достатньо не досліджений. Головною проблемою є пошук ефективних та
зручних у монтажу перетворювачів сонячної енергії. Крім того, вже існуючі певні
наробки на гнучких панелях, які вже зараз можна інтегрувати в одяг, не зазнали
широкого розповсюдження у виробників, вважаємо, за рахунок недостатньої
маркетингової роботи над
даним напрямком серед потенційних користувачів,
особливо молоді.
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АННОТАЦИЯ
ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ СВЕТОВОЙ ЭНЕРГИИ В ОДЕЖДЕ
Работа посвящена прикладным аспектам использования фотоэлектрических преобразователей
световой энергии в одежде. Представлены основные виды световых преобразователей световой энергии
пригодных для использования в текстиле. Акцентировано внимание на базовых принципах работы
преобразователей энергии и перспективе внедрение новейших технология по улучшению
эксплуатационных характеристик данных элементов.
Ключевые слова: фотоэлектрические преобразователи, светодизайн, одежду.

SUMMARY
PRACTICAL ASPECTS OF PHOTOVOLTAIC CELLS, LIGHT ENERGY IN CLOTHES
This work is devoted to applied aspects of the use photovoltaic energy in clothing. The basic types of
solar energy converters that can use in textiles are presented in this article. Attention is focused on the basic
principles of the power converters and the future introduction of new technology for improving the performance
characteristics of these elements. The attention is focused on the basic principles of energy converters and
perspective introduction of new technologies to improve the performance of these elements.
Keywords: photovoltaic cells, Lighting, clothes.
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УДК 687:658
АНАЛІЗ МОДЕЛЕЙ ОПТИМІЗАЦІЇ ВИРОБНИЧОЇ ТЕХНОЛОГІЧНОСТІ
ШВЕЙНИХ ВИРОБІВ З РИСУНЧАТИМ МАТЕРІАЛОМ
МАТВІЙЧУК С.С. БОКША Н.І.
Мукачівський державний університет

Авторами проаналізовано види моделей оптимізації виробничих задач виготовлення швейних
виробів і розглянуто способи оптимізації технологічності нових моделей виробів з матеріалу з рисунком
відповідно до етапів виготовлення.
Ключові слова: моделі оптимізації, швейні вироби, рисунчасті матеріали, технологічність
конструкиї.

Порівняно з іншими промисловими товарами швейні вироби найбільш гостро
реагують на зміни моди і характеризуються коротким життєвим циклом. Витрати на
розробку нових колекцій збільшуються зі збільшенням темпів змінності асортименту,
матеріалів, вимог споживачів. Саме тому необхідним є удосконалення технологічних
процесів протягом всього життєвого циклу, і, в першу чергу, на стадії ескізного
проекту. З метою скорочення витрат на розробку продукції актуальним є завдання
розробки механізму прогнозування (моделювання) технологічності нових моделей на
стадії ескізного проекту.
В роботах Попандопуло В.Н., Мелікова Є.Х. розглядаються проблеми
автоматизованого прогнозування вартості технологічної обробки виробів на стадії
ескізного проекту, Водорєзовою В.Ф. вивчена можливість прогнозування витрат
матеріалів виробів за індивідуальним замовленням, Базарбаєвою Г.Г. розроблено метод
оперативного комплексного прогнозування матеріалоємності швейно-трикотажних
виробів. Результати цих робіт передбачають застосування регресійних рівнянь, за
основаних на великій кількості факторів впливу.
Постановка задачі
Одним з найбільш складних процесів швейного виробництва є процес
виготовлення одягу з матеріалів з рисунком, особливо виробів костюмного
асортименту та верхнього одягу (оскільки ці вироби і так є ресурсоємними з матеріалів
гладко фарбованих, а рисунок ще більше збільшує їх матеріало- і трудоємність за
необхідності відтворення цього рисунку). Однак саме рисунок матеріалу дозволяє
значно розширити модельний ряд при проектуванні раціональних асортиментних серій
(РАС) [1]. Тому одним з найбільш ефективних шляхів оптимізації процесу
виготовлення є удосконалення або відпрацювання технологічності конструкції виробів
(ТКВ) з рисунчастих матеріалів, що дозволить підвищити якість проектованих моделей
та більш повно задовольнити вимоги споживачів до одягу; використовувати переваги
випереджувальної стандартизації і домогтися інтенсифікації процесу виготовлення
одягу за рахунок здійснення моделювання об’єктів [1, 2, 3].
Під моделюванням розуміють дослідження об’єктів не безпосередньо, а за
допомогою аналізу деяких допоміжних об’єктів, які називають моделями. Змістом
моделювання є побудова моделі на основі вивчення об’єкта та визначення його
суттєвих характеристик, аналіз моделі, зіставлення результатів з даними про
фактичний стан об’єкта , коригування моделі.
Моделювання дає змогу звести складні та часто невизначені фактори, які мають
бути враховані при прийнятті організаційно-технологічних рішень, в логічну схему,
доступну для детального аналізу.
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Отже, для швейного виробництва в загальному під моделюванням розуміється
дослідження об’єктів, а саме виробничого і технологічного процесів виготовлення
швейних виробів шляхом створення найбільш прийнятних для сприйняття, розуміння і
дослідження моделей з метою оптимального розв’язання виробничих задач.
Мета роботи – проаналізувати види моделей оптимізації виробничої
технологічності виробів з рисунчатого матеріалу.
Результати та їх обговорення
Відпрацювання конструкції на технологічність здійснюється на всіх стадіях
розробки виробу з метою забезпечення запроектованого рівня технологічності, який
оцінюється відповідними показниками.
Показник виробничої економічності залежить, перш за все, від економного
використання матеріалів. Тривалий час основні резерви економії матеріалів шукали
тільки в розкрійному виробництві. Сьогодні доведено, що значні резерви економії
матеріалів закладені в моделі й конструкції виробу.
ТКВ виробів з рисунком має закладатися на етапі ескізного проектування, тобто
при проектуванні моделі дизайнер має закладати в модель технологічність конструкції,
а особливо виробничу технологічність, оскільки проектований виріб має бути в першу
чергу конкурентоспроможним при високому рівні якості, естетичному представленні і
т.д.
Для досягнення оптимального співвідношення «естетичне сприйняття моделі з
рисунком – мінімальна ресурсоємність» доцільно розглянути наступні варіанти
вирішення моделі, які забезпечують технологічність конструкції [3]:
1) проектування виробів з тканин-компаньйонів (смужка+гладкофарбований
матеріал; клітинка+ гладкофарбований матеріал);
2) проектування виробів з рисунком при несиметричному рапорті;
3) проектування виробів з рисунком, що імітує смужку.
В першому варіанті слід здійснювати зонування деталей різного рисунку з
метою мінімізації процесу підгонки рисунку на всіх виробничих етапах, починаючи від
виконання розкладки (відсутність операцій «дзеркально розвернути парні деталі»,
«згрупувати деталі», «розташувати деталі по лінії рамки») далі при настиланні і розкрої
(«ручне переміщення рулону», «ручне розмотування з рулону» «ручне настилання і
урівнювання кромки», «наколювання на голки», «ручний розкрій», «додаткове попарне
наколювання дзеркальних деталей» «додатковий підкрій парних деталей») і в
швейному цеху при зшиванні деталей («сумістити рисунок по зрізах деталей»).
Для другого і третього варіанту при несиметричному рапорті рисунку і імітації
смужки технологічний процес виконується як для виробів з гладко фарбованого
матеріалу (лише не допускається відхилення по нитці основи), а естетичне сприйняття
рисунку забезпечується.
Авторами проаналізовано види моделей оптимізації виробничих задач і
розглянуто способи інтенсифікації (оптимізації) етапів інженерної підготовки
виробництва (ІПВ) та основних етапів виготовлення виробів з рисунком, що в
подальшому дозволить наблизитися до створення оптимальної (раціональної) моделі
технологічного процесу швейного виробництва з рисунчастих матеріалів.
Так, прикладом застосування структурної оптимізації, яка дозволяє виявити
та згрупувати усі умови та фактори, які впливають на досліджувану проблему, є метод
структуризації проблеми складових частин конкретного виробничого етапу – побудова
його "дерева" проблеми [4], а також причинно-наслідкової діаграми Ісікави Каору [5],
що являють собою систематизований запис усіх складових елементів розв'язання
проблеми в цілому. Побудова "дерева" проблеми оптимізації виробничої
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1-ий рівень

2-ий рівень

1-ий рівень

технологічності при виготовленні виробів з рисунком в цілому дає змогу встановити
перелік і характер статистичної інформації, яка потрібна для розв'язання цієї проблеми.
Встановлення взаємозв'язку підпроблеми і завдання при побудові "дерева"
проблеми є вихідним матеріалом для створення інформаційної моделі, де наводиться
упорядкований запис інформації через їх показники.
На рисунку 1 і рисунку 2 представлені графічні моделі структурної оптимізації
факторів, що впливають на виробничу технологічність конструкції виробу ( яка
визначена як пріоритетна стосовно одягу [2]) є показники виробничої технологічності
конструкції виробу (ВТКВ) з рисунчастих матеріалів на основних виробничих етапах:
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Рис.1. Представлення факторів впливу на проблему діаграмою Ісікави Каору
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Рис. 2 «Дерево» проблеми ВТКВ з рисунчастим матеріалом
Таким чином, ефективність інженерної підготовки виробництва виробів з
рисунчастим матеріалом визначається такими основними напрямами: удосконаленням
технологічного процесу, моделюванням та конструюванням швейних виробів,
удосконаленням організації виробництва праці в експериментальному та підготовчоЖурнал наукових праць №16(11)’2014
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розкрійному цехах, удосконаленням основних елементів підготовки виробництва,
рівнем їх використання в процесі підготовки виробництва та забезпеченням
ресурсоємності виробничої технологічності конструкції виробу.
Структуризація проблеми оптимізації ВТКВ, виконана на 2-му рівні, який
ідентичний для представлених моделей на рисунку 1 та рисунку 2, і показники якого
позначені однаково, представлена на рисунку 3 та рисунку 4 у вигляді причиннонаслідкової діаграми Ісікави Каору на етапі ескізного проектування та інженерної
підготовки виробництва і на етапі виконання розкладки лекал швейного виробу.
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Рис. 3. Структуризація факторів впливу на ресурсоємність ВТКВ з рисунком на
етапі ескізного проектування та інженерної підготовки виробництва
Існує чіткий зв'язок та ієрархічна взаємозалежність організаційнотехнологічних об’єктів між собою, що повинні вирішити проблему оптимізації
виробничої технологічності при виготовленні виробів з рисунком, тому що неможливо
забезпечити якість певного етапу без забезпечення відповідного рівня якості
попереднього етапу.
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Рис. 4. Структуризація факторів впливу на ресурсоємність ВТКВ з рисунком
на етапі виконання розкладки
Як було зазначено, при проектуванні виробів з рисунчастих матеріалів
визначальним є ескізне проектування, оскільки саме тут закладається необхідність
виконання того чи іншого виду робіт на послідуючих виробничих етапах виготовлення
виробів в смужку чи клітинку.
Наприклад, якщо проектується виріб - жакет жіночий, в клітинку з
симетричним рапортом, то на етапі розкладки повинно забезпечитися рисункове
відтворення – дзеркальне відображення парних деталей відносно нитки основи з їх
суміщенням по нижнім зрізам; метод проектування розкладки – секційно-смуговий,
технічне забезпечення – САПР в інтерактивному режимі. Така залежність
організаційно-технологічних об’єктів відображається в параметричній оптимізації.
Параметрична оптимізація, яка пов’язана зі зміною параметрів процесу при
заданій його структурі, може бути здійснена шляхом побудови математичної моделі
ресурсоємності ВТКВ, яка зводиться до виявлення залежностей вихідних параметрів
від параметрів, що впливають на ресурсоємність ВТКВ. Принцип побудови моделі
схожий з причинно-наслідковою діаграмою, але приймаються до уваги окрім вхідних
(х) і вихідних (у) параметрів керуючі (k) та збурюючі (z) параметри – рисунок 5.
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Рис. 5. Схема процесу виготовлення швейного виробу та чинників, що впливають
на його хід
Журнал наукових праць №16(11)’2014

24

Науковий вісник Мукачівського державного університету
Природничі і технічні науки

Інші варіанти застосування параметричної оптимізації – побудова діаграми
Паретто та її «розшарування», діаграми розкиду, гістограми, контрольних карт (інші
статичні методи контролю якості).
Висновки
Таким чином, при моделюванні технологічності можуть бути застосовані
зазначені моделі, які відповідно до класифікації моделей є: за класами задач –
технологічні або планово-економічні; за класами об’єктів – виробничі та економічні; за
формою подання та обробки інформації – ідеальні формалізовані математичні та
ідеальні формалізовані інформаційні («дерево» проблем, діаграма І.Каору).
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АННОТАЦИЯ
АНАЛИЗ МОДЕЛЕЙ ОПТИМІЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ТЕХНОЛОГИЧНОСТИ
ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ МАТЕРИАЛА
С РИСУНКОМ
Авторами проанализировано виды моделей оптимизации производственных задач при
изготовлении швейных изделий и рассмотрено способы оптимизации изготовления новых моделей
изделий из материалов с рисунком.
Ключевые слова: модели оптимизации, швейные изделия, рисунчасти материалы,
технологичность конструкии.

SUMMARY
ANALYSIS OF MODELS OF THE OPTIMIZATION OF PRODUCTION TECHNOLOGY OF
SEWING MATERIALS WITH DRAWING
The authors analyzed the types of optimization models of production tasks in the manufacture of
garments and methods of optimization of manufacture of new models of articles made of materials with drawing
Key words: model optimization, garments, rysunchasti materials, technology konstrukyyi.
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УДК 624.012
ВИЗНАЧЕННЯ НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНОГО СТАНУ БАЛКОВИХ
ЕЛЕМЕНТІВ МОСТІВ МЕТОДОМ ГАЛЬОРКІНА ЗА РІЗНИХ БАЗИСНИХ ТА
ПРОБНИХ ФУНКЦІЙ
М. І. ІГНАТИШИН
Мукачівський державний університет.

У роботі вирішується науково-технічна задача математичного моделювання напруженодеформованого стану балкових елементів моста шляхом порівняння аналітичних та числових методів
дослідження відомої моделіз механіки деформівного твердого тіла, що описує балку. Особливистю
дослідження є розгляд задачі в різних базисах.
Ключові слова: деформація, будівельні конструкції, балки, диференціальні, математична
модель, чисельно-аналітичні схеми.

Вступ. Стрімке зростання транспортних перевезень вимагає ремонту,
реконструкції та будівництва мостів, ділянок автомобільних та залізничних
магістралей, що зазнають найбільших механічних навантажень. Це, в свою чергу,
зумовлює необхідність побудови ефективних та надійних схем розрахунку основних
конструктивних елементів моста: опори, балки, плити, оболонки. Актуальним
питанням є дублювання розв’язків в різних обчислювальних процедурах і порівняння
отриманих результатів. Співпадання результатів підвищує їх надійність, а розбіжність
дає можливість виявити недоліки відповідних обчислювальних процедур.
Аналіз останніх досліджень, публікацій.
Деформація елементів будівельних конструкцій (балки, плити, оболонки тощо)
описується відповідними диференціальними рівняннями, що в сукупності з крайовими
умовами складають математичну модель задачі. В окремих випадках вдається
отримати точний аналітичний (замкнутий) розв’язок крайової задачі розрахунку
балочних конструкцій [1, 2]. В більшості практично корисних випадків слід активно
залучати відповідні числові обчислювальні процедури. Найбільшого розповсюдження
дістали сьогодні проекційні методи [3-5], прямі варіаційні методи (методи Гальоркіна,
Рітца, Бубнова-Гальоркіна) [6-8], а також метод скінченних елементів [9; 10, 11], що є
логічним розширенням і вдосконаленням проекційних методів, які трактуються як
проекція точного розв’язку з нескінченновимірного гільбертового простору на
скінченновимірний простір. Вказані методи дають можливість побудувати наближені
розв’язки на основі вибору базисних і пробних функцій.
Об’єкт та методи дослідження.
Метою дослідження є порівняльний аналіз застосувань аналітичних та відповідних чисельних методів до розв’язання крайової задачі розрахунку конструкцій
балочного типу.
Об’єктом дослідження є однопролітна балка довжиною L та моментом інерції
поперечного перерізу J (рис. 1); предметом дослідження є відповідні моделі та методи
отримання числових результатів, що описують балку.
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Рис. 1. Балка, L – довжина балки, q – поперечне рівномірно розподілене
навантаження на балку. A – балка, вільно оперта з обох боків, b – балка, консольно
закріплена з обох боків, c – балка, консольно закріплена зліва й вільно оперта справа.
H1 та H2 – вузли всередині балки.
Постановка задачі.
Припускаємо, що на балку діє поперечне рівномірно розподілене навантаження. Введенням нової безрозмірної змінної η = x / L диференціальне рівняння
набуде вигляду:
EJ d 4 u
=q.
L4 d η 4

(1)

Розв’язок рівняння (1) шукатимемо для трьох основних випадків закріплення
країв:

− балка, вільно оперта з обох боків, граничні умови для цього випадку мають
вигляд:

u (0) = u (1) = 0 ,

d 2 u (0 ) d 2 u (1)
=
= 0,
dη2
dη2

(2)

− консольне защемлення балки з обох боків, граничні умови для цього випадку:
u (0) = u(1) = 0 ; d u (0) = d u (1) = 0 ,
(3)
dη
dη
− балка, консольно защемлена зліва та вільно оперта справа відповідно до
граничних умов:
2
u(0) = u(1) = 0 ; d u (0) = 0 ; d u (1) = 0 ,
(4)
dη 2
dη
прогин описується функцією:
Дослідимо питання про можливість отримання наближеного розв’язку для балки
за вказаних граничних умов із використанням числових проекційних методів та методу
скінченних елементів. Для цього будемо трактувати балку як скінченний елемент із
двома вузлами H1 і H 2 всередині (проліт балки розбиваємо на три рівні частини) і
двома – на краях.
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Результати дослідження.
Розв’яжемо диференціальне рівняння (1) проекційним методом Галеркина,
розклавши функцію, що описує розв’язок, на дві базисні поліноміальні функції.
Для вільно опертої з двох боків балки розв’язок, що задовольняє граничні умови
u (0 ) = u (1) = 0 , шукаємо у вигляді:

u (η ) = η (1 − η )(c1 + c2η + c3η 2 + c4η 3 ) .

(5)

Базисні функції знайдемо із граничних умов (2) та у вузлових точках H1 і H 2 :
u (1 / 3) = H1 ; u (2 / 3) = H 2 ,

(6)

причому H1 , H 2 тут і далі вагові коефіцієнти для базисних функцій.

Константи ci (i = 1, 2, 3, 4 ) у виразі для прогину (5) знайдемо з розв’язку
системи алгебраїчних рівнянь, утвореної з виконання групи умов (2) та умов у вузлах
(6).
Підставляючи знайдені коефіцієнти ci (i = 1, 2, 3, 4 ) у формулу (5) та групуючи
отриманий вираз щодо вагових коефіцієнтів, отримуємо:
u (η ) = e1 (η )H 1 + e2 (η ) H 2 .
(7)
де базисні функції:
2106 2 243 3 ⎞
⎛ 324 324
e1 (η ) = η (1 − η )⎜
η−
η +
η ⎟;
+
55
55
10 ⎠
⎝ 55
3807 2 243 3 ⎞
⎛ 243 243
e2 (η ) = η (1 − η )⎜ −
η+
η −
η ⎟.
−
110
110
10
10 ⎠
⎝

(8)

Застосуємо метод Гальоркіна, зважаючи на те, що базисні й пробні функції
співпадають. Знайдемо значення вагових коефіцієнтів:
⎛ 11q ⎞
⎟.
r ⎜
⎛ H1 ⎞
−1
⎜⎜ ⎟⎟ = Λ b = ⎜ 972 EJ ⎟
q
11
⎜⎜
⎟⎟
⎝ H2 ⎠
⎝ 972 EJ ⎠

(9)

Підставляючи знайдені значення (9) у (7), отримаємо шуканий розв’язок
диференціального рівняння поперечної деформації балки, що співпадає з аналітичним
розв’язком:
q ⎛ η η3 η4 ⎞ .
u (η ) =
⎜ − + ⎟
(10)
EJ ⎝ 24 12

24 ⎠

Застосовуючи описану вище числову процедуру, переконуємось, що у випадку
решти двох способів закріплення країв відповідні числові схеми також приводять до
отриманих аналітичним методом виразів.
Використаємо як базисні функції в методі Гальоркіна систему тригонометричних функцій. Для цього розв’язок рівняння (1) шукаємо у вигляді:

u (η ) = A0 + ∑ [ Ai cos(πηi ) + Bi sin (πηi )] .
3

(11)

i =1

Для випадку вільно опертої балки коефіцієнти розкладу (11) знайдемо із системи рівнянь, які формуються на основі граничних умов та умов у вузлах. У результаті
маємо:
u (η ) = e1 (η )H1 + e2 (η ) H 2 .
(12)
де базисні функції виглядатимуть так:
3
(13)
[sin (πη ) + sin (2πη )] ; e2 (η ) = 3 [sin (πη ) − sin (2πη )] .
e1 (η ) =
3
3
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Значення

вагових

⎛ H1 ⎞ ⎛ 2 3 q π 5 EJ ⎞ і
⎟
⎜⎜ ⎟⎟ = ⎜⎜
5
⎟
⎝ H 2 ⎠ ⎝ 2 3 q π EJ ⎠

коефіцієнтів

перетворень отримуємо прогин u (η ) :

після

відповідних

4q
sin πη .
(14)
EJπ 5
Функція, що описує прогин консольно защемленої з обох боків балки
відпо-відно до розвинутої методики, матиме вигляд:
q
(1 − cos 2πη ) ,
u (η ) =
(15)
8 EJπ 4
а для прогину балки, консольно защемленої зліва та вільно опертої справа,
матимемо:
1271 ⎛ 2 sin πη − ⎞⎤ ,
⎡⎛ 352
⎞
⎜
⎟⎥
u (η ) = U 0 ⎢⎜ 2 + 75 ⎟ (2 + cos πη − 2 cos 2πη − cos 3πη )+
(16)
π ⎜⎝ − sin 2πη ⎟⎠⎦
⎠
⎣⎝ π
u (η ) =

30
.
π (61952 − 82125π 2 )
Виконані числові дослідження показали, що аналітичний метод та адаптовані
наближені схеми на основі методу Гальоркіна тенденцію до стійкої адекватності в
середовищі поліноміальних та тригонометричних базисних функцій.
Однак, відносна розбіжність результатів, одержаних у різних базисах, значно
різниться в залежності від способу закріплення, відстані до місця обпирання або
закріплення, розподілу навантаження.
Розрахунки вказують, що розбіжність щодо максимального значення згинальних
моментів та прогину консольно защемленої балки становить 13,2 % (за 15 вузлів 2×10-4
%).
Рисунок 2 ілюструє суттєвий недолік чисельних методів: «зрив» розв’язку.
Алгоритм чисельного методу містить розв’язок системи рівнянь. За певних умов
визначники системи стають меншими «машинного нуля», що й призводить до
результату, зображеного на рис. 2 a. Дублювання розв’язку в різних класах базисних
функцій покращує чисельний метод, робить його надійнішим. На рисунку 2 b
представлено згинальний момент у консольно защемленій балці, що зберігає стійкість.
Розбіжність силових факторів значно більша в різних базисах. Зокрема,
розбіжність графіків згинального моменту становить відповідно: за 5-ти вузлів – 120 %;
за 15-ти вузлів – 0,04 %.
Розбіжність результатів, отриманих числовим методом у різних базисах для
консольно закріпленої з обох боків балки, зменшується з 50 % (чотири вузли зі
значеннями η = 0, 1/3, 2/3, 1 (рис.3.6 b)) до 12% (п’ять вузлів зі значеннями η = 0, 1/4,
1/2, 3/4, 1), якщо збільшити кількість вузлів. Нами виявлено зростання відносної
розбіжності результатів, отриманих у різних базисах за стрибкоподібної зміни
навантаження уздовж балки.

де U 0 =

2
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Рис. 2 Згинальний момент у консольно защемленій балці, розрахований
чисельним методом із застосуванням 35-ти вузлів (a – у поліноміальному базисі
втрачена стійкість розв’язку, b – тригонометричний базис, розв’язок стійкий).
Висновки.
Із проведених досліджень можна виокремити наступні положення:
− максимальна відносна розбіжність результатів, отриманих у різних базисах
для вільно опертої з обох боків балки, становить ≈ 2%;
− для консольно закріпленої ≈ 50% (рис. 2 a, b);
− обґрунтований вибір кількості, розміщення вузлів та оцінка точності
чисельного методу можливі шляхом визначення інтегральної та локальної нев’язки
розв’язків, отриманих у різних класах базисних функцій;
− «зрив» розв’язку в різних базисах відбувається за різних кількостей вузлів та
їх розміщень;
− можуть виникати обчислювальні труднощі, пов’язані з тим, що чисельний
метод забезпечує тільки середньоквадратичну, а не рівномірну збіжність до точного
розв’язку. Його застосування може супроводжуватися появою осциляцій, позбавлених
фізичного змісту
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АННОТАЦИЯ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ БАЛОЧНЫХ
ЭЛЕМЕНТОВ МОСТОВ МЕТОДОМ ГАЛЕРКИНА ЗА РАЗНЫХ БАЗИСНЫХ И ПРОБНЫХ
ФУНКЦИЙ
В работе решается научно-техническая задача математического моделирования напряженнодеформированню состояния балочных элементов моста путем сравнения аналитических и численных
методов исследования известной модели механики деформируемого твердого тела, описывающей
балку. Особливистю исследования является рассмотрение задачи в различных базисах.
Ключевые слова: деформация, строительные конструкции, балки, дифференциальные шя,
математическая модель, численно-аналитические схемы.

SUMMARY
DEFINITION STRESS-STRAIN STATE BEAM BRIDGE ELEMENT GALERKIN'S METHOD
UNDER DIFFERENT BASELINE AND TEST FUNCTIONS
. In this paper, solved scientific and technical problem of mathematical modeling of the stress-strain
state of the beam bridge elements by comparing the analytical and numerical methods of research known
modeliz mechanics of deformable bodies, describing beam. Osoblyvystyu study is to examine the problem in
different bases.
Keywords: deformation, bridge construction, beams, differential equation, mathematical model,
numeric-analytical scheme.

УДК 539.3
ЗМІШАНА ЗАДАЧА ДЛЯ ПОПЕРЕДНЬО НАПРУЖЕНОЇ ОРТОТРОПНОЇ
ПІВПЛОЩИНИ
С. Ю. БАБИЧ, М. І. ІГНАТИШИН, В. Ф. ЛАЗАР
Мукачівський державний університет.
Інститут механіки ім. С. П. Тимошенка

В даній роботі, із застосуванням методу комплексних потенціалів, для лінеаризованої теорії
пружності тіл з початковими напруженнями, розглядається змішана плоска задача для ортотропної
півплощини. Отримано співвідношення пружності для фізично лінійного ортотропного тіла.
Ключові слова: пружність, ортотропне тіло,комплексні потенціали

Вступ. Актуальним питанням є дослідження статики і динаміки пружних основ
з залишковими напруженнями, пошук ефективних розв’язків крайових задач
ізотропного, анізотропного деформівного твердого тіла та дослідження механіки
руйнування композитних матеріалів.
Аналіз останніх досліджень, публікацій. Цими питаннями активно займались
та займаються Гузь А. Н. [1] – статика та динаміка деформівних твердих тіл,
Мусхелишвили Н. И. [2] – розробка математичних методів комплексної функцій в
теорії пружності, ефективні розв’язки декотрих крайових задач теорії пружності в
різний час отримані Келдишем М. В., Савиним Г.Н., і іншими авторами [3] – [6].
Однак, залишається ряд невирішених задач.
Об’єкт та методи дослідження. В даній роботі, із застосуванням методу
комплексних потенціалів, побудованих академіком НАН України О. М. Гузем [1] для
лінеаризованої теорії пружності тіл з початковими напруженнями, розглядається одна
із змішаних плоских задач для ортотропної півплощини.
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Постановка задачі. Нехай ортотропне тіло (нижня півплощина S −
заповнена таким чином, що має місце однорідний напружений стан

S 022 = 0,

S11
0 ≠ 0,

( yα

< 0) )

S33
0 ≠ 0.

1)
Припустимо, що дана півплощина обмежена прямою L ( yα = 0) . У випадку
ортотропного тіла, яке розглядається у даній праці, будемо вважати, що пружньо –
еквівалентні напрямки співпадають з напрямами осей вибраної системи координат.
Обмежимося випадком нерівних коренів основного визначального рівняння [1].
Результати дослідження. Із [1] напруження і зміщення через комплексні
потенціали мають такий вигляд:
~
Q22 = 2 Re[Φ '1 ( z1 ) + Φ'2 ( z 2 )];
z j = y1 + μ j y 2 ;
.
2)
~
(1)
(2 )
Q21 = −2 Re γ 21 μ1Φ '1 ( z1 ) + γ 21 μ 2 Φ '2 ( z 2 ) ;
μ1 ≠ μ 2 ;
.
~
Q12 = −2 Re[μ1Φ '1 ( z1 ) + μ 2 Φ '2 ( z 2 )];
.
3)
~
(1) 2
(2 ) 2
Q11 = 2 Re γ 11 μ1 Φ '1 ( z1 ) + γ 11 μ 2 Φ '2 ( z 2 ) ;
.
(1)
(2 )
uk = 2 Re γ k Φ '1 ( z1 ) + γ k Φ '2 ( z 2 ) ;
k = 1, 2. .
Аналогічно праці [2] введемо деякі позначення. Нехай

[

]

[

[

]

]

f ( z ) = f1 ( y1 , y2 ) + if 2 ( y1 , y2 ) .

4)
є деякою функцією комплексної змінної z , визначеною у деякій області
площини z . Тоді через f ( z ) позначимо функцію спряжену з f ( z ) . Значення в точках
z , спряжених з z , задовольняє співвідношення:

f (z ) = f (z ) .

5)

f ( z ) = f1 ( y1 ;− y2 ) − i ⋅ f 2 ( y1 ;− y2 ) .

6)

або
Якщо в (3) ввести позначення

ω j (z j ) = Φ '1 (z j ),

j = 1,2 .

7)

з врахуванням (4) – (6), то вирази для напружень (3) матимуть вигляд
~
Q22 = ω1 ( z1 ) + ω2 ( z 2 ) + ω1 (z1 ) + ω2 ( z 2 ) ;
~
(1)
Q21 = − μ1γ 21
ω1 (z1 ) − μ1γ 21(1)ω1 ( z1 ) − μ 2γ 21(2 )ω2 ( z 2 ) − μ 2γ 21(2 )ω2 ( z2 ) ;

8)

де

z j = y1 + μ j y2 ,
μ1 ≠ μ 2 ;
Тепер формули (3) запишемо таким чином
~
Q22 = ω1 ( z1 ) + ω1 ( z1 ) + ω2 ( z 2 ) + ω2 ( z 2 ) ;
~
(1)
Q21 = − μ1γ 21
ω1 ( z1 ) − μ1γ 21(1)ω1 ( z1 ) + μ 2γ 21(2 )ω2 (z 2 ) + μ 2γ 21(2 )ω1 (z 2 ) ;
~
Q12 = − μ1ω1 ( z1 ) + μ1ω1 ( z1 ) + μ 2ω2 ( z 2 ) + μ 2 ω2 (z 2 ) ;
~
Q11 = − μ1(2 )γ 11(1)ω1 ( z1 ) + μ1(2 )γ 21(1)ω1 ( z1 ) + μ 2(2 )γ 11(2 )ω2 ( z 2 ) + μ 2(2 )γ 11(2 )ω2 ( z 2 ) ;

[

[

[

]

∂uk
= γ k(1)ω1 ( z1 ) + γ k(1)ω1 ( z1 ) + γ k(2 )ω2 ( z 2 ) + γ k(2 )ω2 ( z 2 ) ;
∂y1
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В (9) ω1 ( z1 ) та ω2 ( z 2 ) аналітичні функції у нижній півплощині S − . Якщо у функції

ω1 ( z1 ) змінну z1 замінити на z 2 одержимо аналітичну функцію ω1 ( z 2 ) в області S − . Для
верхньої півплощини S + ( y2 > 0 ) функцію ω1 ( z 2 ) можна визначити із такого
співвідношення

(γ ( )μ
2
21

(1)
− γ 21
μ1 )⋅ ω1 ( z 2 ) + (γ 21(2 )μ 2 − γ 21(1)μ1 )⋅ ω1 (z 2 ) + (γ 21(2 )μ 2 − γ 21(1)μ 2 )⋅ ω2 ( z2 ) = 0 ;

10)
Отже, з урахуванням (9) та (10), після деяких перетворень, компоненти напруженодеформованого стану можна зобразити через одну функцію ω1 ( z1 ) таким чином:
2

[

]

ω1 ( z1 ) − ω1 ( z2 ) + K1 ω1 (z1 ) − ω1 ( z2 ) = f ;
χω1 ( z1 ) + ω1 (z 2 ) + K 2 ω1 ( z1 ) + K1ω1 ( z2 ) = g ′ ;

[

{

]}

~
Q11 = 2 Re γ 11(1)μ1(2 )ω1 (z1 ) − γ 11(2 )μ 2(2 )ω1 ( z 2 ) + K 3 γ 11(2 )μ 2(2 )ω1 ( z 2 ) − γ 11(2 )μ 2(2 )ω1 ( z 2 ) ;

11)

~
Q12 = −2 Re{μ1ω1 ( z1 ) − μ1ω1 ( z 2 ) + K 3 [μ1ω1 ( z 2 ) − μ1ω1 ( z 2 )]} ;

θω1 ( z1 ) + ω1 ( z 2 ) + K 4 ω1 ( z1 ) + K1ω1 ( z2 ) = h′ ;
В (11) введені позначення:
~
θ 22γ 21(2 )μ 2 + θ 21
f = (2 )
;
γ 21 μ 2 + γ 21(1)μ1

χ1
;
χ2

χ=
χ2 =
k2 =

~

θ γ (2 )μ + θ
K1 = 22(2 ) 21 2 (1) 21 ;
γ 21 μ 2 + γ 21 μ1

χ1 = γ 1(1)γ 2(2 ) − γ 1(2 )γ 2(1) ;

γ 21(1)μ1 − γ 21(2 )μ 2
⋅ (γ 1(2 )γ 2(2 ) − γ 1(2 )γ 2(2 ) ) ;
(2 )
(2 )
γ 21 μ 2 − γ 21 μ 2

12)

γ 1(1)γ 2(2 ) − γ 2(1)γ 2(2 )
1 ∂
; g′ =
(
u1γ 2(2 ) − u1γ 1(2 ) ) ;
χ2
χ 2 ∂y1
k3 =

γ 21(2 )μ 2 − γ 21(1)μ1
θ
; θ= 1;
(1)
(2 )
γ 21 μ 2 − γ 21 μ 2
θ2

θ1 = γ 21(2 )μ 2γ 2(1) - γ 21(2 )μ1γ 2(2 ) ;
θ2 =

γ 21(1)μ1 - γ 21(2 )μ 2 (2 )
(γ 21 μ2γ 2(1) - γ 21(1)μ1γ 2(2 ) );
γ 21(2 )μ 2 - γ 21(2 )μ 2
k4 =

γ 21(2 )μ 2γ 2(1) − γ 2(2 )μ1γ 2(2 )
;
θ2

1 ⎛ (2 ) ∂u 2
~ ⎞
⎜⎜ γ 21 μ 2
+ γ 2(2 )θ 21 ⎟⎟ ;
θ2 ⎝
∂y1
⎠
Необхідно зауважити, що аналітичні формули для теорії пружності анізотропних тіл
класичної теорії пружності (для тіл без початкових напружень) одержані в [3].
h′ =
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Основні задачі для попередньо напруженої ортотропної півплощини.
Розглянемо плоску деформацію у нижній півплощині ( y2 ≤ 0 ) в декартових
координатах ( y1oy2 ) початкового стану. Будемо використовувати співвідношення (11)
та (12). Нехай для y2 = 0 маємо такі граничні умови:
~

~

θ 22− = p(t ) ; θ 21− = 0 ; u1 = ck ;

(t ∈ L′)

13)
де ck - дійсні постійні, а інші позначення співпадають з [1]. Зазначимо, що із
~
рівності ω1 (z j ) = ω1 (z j ) випливає, що граничні умови для θ 21 виконується автоматично.
З врахуванням (12) та (13) для переміщень маємо:

[

]

Im χ ⋅ ω1− (t ) − ω1+ (t ) + (k1 + k1 ) ⋅ ω1− (t ) = 0 ;

(t ∈ L′)

14)

Розглянемо випадок Re μ j = 0 . Отже, тепер k1 , k 2 , χ дійсні постійні. Тому умову
(14) можна записати так:

[

]

Im ω j (t ) = 0 ;

(t ∈ L′)

15)

Із (11) і першої умови (13) будемо мати
1
γ 21(2 )μ 2
Re ω −j (t ) =
p(t ); (t ∈ L′)
(2 )
2 γ 21
μ 2 − γ 21(1)μ1
Будемо вважати, що в околі нескінченно віддаленої точки виконується умова

[

]

ω1 (∞ ) = 0;

16)

17)

Таким чином, із (15) – (17) для визначення аналітичної функції ω1 ( z ) можна
використати формулу Келдиша – Седова [5]. Отже, використовуючи вказані формули
маємо
Χ zj
γ 21(2 )μ 2
p(t )dt
ωо z j =
+ Χ z j Pn −1 z j ;
(2 )
(1)
∫
18)
2πi γ 21 μ 2 − γ 21 μ1 Χ(t ) t − z j
де

( )

( )

(

n

( ) ( )

)

Χ(ξ ) = ∏ [(ξ − ak )(ξ − bk )]

−

1
2

k =1

Pn −1 (ξ ) = d1ξ n −1 + d 2ξ n −2 + ... + d n .

( )

( )

Із співвідношень ω1 z j = ω1 z j

19)

випливає, що постійні, котрі входять в (19), є

дійсні. Зауважимо, що для визначення постійних можна використати такі співвідношення:
bk

[

]

сk +1 - c k = 2 ∫ Re γ 1(1)Φ1− (t ) + γ 2(2 )Φ 2− (t ) ⋅ dt ;
ak

20)

Формула (20) за структурою співпадає з формулою в [5].
Конкретний приклад. Розглянемо співвідношення пружності для фізично
лінійного ортотропного тіла у вигляді

σ ij = σ ij Aij ε kk + 2(1 − δ ij )Gij ε ij ;
Aik = Aki ; G ij = G ji ;
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де Aik - коефіцієнт пружності, G ij - модуль зсуву.
Для другого варіанту малих початкових деформацій із [6] одержимо, що у випадку
відсутності початкових напружень маємо

γ 2( j ) = 1 ; γ 11( j ) = 1 .

22)
Висновки. Отже, із (20), (22) випливає, що розв’язок даної задачі у випадку
відсутності початкових напружень повністю співпадає з відомим з [5] співвідношенням, а
саме:
Χ zj
μ2
p(t )dt
ω1 z j =
+ Χ z j pn −1 z j
∫
23)
2πi μ 2 − μ1 L′ Χ(t ) t − z j

( )

( )

(

)

( ) ( )

І нарешті необхідно зазначити, що усі одержані результати мають місце у всіх
випадках окрім тих коли

γ 21(1)μ1 − γ 21(2 )μ 2 = 0 , нерівні корені,

24)

γ 21(2 ) − μ1γ 21(1)γ 22(2 ) = 0 , рівні корені,

25)
Співвідношення (24) та (25) відповідають поверхневій нестійкості півплощини з
початковими напруженнями.
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АННОТАЦИЯ
СМЕШАННАЯ ЗАДАЧА ДЛЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО НАПРЯЖЕННОЙ ОРТОТРОПНОЙ
ПОЛУПЛОСКОСТИ
В данной работе, с применением метода комплексных потенциалов, для линеаризованной
теории упругости тел с начальными напряжениями, рассматривается смешанная плоская задача для
ортотропной полуплоскости. Получено соотношение упругости для физически линейного ортотропной
тела.
Ключевые слова: упругость, ортотропных тело, комплексные потенциалы

SUMMARY
MIXED PROBLEM FOR A PRESTRESSED ORTHOTROPIC HALF-PLANE
Mixed plane problem for orthotropic half-plane, using the method of complex potentials for linearized
theory of elastic bodies with initial stresses has been considered in the paper. Corelation of elasticity for the
physically linear orthotropic body has been obtained.
Keywords: elasticity, orthotropic body, complex potentials.
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УДК 685.34
УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИК ВИЗНАЧЕННЯ ПОКАЗНИКІВ МАТЕРІАЛІВ,
ПОВЯЗАНИХ З ПОГЛИНАННЯМ ТА ПЕРЕДАЧЕЮ ВОЛОГИ
ФОРДЗЮН Ю.І., ПОЛЮЖИН П.І., В.М. МИЩИШИН
Мукачівський державний університет
Національний університет «Львівська політехніка»

В статті здійснено огляд існуючих методик визначення показників матеріалів, пов’язаних з
поглинанням та передачею вологи. Аналіз існуючих методик визначення вологості матеріалів зроблено з
врахуванням фізичних процесів, що мають місце при висушуванні матеріалу . Враховано природу
матеріалу, форми зв’язку вологи з матеріалом та запропоновано методологію визначення вологості з
мінімальною похибкою, шляхом використння поправочного коефіцієнта(до сухого залишку)на основі
диференціально-термічного аналізу.
Ключеві слова: масова частка води, зв’язана волога, вільна волога, вологість, гігроскопічність,
пароємність, вологовіддача, вологоємкість, водопоглинаємість, намокаємість, намокальність, змочуваність,
водоємкість, капілярність, форми зв’язку вологи з матеріалом, фізико-хімічно зв’язана волога, фізикомеханічно зв’язана волога.

Існують різноманітні методи визначення вологості матеріалів, які можна розділити
на прямі та непрямі [1]. При прямих методах проводять безпосереднє випаровування
вологи з матеріалу; при непрямих - використовують залежність тих чи інших властивостей
матеріалу від його вологості.
До прямих методів відносяться теплові (прийняті як стандартні), дистиляційні та
екстракційні. Теплові методи засновані на висушуванні проб матеріалів до постійної маси,
що умовно рахується рівноцінним повному видаленню вологи. Висушування, частіше
всього, ведуть у кондиційних апаратах, сушильних шафах при температурі 105°С, що
закономірно дещо вище температури кипіння води, при перетворенні її в пар [2].
При дистиляційних методах проби матеріалів підігрівають у закритій посудині, яка
утримує визначену кількість незмішувальної з водою рідини (толуол і інше), до
температури кипіння цієї рідини. Воду, що випаровується при кип'ятінні, конденсують,
зберігають і зважують.
Екстракційний методи заснований на вилученні вологи з проб вологоплинаючою
рідиною (ацетон і інше) з наступним розшаруванням отриманого екстракту.
Дистиляційний і екстракційний методи визначення вологості матеріалів застосовуються
рідко [3]. Суттєвим недоліком прямих методів визначення вологості матеріалів є велика
втрата часу на випробування та необхідність використання спеціального обладнання.
Непрямі методи визначення вологості матеріалів засновані на вимірюванні
фізичної величини, функціонально зв'язаної з вологістю матеріалів. До цих методів
відносяться: кондуктометричний, ємкісний, метод ядерного магнітного резонансу, метод
вимірювання інтенсивності відбитого інфрачервоного випромінювання [2].
Кондуктометричннй метод заснований на вимірюванні електричного опору
матеріалу в залежності від вологи матеріалу. Ємкісний метод заснований на вимірюванні
діелектричних властивостей матеріалу в залежності від вмісту вологи. Метод ядерного
магнітного резонансу заснований на поглинанні енергії високочастотного магнітного поля
ядрами водню води. Метод вимірювання інтенсивності відбитого інфрачервоного
випромінювання заснований на використанні здатності вологи поглинати інфрачервоні
проміні [2].
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Кожен з методів характеризується своєю похибкою дослідження, яка обумовлена
природою відповідного фізичного процесу, що використовується в основі відповідного
методу.
Обєкти і методи досліджень :
Найбільш доступним та розповсюдженим методом визначення вологості є
непрямий метод визначення масової частки вологи за сухим залишком. Існує багато
модифікацій цього метода, які відрізняються один від одного тривалістю і
температурою нагріву наважки цілого або подрібненого зразка, а також ступенем його
подрібнення, тому розрізняють наступні випадки:
- продукт з високим вмістом вологи перед висушуванням підлягає попередній
підсушці;
- продукти, що містять речовини, що швидко розкладаються при t > 100 °С,
сушать при зниженому тиску, що дає змогу знизити температуру;
- для деяких в’язких матеріалів висушування затрудняється внаслідок утворення
на поверхні матеріалу твердої шкірочки. Для прискорення сушки в цих випадках
застосовують наповнювачі, при змішуванні з якими в’язкі продукти стають рихлими.
Всі ці методи мають недоліки через складні явища, що відбуваються у
досліджуваному об’єкті при сушці. Зокрема, крім висушування, в деяких матеріалах
відбуваються процеси розпаду органічних речовин, окислювальні, структуроутворення,
гідролітичні процеси, тому маса сухого залишку буде неточною.
Тому, об’єктом дослідження - є фактичний вміст вологи в матеріалі взятого
для досліджень при відповідних умовах зовнішнього середовища. Метою роботи є
вивчення впливу вологи на показники, які відображають поведінку матеріалу пов’язану
з поглинанням та передачею вологи, зокрема при переміщені вологи в матеріалі –
висушуванні, чи навпаки – намочуванні.
Постановка задачі
Процес сушки залежить від стану вологи в досліджуваному матеріалі: вільна чи
зв’язана волога (хімічно, фізико-хімічно, механічно). Різні види зв’язку води в матеріалах
зумовлюють різні механізми перерозподілу вологи і, відповідно, вилучення її при
висушуванні. Це важливо для визначення та оцінки гігієнічних властивостей матеріалів,
пов’язаних з поглинанням та передачею вологи. Розрізняють наступні показники:
вологість (масова частка води), гігроскопічність, вологовіддача, вологоємкість,
водопоглинаємість, намокаємість (намокальність), змочуваність, водоємкість,
капілярність тощо… [3]. Ці показники мають велике пізнавальне значення для оцінки
властивостей відповідного матеріалу. Правильність визначення відповідних показників
представляє як теоретичний інтерес з методологічної точки зору, так і практичний інтерес.
Результати та їх обговорення
В залежності від пористості матеріалу по-різному змінюється вологість матеріалу
при його висушуванні (табл.1.). Хімічно зв’язана вода утворює хімічні сполуки у вигляді
кристалогідратів, а тому є найбільш стійкою. Фізико-хімічно зв’язана- це адсорбційна,
осматична та структурна волога.
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Таблиця.1.

Форми зв’язку вологи з матеріалом
Форми зв’язку вологи з матеріалом
(П.А. Ребіндер) [3]

МІКРОПОРИ
< 15Ǻ

-

МЕЗОПОРИ
15-1000Ǻ

-

МАКРОПОРИ
> 1000-2000Ǻ

Класифікація пористих тіл (М.М.Дубінін) [4]

ХІМІЧНА

-

ФІЗИКО-ХІМІЧНА

ФІЗИКО-МЕХАНІЧНА

СОРБЦІЙНА

КАПІЛЯРНА

-

-

-

ВОЛОГА
ЗМОЧУВАННЯ

Адсорбційна – утримується силовим полем на зовнішній і внутрішній поверхні
міцел колоїдного тіла. Колоїди володіють високою дисперсністю і адсорбують воду.
Осматична – зв’язується колоїдами з високою полімерною будовою і також міцно ними
утримується. Осмотична волога переміщується в середині продукту в вигляді рідини – в
середині клітин.
Механічна вода (фізико-хімічна форма) – зв’язана з макро — та мікрокапілярами – це
різновид вільної води.
Тому показники, які характеризують поведінку матеріалів, пов’язану з
поглинанням та передачею вологи матеріалами: вологість, вологоємкість, гігроскопічність,
вологовіддача, вологоємкість, водопоглинаємість, намокаємість (намокальність),
змочуваність, водоємкість, капілярність, можна розглядати в контексті відповідної форми
зв’язку вологи з матеріалом (таблиця.2.), що визначаються в рівноважних умовах.
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Таблиця 2
Систематизація гігієнічних показників за формою зв’язку вологи з матеріалом
ХімічноФізико-хімічно зв’язана
Фізико-механічно зв’язана
звязана
2
3
4
Кристалогідр Адсорбційна Осмотичн Структурн Капілярна
Волога
атна
а
а
змочування
Вологість матеріалу
Гігроскопічність, пароємність
Вологовіддача
Вологоємність
Капілярність
Намочуваність
Паропроникливість

Водопроникливість
Водопромокаємість

Фізико - хімічна форма зв’язку вологи з матеріалом пов’язана з вільною вологою в
матеріалі, визначення її утруднене, так як волога з однієї форми може переходити в іншу
(таблиця 1). Визначення масової частки вологи при цьому проводиться методом
висушування до постійної маси.
Бюкси висушують при 100÷105°С, наважка становить 3÷5 г (похибка 0,0002 г), а
висушування здійснюється до постійної маси (два послідовних зважування з похибкою
~0,001 г [4]. За кінцевий результат беруть середнє арифметичне паралельних досліджень
(різниця між паралельними дослідженнями не більше 1%). Період сушки 5-7 годин.
Масову частку вологи визначають за формулою: W (%)
;
m – маса зразка продукту до висушування;
m1 – маса зразка після висушування.
Слід зауважити, що маса зразка після висушування відображає вільну вологу в
матеріалі, однак не зв’язану. Зв’язана волога може приймати участь в волого-обмінних
процесах. Її можна визначити з допомогою диференціально-термічного аналізу [5] на
дериватографі системи Паулик-Ердеї. Установка працює автоматично, запис
температурних кривих і втрата маси здійснюється фотосамописцем. Рівномірність
нагріву печі забезпечується програмним управлінням, яке можна встановлювати на
швидкість 0,5-20ºС / хв. Максимальна температура печі складає 1050 ° С. Прилад
здатен проводити запис кривих нагрівання і зміни маси, як в атмосферних умовах так і
з використанням інертного газу. Калібрування по температурі можна здійчнювати при
температурах: 150, 300, 600, 900 і 1200 ºС.
Такий підхід дозволить визначити втрати маси досліджуваного зразка при
температурі 150ºС та при температурі деструкції досліджуваного матеріалу.
Перерахунок маси може бути здійснений з допомогою поправочного коефіцієнту.
Висновки
Різні форми зв’язку вологи з матеріалом кількісно описуються відповідними
показниками, фактичне визначення яких зводиться до визначення рівноважної
вологості в матеріалі шляхом зважування взірців після дії вологи на матеріал, чи після
повного висушування. Зазвичай висушування згідно стандартної методики
здійснюється при температурі 105 °С. В таких умовах висушування частина вологи
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(зв’язана волога) залишається в матеріалі, а в розрахунках використовується (вільна
волога). Уточнені розрахунки показників, пов’язаних з поглинанням та передачею
вологи матеріалами, можуть бути здійснені з використанням диференціальнотермічного аналізу досліджуваного матеріалу, який, з однієї сторони, дозволить
визначити втрату маси матеріалу при при температурі 107º, а з іншої сторони, - повну
втрату маси матеріалу при висушуванні.
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АННОТАЦИЯ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МАТЕРИАЛОВ,
СВЯЗАННЫХ С ПОГЛОЩЕНИЕМ И ПЕРЕДАЧЕЙ ВЛАГИ МАТЕРИАЛАМИ
В статье сделан обзор существующих методик определения показателей материалов,
связанных с поглощением и передачей влаги. Анализ существующих методик определения влажности
материалов сделан с учетом физических процессов, имеющих место при высушивании материалла.
Учтены природа материала, формы связи влаги с материалом и предложена методология определения
влажности с минимальной погрешностью, путем использования поправочного коэффициента (сухого
остатка) на основе дифференциально-термического анализа.
Ключевые слова: массовая доля воды, связанная влага, свободная влага, влажность,
гигроскопичность, пароемнисть, влагоотдача, влагоемкость, водопоглинаемисть, намокаемисть,
намокальнисть, смачиваемость, водоемкость, капиллярность, формы связи влаги с материалом,
физико-химически свя связана влага, физико-механически связанная влага.

SUMMARY
IMPROVING THE METHOD OF DETERMINATION OF INDEXES ASSOCIATED WITH THE
ABSORPTION MATERIALS AND MOISTURE TRANSFER
In the article the review of existing methods of determining the material parameters associated with the
absorption and moisture transfer. Analysis of existing methods for determining moisture materials made with
regard to the physical processes that occur on drying material. Taken into account the nature of the material,
moisture forms of communication with the material and the proposed methodology for determining moisture
with minimum error by vykorystnnya correction factor (to dryness) on the basis of differential thermal analysis.
Key words: mass fraction of water bound moisture, free moisture, humidity, water absorption,
paroyemnist, moisture exchange, moisture content, vodopohlynayemist, namokayemist, namokalnist, wettability,
vodoyemkist, capillarity, moisture forms of communication with the material, physical and chemical called
'connected moist, physical and mechanical bound moisture.
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ОПТИМІЗАЦІЯ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ
ТУРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
І.Я.ПОНІН, Т.Ю.ЛУЖАНСЬКА, Я.В.ФЕДИНИШИНЕЦЬ
Мукачівський державний університет

Розглянуто основні аспекти становлення сільського туризму, нормативно-правову базу його
регулювання. Проаналізовано туристичну привабливість території для розвитку сільського туризму,
систему сільського розселення в Україні. Визначено маршрути України з місцями розташування точок
сільського туризму. Доведено роль кластеризації для підвищення ефективності розвитку сільської
території.
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Актуальність теми дослідження
В умовах сьогодення соціально-економічні проблеми села надзвичайно
загострилися. Сільське населення в умовах функціонування ринку недостатньо
орієнтується в ринковій економіці та бізнесі, не знайоме з методами підприємницької
діяльності, правовими питаннями аграрного виробництва. Тому важливим є
обґрунтування напрямів соціально-економічного розвитку села, щоб воно стало
привабливим і для життя, і для роботи, забезпечити поступальний і стабільний
розвиток сільської місцевості, суттєво підвищити рівень життя сільського населення,
розвивати програму розвитку сільського туризму – одну з важливих програм,
пов’язаних з розвитком соціальної сфери села.
Становлення та розвиток сільського туризму сприяють системному вирішенню
організаційно-економічних проблем, пов’язаних із відтворенням трудового потенціалу
в аграрній сфері, формуванням нових напрямів виробництва й реалізації
сільськогосподарської продукції, підвищенням зайнятості сільського населення,
зростанням доходів та покращенням його життєвого рівня. Забезпечення відповідних
умов щодо стимулювання розвитку підприємництва в системі становлення сільського
туризму передбачає опрацювання нових концептуальних підходів до створення
сприятливого ринкового середовища.
Проблематиці розвитку сільських територій присвячені праці Г. Балабанова, A.
Балашова, М. Барановського, 3. Герасимчук, Т. Гринюк, B. Загороднього, В. Куценко,
А. Лісового, Я. Олійника, О. Павлова, М. Пістуна, Л. Семенюк, А. Степаненка, О.
Топчієва, В. Юрчишина та інших.
Проблему розвитку сільського зеленого туризму в Україні та його роль в
зайнятості сільського населення відображено в наукових працях Т.Кальної-Дубінюк,
В.Гловацької, Т.Мазур, Г.Михайліченко, Н.Осипчук, Н.Цвид та інших вчених.
Окремі проблеми розвитку сільського туризму в умовах функціонування
суб’єктів підприємницької діяльності та особистого селянського господарства
досліджують В. Васильєв, П. Горішевський, Л. Гут, Ю. Зінько, В. Кафарський,
В. Косенко, М. Костриця, Н. Кудла, О. Лендєл, В. Липчук, Н. Липчук, О. Моран,
М. Рутинський, М. Товт, а також зарубіжні вчені K. Дронг, В. Котлінський,
Я. Маєвський, С. Медлік, Я. Сікора та інші.
Проте, незважаючи на значущість проведених досліджень, проблема розвитку
сільського туризму на засадах підприємництва є новою і потребує системного
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обґрунтування теоретико-прикладних аспектів його становлення в умовах перехідної
економіки.
Об’єкти та методи досліджень
Для проведення дослідження нами було вивчено методи та методичні підходи
для вирішення поставленого завдання відповідно до об’єкту дослідження.
Об’єктом дослідження даної роботи є сільська територія для розвитку туризму.
Предмет дослідження − сукупність теоретико-методологічних та прикладних
засад оцінювання розвитку сільських територій для розвитку туризму.
Методи дослідження. Дослідження ґрунтується на використанні основних
положень діалектичного методу пізнання та системному підході, історичного,
статистико-економічного
методів,
системно-структурного
аналізу,
методу
порівняльного аналізу.
Постановка задачі
Метою роботи є узагальнення теоретичних положень, удосконалення
методичних засад та розроблення пропозицій щодо регулювання розвитку сільських
територій для розвитку туристичної діяльності.
Для досягнення поставленої мети передбачено виконання таких завдань:
- оцінити роль сільського туризму в розвитку сільських місцевостей;
- проаналізувати нормативно-правову базу розвитку сільського туризму;
- дослідити туристичну привабливість сільської території для розвитку туризму;
- проаналізувати питання сільського розселення в Україні;
- дослідити маршрути України з місцями розташування точок сільського туризму;
- визначити роль кластеризації у ефективності становлення сільського туризму
Результати та їх обговорення
Сільський туризм - досить складне поняття. Воно вказує на туристичну діяльність
у сільській місцевості, але, одночасно з тим, обмежується цільовою рекреацією
безпосередньо в сільському середовищі з проживанням в агросадибі та відкриттям для
туриста специфіки сільського способу життя, сільськогосподарської діяльності та
сільської культурної спадщини. Він також відкриває можливості як для поліпшення
наповнюваності бюджетів місцевих органів самоврядування, так і для зближення
міських і сільських жителів.
Регулювання в сфері сільського туризму здійснюється Верховною Радою
України, Кабінетом Міністрів України, центральним органом виконавчої влади з
питань туризму, місцевими державними адміністраціями, органами місцевого
самоврядування, а також іншими органами в межах їхніх повноважень.
Згідно зі статтею 4 Закону України «Про туризм» (Закон № 324/95-ВР від
15.09.1995 р.), особливості здійснення окремих видів туризму визначаються законом. У
статті 6 цього Закону передбачено, що розвиток екологічного (зеленого) та сільського
туризму є пріоритетним напрямом державної політики у сфері туризму. Розвиток
сільського туризму, як засобу реалізації державної політики зайнятості, передбачено
пунктом 7 статті 16 Закону України «Про зайнятість населення». (Закон № 5067-VІ від
05.07. 2012 р.). Відповідно до пунктів 3 і 7 Постанови Кабінету міністрів України №
297 від 15.03.2006 р. «Про затвердження Порядку надання послуг з тимчасового
розміщення (проживання)» фізичні особи-власники або орендарі індивідуальних
засобів розміщення мають право надавати такі послуги без їх державної реєстрації, як
суб’єктів підприємницької діяльності, за умови, що кількість місць такого розміщення
не перевищує 30. Програмним відомчим документом, предметом якого є сприяння
розвитку цієї діяльності є Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства
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України № 24 від 18.01.2013 р. «Про затвердження Плану заходів Мінагрополітики
України щодо розвитку сільського зеленого туризму на період до 2015 року» [1].
Говорячи про законодавче трактування поняття «сільський туризм» слід зазначити,
що в наведених вище законопроектах було вжито маркетинговий бренд «сільський
зелений туризм», а не наукомістке поняття. У проекті закону «Про сільський та сільський
зелений туризм» наведено визначення сільського зеленого туризму як виду туризму, який
передбачає тимчасове перебування туристів у сільській місцевості для відпочинку та
отримання ними послуг сільського зеленого туризму; послуги сільського зеленого
туризму - діяльність членів особистого селянського підсобного або фермерського
господарства з надання послуг бронювання, розміщення, харчування, інформаційного
обслуговування, інших видів послуг, що спрямовані на задоволення потреб туристів.
Проаналізувавши в нормативних та законодавчих актах тлумачення поняття «сільський
зелений туризм», варто відмітити, що це тлумачення є тотожним значенню «сільського
туризму» через відсутність природної та екологічної складової, що робила б сільський
туризм екологічним чи «зеленим», як це вказано в самій назві поняття .
Останнім часом широкого поширення набуває термін «екоагротуризм» - вид
туризму, що передбачає використання гостьових будиночків або агроосель без
проживання в них господарів, розташованих у межах заповідних територій, які поряд із
заняттям екологічним сільським господарством, пропонують широкий спектр екологічних
і спортивно-туристичних знань [2].
Втім, державна підтримка сільського зеленого туризму не реалізується
достатньою, для забезпечення належних умов його розвитку, мірою. Через відсутність
регулювання законом особливостей окремих видів туризму, що передбачено Законом
України «Про туризм», виникають численні суперечки, за яких умов суб’єкти
сільського туризму зобов’язані реєструватися як фізичні особи-підприємці, а отже,
проводити обов’язкову сертифікацію та виконання інших дозвільних процедур. Для
особистих селянських господарств, що не підлягають реєстрації як підприємці згідно з
чинним законом та ведуть діяльність у сфері сільського туризму силами членів родини,
які часто не мають інших джерел доходів, подібні вимоги є надмірно обтяжливими.
Вказані правові прогалини гальмують розвиток цього перспективного різновиду
діяльності, призводять до зменшення зайнятості, а, отже, зменшення рівня доходів
членів особистих селянських господарств і посилення соціальних проблем на селі.
В Україні реалізовується проект «Формування політики розвитку та
функціонування сільського туризму». Ціль 1 – розробка рекомендацій щодо головних
засад державної політики у сфері сільського туризму.
Завдання – провести
соціологічні дослідження серед власників домогосподарств, особистих селянських
господарств, які надають послуги у сфері сільського зеленого туризму, провести аналіз,
підготувати відповідний документ, затвердити його на громадському рівні та донести
до виконавчих органів для внесення змін у державну політику.
Ціль 2 – вдосконалення систем якості послуг у сфері сільського туризму.
Завдання - розробка Програми «Сільське поселення України» на основі систем якості
«Зелена садиба» та «Українська гостинна садиба», започаткування Інституту
інспекторів-дорадників, розширення кола зацікавлених сторін, сприяння cтворенню
якісно нового ринку послуг сільського туризму, привабливого для сільського
населення, зрозумілого та безпечного для внутрішнього та закордонного споживача.
Ціль 3 – розбудова та підвищення авторитету Спілки СЗТ України на
державному та регіональному рівнях як єдиної всеукраїнської асоціації виробників
продукту сільського туризму, що може виступати посередником між державою та
виробниками цього продукту в усіх професійних питаннях.
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Перші відомості щодо розвитку сільського туризму в Україні з'явилися в середині
90-х рр. XX ст. Відтоді його популяризацією займається створена 1996 р. Спілка сприяння
розвитку сільського туризму в Україні. Спілка збирає і концентрує дані з різних регіонів
країни, проводить конференції та тематичні виставки з метою популяризації відпочинку в
українському селі, сприяє розвитку сільської інфраструктури, самозайнятості сільського
населення. За її ініціативою створені й успішно функціонують осередки сільського
туризму у більшості областей України, вона ж виступила розробником законопроекту
«Про сільський зелений туризм». Важливою функцією Спілки є проведення тренінгів та
семінарів для господарів садиб, від яких залежить якість прийому гостей-туристів, а,
відповідно, популяризація цього виду діяльності.
Основу туристичної привабливості сільської території складають природні
та антропогенні туристичні ресурси, до яких відносяться історико-культурні,
археологічні та архітектурні пам’ятки тощо. Важливо також довести потенційному
туристу унікальність культури сільської території. Для досягнення цієї мети необхідно
поставити завдання творчого і розумного підходу до організації туризму. Наступний за
важливістю фактор формування туристичної привабливості сільської території –
матеріально-технічна база туризму, що включає засоби розміщення туристів і
туристичну інфраструктуру. Розвинена інфраструктура в межах сільської території
забезпечує вищий рівень туристичної привабливості, ніж лише наявність туристичних
ресурсів. Додатковими чинниками, що впливають на туристичну привабливість
сільської території, є якісне довкілля та маркетингова політика.
З метою вивчення розвитку сільського туризму в господарствах населення
Закарпатської області проведено соціологічне дослідження, за результатами якого
виявлено мотиви започаткування підприємницької діяльності власниками господарств
у сфері сільського туризму (рис. 1).
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Рис. 1. Мотиви розвитку сільського туризму в господарствах Закарпатської області
Сільський туризм характеризується посезонним попитом, оскільки основна
завантаженість господарств населення припадає на зимові (76,7 %) та літні місяці
(46,7 %), хоча й посилюються тенденції до її збільшення і в період міжсезоння.
Встановлено, що відпочинку у господарствах сільського туризму надають перевагу
люди віком від 26 до 50 років.
Значний практичний і економічний інтерес викликає вивчення сільського
розселення в Україні, географія якого змінюється досить швидко. Так, за 1970 – 2006
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рр. кількість сільських населених пунктів у країні зменшилася з 31,3 до 28,6 тис.
Причому одночасно знижувалася загальна кількість сільського населення (з 21,4 до
15,1 млн. осіб, або на 29,4 %) [6]. Зміни в сільському розселенні відбуваються відносно
невисокими темпами. У той же час загальна тенденція цих змін досить чітко
відображає об'єктивні процеси, що відбуваються в Україні – впродовж останнього
десятиліття сільське населення кожного регіону країни поступово скорочується. Так, за
період з 1991 р. з карти України зник 641 сільський населений пункт, зокрема 40 селищ
і 601 село. Зокрема, з 1991 по 2012 рр. в Україні зникло 528 сільських населених
пунктів, серед яких 34 селища і 494 села у зв'язку з відсутністю в них жителів.
Водночас через об'єднання з іншими населеними пунктами зникло 113 сільських
населених пунктів, серед яких 6 селищ і 107 сіл [6]. Рекордним для України за темпами
вимирання сіл став 2000 р. Тоді з адміністративного обліку було знято 86 населених
пунктів (зокрема 78 через відсутність в них людей).
Також багато сільських населених пунктів «вимерло» в 1992 р. (40), 1995 р. (38),
1996 р. (36), 2007 (39) р. Найбільше за роки незалежності вимерло сіл в Київській (94),
Полтавській (55), Житомирській (45), Сумській (45), Харківській (42) і Чернігівській
(40) областях. Менше всього – на Волині (1), Закарпатті (1), Черкаській (3), Львівській
(5), Хмельницькій (6) і Рівненській (7) областях. Проте через відсутність жителів жодне
село за цей час не зникло з території Івано-Франківської, Тернопільської і Чернігівської
областей [6]. Соціологи пов'язують кількість вимерлих сіл з негативним природним
приростом населення. Станом на 1 січня 2013 р. більше всього сільських населених
пунктів зареєстровано на Львівщині (1850), у Полтавській (1810), Харківській (1679),
Житомирській (1613) і Чернігівській (1481) областях. Менше всього – у Чернівецькій
(398), Закарпатській (579) і Херсонській (658) областях.
У різних адміністративно-територіальних одиницях України рівень сільського
населення дуже різний: від 9,6 % у Донецькій до 63 % у Закарпатській області [7].
Загалом можна чітко диференціювати територію України за цим показником: області,
де сільського населення більше 50 % (Закарпатська, Івано-Франківська, Рівненська,
Тернопільська, Чернівецька, Вінницька). За даними [7], саме в цих областях, за
виключенням Вінницької, і почав розвиватися сільський «зелений» туризм, і має
найбільші темпи зростання зараз. Далі йдуть області сільського населення від 40 до 50
%. Таких усього чотири: Волинська, Львівська. Хмельницька, Черкаська. Найбільшою
є група областей від 20 до 40 % – 10 областей. Областей, в яких процент сільського
населення становить менше 20 %, усього три: Дніпропетровська, Донецька, Луганська,
усі вони знаходяться на сході країни, де дуже великий процент урбанізації території.
Найбільш інтенсивне скорочення кількості сільських населених пунктів
відбувалося в східних і південних областях України. У західній і центральній частині
країни, де зосереджено більше половини українських сіл, їх кількість зменшилася
трохи. У ряді західних областей (Івано-Франківській, Львівській і Волинській)
кількість сільських поселень практично не скоротилася. 3 динаміки кількості сільських
населених пунктів в Україні (на 1 січня 2003 – 2013 рр.) бачимо, що кількість сіл з
кожним роком зменшується і з 2003 по 2013 рр. з карти України зник 171 сільський
населений пункт. Офіційно зареєстровані садиби відсутні у таких областях: у
Волинській, Житомирській, Рівненській, Тернопільській, Херсонській. Найбільша
кількість зареєстрованих садиб знаходиться у таких областях: Закарпатська, Київська,
Вінницька, Полтавська, Чернігівська, Івано-Франківська, Хмельницька. Усього в
Україні налічується близько 120 сільських зелених садиб, це дуже низький показник у
порівнянні з іншими європейськими країнами і з урахуванням кількості сіл, сільських
мешканців і великого потенціалу з розвитку.
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Для поширення інформації про наявний потенціал сільського туризму,
формування у майбутніх споживачів уяви про розмаїття комплексного туристичного
продукту цього виду туризму запропоновано маршрути з місцями розташування
точок сільського туризму. Описано 8 рекламних туристичних маршрутів при
допомозі програмного забезпечення Vizicom 3.5.11 України 2012. Залучення сільських
територій до сільського туризму дозволить зберегти етнографічну самобутність
сільських територій та повернення загубленого національного значення цих сіл.
Маршрут № 1 «Закарпатські садиби сільського туризму». Даний маршрут
налічує 21 садибу («Квітка горган» (с. Синевирська Поляна) – Бокораш (с. Синевир) –
Магнолия (смт. Межгір’я) – Олеся (смт. Межгір’я) – «Затишна хата в Карпатах» (с.
Изки) – «Затишний дім» (с. Верхній Студений) – «Незабудка» (с. Верхній Студений) –
Зачаровані Карпати (с. Воловец) – «Гостевой домик» (с. Лумшори) – «Тихе життя» (с.
Смерекова) – «Заданька» (с. Кострино) – «Княгиня» (с. Княгиня) – «Лісова Садиба» (с.
Ореховица) Зелена садиба «Вілла де Кампо» (смт Чинадієво) – «Воробей» (смт
Чинадієво) – Садиба «У Лісника» (с. Івашковиця) – «У Габора» (с. Кошельово) –
«Будинок біля озера» (с. Іза) – «Фокус» (с. Хуст) – «Гуцульська хата» (с. Кричево) –
«Садиба на поляні» (с. Калини)). Даний маршрут має довжину 587 км.
Маршрут № 2 «Івано-Франківські та Чернівецькі садиби сільського туризму»,
який налічує 8 садиб сільського (зеленого) туризму («Чертіж» (с. Татарів) – «Красна
Хата» (с. Ільці) – Садиба «Там де гори...» (с. Криворівня) – «Душа Карпат» (с.
Вижниця) – «Горянка » (м. Косів) – «Лісова хата» (с. Шешори) – «Старжинської
Ольги» (смт Печеніжин). Цей маршрут має довжину 157 км. Це найменший із
запропонованих маршрутів, він підійде для молоді або студентів.
Маршрут № 3 має назву «Київсько-Полтавські садиби сільського туризму» та
складається з таких садиб: «Карпатський зруб» (с. Березова Рудка) – «База здоров’я» (c.
Березова Рудка) – «До Марини на гостини» (с. Березова Рудка) – «Козача застава» (с.
Райківщина) – «Райківщина» (с. Яготинське) – «Баришевка » (с. Баришевка) –
«Яровик» (с. Ярове) – «Villa Gogol» (с. Кодаки) – «Тріпол’є» (с. Халеп’я) – «Київські
Карпати » (с. Жуковци) – «Рідні краєвиди» (с. Ржищів) – «Відпочинок під Київом» (с.
Лещинка) – «Синиця» (с. Синиця) – «Затишок» (с. Лютарі) – «Дибинецькі Карпати» (с.
Дибинці) – «Зелений гай» (с. Дибинці) – «Мольовнича Рось» (с. Розкопанци) – «Садиба
отамана» (с. Гута) – «Калиновий кущ» (с. Дмитренки) – «У корякивськом раю» (с.
Корякивка). Маршрут включає в себе 20 садиб сільського туризму. Цей маршрут має
довжину 488 км.
Маршрут № 4 «Львівські садиби сільського туризму» складається з таких садиб:
«На узліссі» (с. Львів- Брюховичі), «У Домашки» (м. Львів), «Хатина на узліссі» (м.
Львів), «Карпатські полонини» (с. Орів), «Ведмежа» (с. Зубриця). Маршрут має
довжину 231 км.
Маршрут № 5 «Полтавські садиби сільського туризму» складається з таких
садиб: «Українські вечори у Ганни Василівни» (с. Довгаливка) – «Лялина Світлиця» (с.
Опішня) – «Старий хутор» (с. Опішня) – «Затишна оселя» (с. Диканька) – «Сьоме
небо» (с. Кобеляки) – «Успіх» (с. Куцеволовка). Цей маршрут має довжину 311 км.
Маршрут № 6. «Хмельницько-Вінницько-Черкасько-Одесько-Миколаївські
садиби сільського туризму» складається з садиб: «Родниківка» (с. Родниківка) –
«Родинне гніздо» (с. Губник) – «Медова заводь» (с. Перепеличчє) – «Родинне гніздо»
(с. Канава) – «Ненькина колиска» (с. Камянка) – «Лілія» (с. Меджибож) – «Калиновий
цвіт» (с. Комаровци) – «Подільська Родина» (с. Гайове) – «Родинне гніздо» (с.
Гармаки) – «На коні» (с. Кузьминці) – «Світлана» (c. Смотрич) – «Катерина » (с.
Цвіклівці) – «Веселка» (с. Сокіл) – «Калинка» (с. Сокіл) – «Ягуна» (с. Сокіл) – «Зелена
миля» (с. Сокіл) – «Затишок» (с. Бернашівка) – «Подільська хата» (с. Буша) –
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«Чарівний куточок» (с. Буша) – Етноекохата «Білочі» (с. Шершенці) – «Відчинення» (с.
Полянецьке) – «Островок» (с. Первомайськ). Маршрут має довжину 1231 км. Це
найбільший із запропонованих маршрутів, він підійде для сімейного відпочинку,
включає в себе 22 садиби та пролягає по території п’яти областей.
Маршрут № 7 «Черкаські садиби сільського туризму» складається з садиб:
«Лісове озеро» (с. Крутьки) – «Холодноярський зорепад» (с. Залевки) – «Тарасові
шляхи» (с. Моринці) – «Кобзарева колиска» (с. Моринці) – «Наталі» (с. Карашина) –
«Тамарине міжгір'є» (с. Канев) та має довжину 320 км.
Маршрут № 8 «Чернігівські садиби сільського туризму» складається з таких
садиб: «На краю світу» (с. Свердловка) – «Адоніс» (с. Тростянець) – «У Василя» (с.
Тростянець) – «Зелена світлиця» (с. Хаєнки) – «Зачарована Десна» (с. Хаєнки) – «Біля
Лісковицького озера» (м. Чернігів) – «Андріївські озера» (с. Андріївка) – «Лісова
застава» (с. Кам'янка). Всього Чернігівський маршрут налічує 8 садиб сільського
(зеленого) туризму. Цей маршрут має довжину 475 км.
Існуючи садиби сільського туризму України, які не увійшли у запропоновані
маршрути через віддаленість від інших садиб, можна відвідувати в індивідуальному
порядку.
Для підвищення ефективності становлення сільського туризму в
підприємницькому
середовищі
важливим
є
запровадження
кластеризації.
Кластеризація сільського туризму передбачає добровільне об’єднання окремих
організаційно самостійних суб’єктів, взаємодія яких повинна забезпечувати
синергічний ефект вивільнення їх внутрішнього потенціалу, що спрямований на
досягнення спільної кінцевої мети. Учасниками об’єднання можуть бути державні та
громадські організації, навчально-дослідні установи, допоміжні суб’єкти побутової
сфери (перевізники, екскурсоводи), фінансові структури, органи безпосереднього
впливу (Спілка сприяння розвитку сільського зеленого туризму, інформаційноконсультативні центри), власники господарств як суб’єкти підприємницької діяльності
та члени особистого селянського господарства. Кооперування ринкових
інфраструктурних формувань у сфері сільського туризму дає його учасникам
можливість спільно вирішувати питання соціального, фінансового, інвестиційного,
інформаційного, екологічного та інших.
З метою підвищення соціально-економічної ефективності становлення
сільського туризму на засадах підприємництва важливо розробити комплекс
організаційно-економічних заходів, що передбачають розв’язання питань
маркетингового спрямування шляхом сегментації туристичного ринку та
диверсифікації послуг; налагодження системи інформаційно-консультативного
забезпечення через створення консалтингових центрів та ефективнішого використання
мережі “Інтернет”, інших засобів поширення інформації; урізноманітнення фінансовоінвестиційних джерел із використанням ґрантів, мікрокредитних ліній; дотримання
вимог екологічної орієнтації розвитку галузі. Особливого значення набуває
запровадження соціально-економічних заходів, спрямованих на збалансоване
поєднання туристичної і соціальної інфраструктури шляхом модернізації існуючих й
побудови нових об’єктів комунального і рекреаційного призначення, розвиток
технічної та побутової сфери.
Висновки
Для розвитку сільського туризму в Україні важливе місце має приділятись
державним інститутам у створенні сприятливого правового середовища для діяльності
сільського населення, навчання власників особистих селянських господарств, надання
довгострокових пільгових кредитів до створення біфункціонального житла і сприяння
залученню інвестицій для перебудови інфраструктури. Як наслідок, з'явиться
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агротуристичний продукт, який буде ідентифікувати український сільський туризм на
внутрішньому та міжнародному ринках. Виходячи з цього, центральний орган
виконавчої влади галузі туризму стане піклуватися питаннями популяризації
відпочинку в українському селі, розробкою туристичних програм, маршрутів і
здійсненням регуляторної політики щодо суб'єктів туристичної діяльності, які надають
готельні послуги, екскурсійне обслуговування сільській місцевості тощо.
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АННОТАЦИЯ
ОПТИМИЗАЦИЯ СЕЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРИЙ В КОНТЕКСТЕ РАЗВИТИЯ ТУРИСТИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Рассматриваются основные аспекты становления сельского туризма, нормативно-правовую его
регулирования. Проанализировано туристическую привлекательность территории для развития
сельского туризма, систему сельского расселения в Украине. Определено маршруты Украины с местами
размещения точек сельского туризма. Доведено роль кластеризации для повышения эффективности
развития сельской территории.
Ключевые слова: сельский туризм, туристическая привлекательность сельской территории,
сельское расселение в Украине, туристические маршруты сельского туризма, кластеризация сельского
туризма, социально-экономическая эффективность становления сельского туризма.

ANNOTATION
OPTIMIZATION SELSKIH TERRITORY IN THE CONTEXT OF TOURIST ACTIVITIES
The basic aspects of the formation of rural tourism, the legal regulation of it. Analyzed tourist attraction site for
the development of rural tourism, rural settlement system in Ukraine. Defined routes Ukraine placements points
rural tourism. Brought the role of clustering to improve the efficiency of development of rural areas.
Keywords: rural tourism, tourist attraction rural areas, the rural population in Ukraine, tours of rural
tourism, rural tourism clustering, socio-economic efficiency of formation of rural tourism.
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АНАЛІЗ РЕГІОНІВ ПРІОРИТЕТНОГО РОЗВИТКУ СВІТОВОГО
ТУРИЗМУ
Т.Ю.ЛУЖАНСЬКА, Ю.М.ГАЛАЙ
Мукачівський державний університет

Розглянуто розвиток сучасної туристичної сфери в умовах глобалізації. Досліджено сучасну
диспозицію основних світових туристичних центрів. Проаналізовано регіональний розподіл світових
туристських прибуттів в умовах сьогодення та прогнозів на майбутнє, розвиток туристичних
дестинацій. Досліджено процеси входження України у світовий туристичний простір.
Ключові слова: видова структура світового ринку туристичних послуг, диспозиція світових
туристичних центрів, дестинації, світові туристські прибуття, просування туристичного продукту
країни, мотиваційна структура туристичних подорожей.

Актуальність теми дослідження
Перехід розвинутих суспільств до постіндустріальної фази та формування
відкритих національних економік у другій половині ХХ ст. спричинили розгортання
регіональних інтеграційних процесів, як передумови становлення цілісної глобальної
соціально-економічної системи, основними ознаками якої є: утвердження в якості
домінуючих у світі ринкових відносин; випереджаючий розвиток сфери послуг;
ключовий вплив на туристичну діяльність комунікативних та інформаційних систем;
лібералізація
умов
міждержавного
обміну
природними,
технологічними,
інвестиційними та людськими ресурсами; оволодіння все більшою масою громадян
різних країн загальнолюдськими цінностями та стандартами життя.
Стрімке зростання чисельності населення, агломерація його розселення,
перманентне збільшення доходів різних верств громадян розвинутих країн, підвищення
їх культурного рівня, з одного боку, - а з другого, - інтенсивний розвиток сектору
сервісної економіки у структурі світового господарства, а також взаємозближення
країн утворюють сприятливі політичні, матеріальні та соціально-психологічні умови
для бурхливого розвитку світового туризму, перетворення його в один з
найпотужніших сегментів світової економіки. На його розвиток вагомий вплив
здійснюють також мережа новітніх транспортних засобів та засобів зв'язку, системи
страхування та гарантії безпеки людей, мобільність валютних операцій та інші
фактори.
На початку ХХІ ст. туризм, за обсягом доходу, посів третє місце серед
провідних галузей світової економіки. У багатьох країнах світу туризм є однією з
найбільш пріоритетних галузей, внесок у валовий національний дохід яких складає 2045 %, а надходження від іноземного туризму є основним джерелом отримання валюти.
До світового ринку туристичних послуг все активніше залучається і Україна, яка
має цілком реальні можливості та умови для нарощення свого туристичного
потенціалу, зокрема, завдяки наявності в країні унікальних природно-рекреаційних
ресурсів, історико-культурних пам'яток, багатої флори та фауни, зон різноманітних
форм відпочинку.
Однак існують також і фактори, що гальмують розвиток даної сфери послуг,
серед яких можна виділити такі: недостатність розвинутості інфраструктури,
відсутність кваліфікованого персоналу, екологічні та кримінальні ризики, низький
рівень побутового комфорту, високі ціни на послуги, внаслідок чого Україна суттєво
відстає від провідних країн як по наданню туристичних послуг, так і розвитку
туристичної індустрії.
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Питанням розвитку світового та вітчизняного ринків туристичних послуг
присвячені наукові дослідження і публікації багатьох вітчизняних та зарубіжних
вчених, серед яких слід виділити праці українських авторів - О.Бейдика,
Л.Гонтаржевської,
Ю.Забалдіної,
Р.Заблоцької,
В.Кифяка,
О.Любіцевої,
Г.Михайліченко, Р.Росохи, А.Румянцева, Т.Сокол, С.Соколенка, Д.Стеченка,
Т.Ткаченко та ін., а також західних дослідників - Р.Бартона, Д.Боуена, Р.Бpаймеpа,
Г.Гана, Ф.Котлера, А.Маршала, Д.Мейкенза, М.Портера, Н.Реймерса, Ч.Робінсона,
В.Сміта, Д.Уокера, Г.Харріса, Д.Холловея та ін.
Проте у наукових публікаціях вищеназваних авторів недостатньо повно
розкрито механізм впливу чинників та факторів сучасного глобалізованого
макросередовища на характер та масштаби розвитку туристичної діяльності, сутність
структурно-функціональних змін, що відбуваються на ринку туристичних послуг,
шляхи та методи включення України у світові туристичні процеси.
На базі глибокого аналізу теоретичних та практичних матеріалів поряд з
традиційними факторами розвитку світового туристичного ринку (економічне
зростання і соціальний прогрес країн світу, інтенсифікація праці, розвиток
міждержавних зв'язків і культурних обмінів, спрощення валютних відносин та митних
формальностей) доцільно проаналізувати новітні структурно-функціональні фактори,
які вплинули на сучасну диспозицію країн на світовому туристичному ринку (процеси
інтернаціоналізації світової економіки, розвиток інформаційних технологій, зміна типів
споживачів туристичних послуг, розвиток транспортної інфраструктури туризму,
розвиток конкуренції і кооперації підприємств туристичної сфери).
Об’єкти та методи досліджень
Для проведення дослідження нами було вивчено методи та методичні підходи
для вирішення поставленого завдання згідно об’єкту дослідження.
Об’єктом дослідження даної роботи є регіони пріоритетного розвитку світового
туризму.
Предмет дослідження − сукупність теоретико-методологічних та прикладних
засад оцінювання розвитку регіонів пріоритетного розвитку світового туризму.
Методи дослідження. Дослідження ґрунтується на використанні основних
положень системного підходу, історичного та порівняльного аналізу, статистичного
дослідження, структурно-логічного аналізу.
Постановка задачі
Метою роботи є узагальнення теоретичних положень, розгляд основних засад
становлення та перспектив розвитку регіонів пріоритетного розвитку світового
туризму.
Для досягнення поставленої мети передбачено виконання таких завдань:
дослідити розвиток сучасної туристичної сфери в умовах глобалізації;
оцінити сучасну диспозицію основних світових туристичних центрів;
проаналізувати регіональний розподіл світових туристських прибуттів;
оцінити туристичні території, які ґрунтуються на вивченні трьох "А"
туристичного напряму (дестинації);
проаналізувати процеси інтеграції України у світовий туристичний простір.
Результати та їх обговорення
Сучасна туристична сфера розвивається значними темпами. Її розвиток сприяє
активному економічному зростанню багатьох країн світу. Так, за даними Всесвітньої
туристичної організації, туризм забезпечує близько 10% світового ВНП, 7% загального
обсягу інвестицій, 11% світових споживчих витрат, третину світової торгівлі
послугами, 6-7% робочих місць. Загальні доходи від експорту в'їзного туризму,
включаючи пасажирський транспорт, в 2012 році перевищили 1 трлн. дол. США або
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приблизно 3 млрд. дол. США в день. Експорт туризму 30% від усіх комерційних
послуг, експортованих в світі, і 6% від експорту всіх товарів і послуг [7].
Розвиток туристичної галузі сприяє збільшенню надходжень до бюджету,
створенню нових робочих місць, розвитку інфраструктури, будівництву нових
туристичних об'єктів, посиленню охорони та реконструкції існуючих історикокультурних пам'яток, охороні природи.
Взаємодія процесів глобалізації та розвитку світового туристичного ринку
проявляється у вигляді функціонування транснаціональних корпорацій (ТНК),
стратегічних альянсів та глобальних союзів. На даний час спостерігається активне
проникнення капіталу окремих компаній на зарубіжні туристичні ринки. Особливо
високим є відсоток іноземної участі в туристичних фірмах Нідерландів, Бельгії,
Австрії, Іспанії. Європейські туристичні ТНК традиційно розміщують свої філії в
інших країнах Європи, а також на американському континенті, причому такий розподіл
залишається стабільним протягом останніх десятиліть.
В туризм спрямовуються капітали нафтових компаній (американської Exxon,
італійської AGIP), торговельних фірм-власників мережі найбільших універмагів та
підприємств роздрібної торгівлі (німецьких Neckermann, Kaufhof, Hertie), харчової
промисловості (швейцарської Nestle), фінансових структур (RABO Bank). Активному
проникненню в туристичний бізнес капіталів із інших галузей сприяють наступні
чинники: низькі бар’єри виходу на ринок, наявність надлишкових фінансових коштів,
високі темпи розвитку туризму і т.д. Саме тому, за даними ЮНКТАД, туристичний
сектор є однією із найбільш привабливих сфер іноземного інвестування (50%),
випередивши транспортний сектор (14%) та фінансові послуги (7%).
На сьогодні дослідженнями визначено поняття сучасної диспозиції основних
світових туристичних центрів (країни-монополісти світового туристичного ринку США, Франція, Іспанія, Італія, Великобританія, Австрія, Німеччина, Греція, Кіпр,
Ізраїль; нові регіони - Китай, Туреччина, Польща, Угорщина, Чехія, Хорватія, острівні
країни Північної Америки; найбільш перспективні країни - Мексика, Аргентина,
Південна Корея, Малайзія, Таїланд, Тайвань, Гонконг та країни-апліканти - Росія,
Україна, Казахстан, Болгарія, Румунія, Саудівська Аравія, ОАЕ, Іран, Венесуела, Індія)
за такими критеріями, як інтенсивність туристичних потоків; дохідність галузі;
безпечність та престижність подорожі; цінова конкурентоспроможність; розвиток
інфраструктури і транспорту.
У 2012 році кількість міжнародних туристів досягла 990 млн. осіб, а
надходження (включаючи пасажирські перевезення) склали 1,2 трлн доларів США, або
близько 6% від світового експорту товарів і послуг.
Близько 467 млн. осіб здійснили подорожі в різні країни світу в першому
півріччі 2012 року, що на 5%, або на 22 млн. більше, ніж за аналогічний період 2011
року. В Європі, найбільш відвідуваному регіоні світу, збільшення кількості
міжнародних прибуттів на 4%. При цьому в Центральній і Східній Європі зростання
склало 7%, в Західній - 5%, в Південній - 1%.
В той же час в Африці міжнародних прибуттів стало на 7% більше. Як
повідомляють в UNWTO, ситуація почала стабілізуватися і в Єгипті, завдяки чому на
Близькому Сході число міжнародних прибуттів не знизилася, а, навпаки, зросла на
0,7% [7].
Незважаючи на певну сталість в регіональному розподілі світових туристських
прибуттів, сучасний етап розвитку світового ринку туристичних послуг
характеризується певними змінами. Зокрема, відбувається старіння традиційних
туристичних регіонів - європейського та американського - та інтенсифікується
розвиток туристичного сектора на ринках країн Південно-Східної Азії та
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Тихоокеанського регіону. Так, за період 1970-2012 рр. відбулося зменшення частки
європейського регіону у структурі світових туристських прибуттів на 14,2%,
американського регіону - на 9,5%, натомість частка Східної Азії та Тихоокеанського
регіону збільшилася на 16,8%.
Результати аналізу регіональних потоків на світовому ринку туристичних
послуг свідчать про такі тенденції: з початку масових туристських обмінів і по
теперішній час на світовому туристичному ринку суттєво виділяється Європа. Цей
регіон користується великою популярністю серед туристів з європейських країн, а
також США і Канади. Другу позицію довгі роки міцно утримує Америка. Європа та
Америка, насамперед Північна, є ключовими туристичними регіонами.
За минулі десятиліття найбільш динамічно розвивався Азійсько-Тихоокеанський
регіон, у якому середні багаторічні темпи зростання кількості прибуттів у кілька разів
випереджали середньосвітові. Африканський континент і Близький Схід, відвідуваність
яких зростає порівняно швидко, за низьких абсолютних значень показника прибуттів
досить слабо впливають на світову динаміку туризму.
За даними UNWTO, на 100 осіб припадає в середньому 10 поїздок. В окремих
регіонах цей показник суттєво відрізняється від середньосвітового (від 0,5 прибуттів на
100 осіб населення в Центральній Африці і Південній Азії до 40 - у Карибському
басейні та Океанії).
Серед країн, що розвиваються, в яких туризм отримав бурхливий розвиток, слід
виділити країни Азіатсько-Тихоокеанського регіону. В основному це нові індустріальні
країни регіону - експортери товарів: Гонконг, Малайзія, Сінгапур, Південна Корея,
Таїланд, Індонезія, Тайвань. В цих країнах експорт товарів і експорт послуг взаємно
доповнюють одне одного. Розвиток цих секторів базується на стрімкому зростанні
телекомунікації, міжнародного транспорту, зокрема повітряного, та банківської сфери.
Нові індустріальні країни на сьогодні є привабливими для ділових подорожей.
Розважальний туризм добре розвинутий в Південній Кореї та Тайвані. Гонконг і
Сінгапур пропонують шоппінг-туризм. Однією із важливих туристичних країн в регіоні
став Таїланд, особливо після того, як почав освоювати нові пляжі на південному
узбережжі країни і організовувати культурно-пізнавальні поїздки на північ країни.
Серед країн, що розвиваються, у Тихоокеанському регіоні туризм особливо
розвивається в країнах Меланезії (Фіджі, Нова Каледонія, Вануату, Соломонові
острови та ін.), Мікронезії (Гуам, Маршаллові острови, Маріанські острови та ін.) і
Полінезії (острови Кука, Французька Полінезія та ін.), на частку яких припадає 4%
туристів. Острови в Тихому океані виграють від відносної близькості австралійського
та новозеландського ринків і, що є більш важливим, мають високий імідж у світі,
зокрема в Європі.
На сьогодні на світовому туристичному ринку спостерігаються такі негативні
явища як непланомірність та значне накопичення туристичних потоків, відсутність
відповідної безпеки подорожуючих, невідповідність інфраструктури, нелегальна
трудова міграція та торгівля людьми, збільшення кількості форс-мажорних обставин.
Це й викликає необхідність розширення мережі туристичних агенцій та їх взаємодії з
іншими урядовими структурами (міністерствами закордонних справ та охорони
здоров'я країн, різноманітними юридичними органами та відповідними органами з прав
людини, метеорологічними службами тощо) [3].
За умов посилення інтенсивності туристичних потоків виникла потреба у
створенні надціональних (регіональних) структур у межах міждержавних комісій,
таких, як Європейська економічна комісія (ЄЕК), Латинської Америки і Карибського
регіону (ЕКЛАК), Західної Азії (ЕКЗА), Африки (ЕКА) та Азії і Тихого океану
(ЕСКАТО), якими ведеться регулювання переважно в рамках двосторонніх та
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багатосторонніх угод про захист мігрантів, територіального розміщення, умов
депортації, продовження терміну перебування, забезпечення мінімальних соціальних
стандартів тощо. На глобальному рівні регулювання здійснюється в рамках Організації
Об'єднаних Націй Всесвітньою туристичною організацією, практична допомога якої
надається у вигляді місій, консультацій та проектів з питань стратегій розвитку
туризму, маркетингу або розробки проектів матеріально-технічного і кадрового
забезпечення, статистики [1].
Слід також відзначити, що сьогодні істотно розширилась і урізноманітнилась
суб'єктна структура світового ринку туристичних послуг, яка проявляється у
багатократному зростанні чисельності туристів, вагомих змінах статево-вікової,
професійної, національно-етнічної та соціальної структури (у туристських потоках
майже усіх провідних країн переважають представники середнього класу: від 40% в
Нідерландах до 59% в Італії, туристи з невисоким статком - Франція (36%), Італія
(31%), представники вищого класу - із Німеччини (43%), Нідерландів (41%),
Великобританії (37%); лише у Франції спостерігається невелика перевага жінок в
туристичному потоці, в інших країнах - переважають чоловіки, особливо в Італії - 61%;
за віковою структурою туристичного ринку більшості країн світу спостерігається
активна участь у міжнародних туристичних процесах людей віком 30-44 роки (35%
туристів), хоча в окремих країнах серед подорожуючих є і старші за віком - до 60 років
(наприклад, у Франції - 30%).
Докорінних змін зазнала і видова структура світового ринку туристичних
послуг. Поряд із традиційними видами туризму (культурно-пізнавальний, лікувальнооздоровчий, релігійний) за останні два десятиліття широкого поширення набули
неординарні та специфічні види туризму (трудова міграція, зелений, екологічний,
екстремальний туризм та інші).
Для сучасного світового туризму характерна значна територіальна
нерівномірність. У найзагальніший вигляді вона відбиває різні соціально-економічні
рівні країн світу: на економічно розвинені країни припадає 57 % туристських
прибутків, на країни, що розвиваються, - 30 %, на країни з перехідною економікою - 13
%. При подібній регіональній структурі туристських прибутків і доходів виділяються
п'ять туристичних макрорегіонів світу.
Основу управління конкурентоспроможністю туристичних територій має
становити аналіз туристичних територій, який ґрунтується на вивченні трьох "А"
туристичного напряму (дестинації):
Access - доступність (просторова, фізична (режим відвідування), психологічна, у
т. ч. інформаційна);
Amenities - виробничо-обслуговуюче та інфраструктурне забезпечення (готелі,
торговельні центри, заклади харчування, туалети, паркування тощо);
Attractions - атракції (музеї, театри, замки, фортеці, спортивні споруди, інші
місця відвідування та їх пропозиція) разом з основною оглядовою інформацією щодо
туристичного напряму: його історії, культурних, природних особливостей, а також
подіями, громадськими заходами і святами.
Але, фактично, що дуже важливо для умов України, залишається невизначеність
щодо:
Assortment - асортименту туристичного продукту - його маршрутного каркасу і
територіальної організації;
Address - адресності пропозиції та її просування з урахуванням цільових ринків
попиту національного туристичного продукту.
У такому разі обґрунтування: географічного (просторова доступність),
мотиваційного (атрактивність, привабливість), функціонального (фізична (режим
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відвідування), психологічна доступність, виробничо-обслуговуюче та інфраструктурне
забезпечення й асортимент) складників просування туристичного продукту країни
(території) на цільових ринках (адресність) визначається:
1) аналізом туристично-географічного положення країни (території) на
світовому туристичному ринку;
2) аналізом попиту на туристичний продукт країни;
3) аналізом попиту туристів певної країни на світовому туристичному ринку;
4) аналізом пропозиції і споживання туристичного продукту країни
(атрактивність,
виробничо-обслуговуюче
та
інфраструктурне
забезпечення;
асортимент, адресність);
5) аналізом конкурентоспроможності туристичної індустрії країни в цілому.
На даний момент актуальним завданням у сфері розбудови туристичної галузі в
Україні є формування програми просування українського туристичного продукту на
світовий туристичний ринок, яка включає в себе: визначення пріоритетних
туристичних регіонів та продуктів; формування стратегії просування туристичних
регіонів та її реалізація через організацію продажу туристичних послуг за кордоном
вітчизняними туристичними представництвами, спільну участь туристичних фірм
регіону у міжнародних туристичних виставках, розробку регіональних туристичних
Інтернет-порталів, забезпечення рекламно-інформаційної діяльності зі створення
позитивного іміджу України як туристичного центру [2].
Ринок туристичних послуг в Україні щорік збільшується на 20-30%. У
грошовому вираженні нещодавно вона склала мільярд доларів, а в 2012-му році ця
цифра збільшилася ще мінімум на 200 млн доларів. І це при тому, що з кожним роком
ціни на туристичні поїздки підвищуються мінімум на 15-20%.
Чисельність працівників туристичної галузі в Україні у 2012 році становила
113,3 тис. осіб. У зв'язку з тимчасовою зайнятістю протягом активного туристичного
сезону, а також наданням туристичних послуг підприємствами інших галузей
економіки забезпечується зайнятість 1,86 млн. осіб. Нині в Україні налічується понад
4,5 тис. закладів для розміщення туристів і відпочиваючих на 620 тис. місць. У
модернізацію старих і будівництво нових закладів вітчизняними та іноземними
інвесторами у 2012 році вкладено більш як 378 млн. гривень. Останнім часом щороку
збільшується консолідований обсяг туристичних послуг. У 2012 році цей показник
перевищив 3,2 млрд. гривень.
Змінюється мотиваційна структура туристичних подорожей українців за
кордон - провідне місце займають поїздки з рекреаційною та екскурсійною метою.
Потоки зарубіжного туризму замикаються переважно в межах Європи, хоча їх
географія постійно розширюється: якщо у 2003 р. українці відвідали 96 країн, то у 2012
ця цифра становила - 151 країну. Серед регіонів Європи постійно популярні країни
Західної Європи (особливо Франція, Німеччина, Велика Британія, Австрія, Швейцарія)
та Середземномор'я (Італія, Іспанія, Туреччина, Греція). Водночас зростають, завдяки
активній ринковій політиці країн-партнерів, туристичні потоки до країн Східного
Середземномор'я (особливо на Кіпр) та Північної Африки (Єгипет, Туніс, Марокко).
В Україні немає масштабних інвестицій через відсутність ефективного
механізму сприяння вкладенню коштів у розбудову туристичної інфраструктури,
високий рівень податків, ускладненість та забюрократизованість процедури
погодження інвестиційних проектів. Стримуючими факторами також є недостатня
ємність платоспроможного внутрішнього попиту, незначні порівняно з європейськими
країнами обсяги в’їзного туризму. Незважаючи на високий туристичний потенціал
України гальмується як подальше планування створення нових туристичних зон, так і
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можливість залучення масштабних інвестицій. Дестабілізація, що наростає, в
соціальній сфері, також негативно впливає на розвиток туризму в Україні.
Для інтеграції України у світовий ринок туристичних послуг необхідно вжити
таких заходів:
- підготовка та розповсюдження базового пакету туристичного ринку регіонів
України;
- проведення рекламних кампаній у вітчизняній та зарубіжній пресі, на радіо і
телебаченні з метою позиціювання туристичних можливостей регіонів України;
- активна участь туристичних підприємств регіонів країни у міжнародних
туристичних виставках і ярмарках;
- створення й підтримка у межах глобальної світової інформаційної мережі
WEB-сайту з постійно поновлюваною інформацією щодо туристичних пропозицій
регіонів України.
Прогнозується, що у ХХІ ст. регіональна структура міжнародного туризму
продовжуватиме змінюватись при збереженні колишніх тенденцій розвитку. Згідно з
прогнозами ВТО, до 2020 р. кількість міжнародних туристських прибуттів складатиме
1,56 млрд. осіб, з яких 1,18 млрд. буде припадати на внутрішньорегіональний туризм,
377 млн. - на міжрегіональний, тобто подорожі на далекі відстані. Частки
Європейського і Американського регіонів скоротяться до 2020 р., тоді як частка
Східної Азії та Тихоокеанського регіону значно збільшаться. Рівень річного зростання
у 2000-2020 рр. складе 6,5% для Європи і 6,2% для Східної Азії та Тихоокеанського
регіону. В інших регіонах світу прогнози на цей період також демонструють зростання.
В Південній Азії - 7,1%, в Африці - 5,5%, на Близькому Сході - 3,0% [7].
За даними прогнозу кількість туристів, що прибуває до Європи, збільшиться до
2020 р. - до 717 млн. Це пов’язано, передусім, із зростанням рівня доходів,
збільшенням кількості вільного часу, спрощенням візового контролю між країнами
Європейського Союзу, а також можливими наступними хвилями розширення даного
інтеграційного угрупування. Відносне уповільнення темпів зростання може бути
причиною сильної залежності Європи від певних видів туризму. Особливо це
стосується берегових зон Середземного моря. Тренди зростання туризму в
Американському регіоні свідчать, зокрема, про слабке падіння темпів зростання, однак
вони залишаються на рівні середньосвітових. Кількість туристів, що прибувають до
Американського регіону, збільшилося у 2010 р. до 190 млн., осіб, а до 2020 р.
збільшиться - до 282 млн. [7].
Згідно з прогнозами ВТО найбільше зростання кількості туристів серед
туристогенеруючих країн буде в Японії, а найменшим - в США. Незважаючи на
стрімке зростання ділових поїздок, подорожі з метою відпочинку залишаться
основними в структурі туристських потоків за метою поїздки. Важливими сегментами
ринку до 2020 р., як передбачає ВТО, будуть спортивний, пригодницький, сільський
(екотуризм), культурний, міський, конгресійний туризм, а також тематичні парки та
круїзи. Крім того, глобалізаційні процеси, що відбуваються у сучасному світовому
господарстві, будуть сприяти більш активному включенню у світові туристські обміни
груп країни, що розвиваються, та країн з перехідними економіками.
Таким чином, основними чинниками, які будуть впливати на розвиток
світового туристичного ринку, є:
- глобалізація. Збільшення торговельних та інвестиційних потоків між країнами
та поступова лібералізація та інтеграція виступають головними чинниками, що
сприяють розширенню туризму. Ці процеси призводять до зростання ділових поїздок,
які, в свою чергу, сприяють збільшенню поїздок з метою відпочинку та приватних
поїздок. Ще одним важливим аспектом глобальних економічних тенденцій є зростання
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торгівлі послугами в цілому. Глобалізація надає великі можливості, але наслідки
залежать від того, як цими можливостями скористатися;
- коливання обмінних курсів, які значно впливали на обсяг і спрямованість
потоків економічно активного і пасивного туризму, особливо Латинської Америки;
- зміни у візовому режимі, які суттєво впливають на потоки як економічно
активного, так і пасивного туризму;
- антропогенні катастрофи та стихійні лиха. Такі чинники як громадянські
війни, проблеми безпеки, урагани, виверження вулканів, засухи, повені, призводять до
різкого скорочення потоку туристів або перешкоджають розвитку туризму в країнах, де
вони мають місце. Проблема таких катастроф, як правило, особливо гостро стоїть в
країнах, що розвиваються, а в останні роки і в деяких розвинутих країнах (США,
Німеччина, Франція та інші країни ЄС).
Висновки
1. В умовах глобалізації через характер впливу на країни світового туризму
визначаються його функції (економічна, соціально-культурна, оздоровчо-спортивна,
освітньо-професійна, екстремальних видів туризму) як системи подорожей, що
здійснюються на базі міждержавних договорів, з урахуванням діючих міжнародних
норм і місцевих звичаїв.
2. На промислово-розвинуті країни сьогодні припадає більше 60% всіх
прибуттів іноземних туристів і 70-75% здійснюваних поїздок. При цьому на частку ЄС
припадає близько 40% прибуттів туристів і валютних надходжень. Чинники, що
формують такий регіональний розподіл світових туристичних прибуттів та надходжень
від світового туризму, можна віднести до двох ключових груп: економічного (валютна
політика, державне стимулювання розвитку галузі) та неекономічного характеру
(старіння туристських продуктів, зміни попиту потенційних туристів).
3. Україна залишається недостатньо залученою до міжнародних туристичних
процесів, хоча особливості географічного розташування, сприятливий клімат, унікальні
природно-рекреаційні ресурси та велика кількість історико-культурних пам'яток
створюють можливості для інтенсивного розвитку багатьох видів туризму.
Серед основних факторів, що гальмують розвиток національної туристичної
галузі, є незадовільний стан розвитку інфраструктури та матеріально-технічної бази
туризму, високі ціни, екологічні та кримінальні ризики, низька інноваційна активність
туристичних підприємств. Передумовою подальшого розвитку вітчизняного туризму
відповідно до тенденцій міжнародного ринку туристичних послуг є залучення до
міжнародної законодавчої та нормативно-правової бази туризму, передових надбань
найбільш розвинутих туристичних індустрій, впровадження стандартів якості
туристичного обслуговування, прогресивних технологій та методів підвищення
кваліфікації туристичних кадрів і практики формування організаційно-економічних
механізмів ефективного функціонування туристичної індустрії.
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АННОТАЦИЯ
АНАЛИЗ РЕГИОНОВ ПРИОРИТЕТНОГО РАЗВИТИЯ МИРОВОГО ТУРИЗМА
Рассматривается развитие современной туристической сферы в условиях глобализации.
Проанализировано современную диспозицию основных мировых туристических центров.
Проанализировано региональное распределение мировых туристических прибытий в условиях
сегодняшнего времени и прогнозов на будущее, развитие туристических дестинаций. Проанализировано
процессы вхождения Украины в мировое туристическое пространство.
Ключевые слова: видовая структура мирового рынка туристических услуг, диспозиция мировых
туристических центров, дестинации, мировые туристские прибытия, продвижение туристического
продукта страны, мотивационная структура туристических путешествий.

THE SUMMARY
ANALYSIS OF PRIORITY AREAS OF THE WORLD TOURISM
We consider the development of modern tourism sector in the context of globalization. Analyze the current
disposition of the world's major tourist centers. Analyzed the regional distribution of world tourist arrivals in
today's time and predictions for the future development of tourist destinations. Analyze the process of Ukraine's
entry into the world tourist space.
Keywords: species structure of the world tourism market, the disposition of the world's tourist
destinations, destinations, international tourist arrivals, promotion of the tourism product of the country, the
motivational structure of tourist travel.

УДК 911.375
ОЦІНКА РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ МЕРЕЖІ ДЛЯ РОЗВИТКУ
ТУРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Т.Ю.ЛУЖАНСЬКА, П.П.ПЕТРИЧКО
Мукачівський державний університет

Розглянуто основні аспекти доктрини сталого розвитку, концепцій управління сталим
розвитком туризму. Оцінено туристичну привабливість території щодо якості довкілля. Досліджено
поняття екологічної мережі, її проектування, розвиток екологічних коридорів. Проаналізовано
створення та перспективи розвитку регіональної екологічної мережі в Закарпатській області.
Ключові слова: концепції управління сталим розвитком туризму, туристична привабливість
регіону щодо якості довкілля, рекреаційна місткість, екологічна мережа, проектування екологічної
мережі, екологічна ємність території.

Актуальність теми дослідження
Усвідомлення складності сучасних взаємин між природою та суспільством
підвело спільноту до нагальної зміни парадигми цивілізаційного розвитку на
принципово нову, котра ґрунтується на створенні еколого-соціально-економічно
зорієнтованої моделі ведення ринкового господарства. Головною вимогою даної моделі
виступає необхідність жорсткого підпорядкування суспільних потреб і ринкових
механізмів економічної діяльності природоохоронним параметрам коеволюційного
розвитку.
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Погіршення якості навколишнього середовища та потреби в екологічному
відпочинку визначають екотуристичну проблематику як одну з найважливіших.
Одними з ґрунтовних досліджень, присвячених екотуризму, є праці: E. Cater, G.
Lowman (1994), D. A. Fennell (2002), Martha Honey PhD. (2002), у яких розглядалися
питання зміни суспільних поглядів на використання природних ресурсів та зростання
ролі альтернативного (екологічного) туризму у захисті навколишнього середовища.
Наголошувалося на вплив туризму на сталий розвиток території, запропоновано
природноорієнтовані системи сертифікування в екотуризмі. Серед останніх досліджень
вітчизняних науковців треба відмітити праці В. І. Гетьмана (2007), де висвітлено умови
здійснення екотуристської діяльності на територіях особливої охорони згідно з
українським законодавством, а також можливості використання рекреаційних ресурсів
відповідно до концепції сільського зеленого туризму. Дослідження Н. М. Волошиної
(2007), підкреслюють значущість транскордонної співпраці у реалізації туристичних
проектів, виходячи з Рамкової конвенції про охорону та сталий розвиток Карпат.
Іншим проблемам екотуризму присвячено праці наступних зарубіжних та вітчизняних
науковців: R. Buckley, R. Duffy, D. Weaver, Т. Л. Андрієнко, Ф. Д. Гамор, О. Ю.
Дмитрук, В. П. Кекушев, В. В. Храбовченко та інші.
Теоретична база проведення досліджень регіональних екологічних мереж
висвітлена в працях з проблем соціально-економічного прогресу та якості
навколишнього
середовища
В.Я.Шевчука,
С.І.Дорогунцова,
Л.Г.Руденка,
Б.М.Данилишина,
М.І.Долішнього,
В.В.Волошина,
Ю.Р.Шеляг-Сосонка,
П.Г.Шищенка,
М.Д.Гродзинського,
В.І.Олещенка
та
інших.
Водночас
фундаментальним аспектам формування і розвитку екомереж присвячені праці
Ю.Р.Шеляг-Сосонка,
П.Г.Шищенка,
М.Д.Гродзинського,
В.А.Барановського,
Т.Л.Андрієнко, С.М.Стойка, К.М.Ситника, М.А.Голубця. Враховуючи розвиток
концептуальних основ екомереж в руслі міжнародної стратегії узгодженого розвитку,
слід зазначити вагомий внесок науковців в обґрунтування його географічних аспектів:
Л.Г.Руденка, І.О.Горленко, Н.Р.Малишевої, В.І.Олещенка, В.М.Пащенка.
Топчієв О.Г. розглядає формування екологічних мереж як новий напрям
обґрунтування концепцій і програм сталого соціально-економічно-екологічного
розвитку. На його думку елементи екологічної мережі виконують функцію природних
каркасів екологічної безпеки регіонів.
Географічне забезпечення формування екомереж на думку В.М. Пащенка є
одним із актуальних напрямів досліджень природи України. Тут перспективними
дослідженнями є бачення ландшафтного каркасу екомереж, геоекомплексного і
геокомпонентного наповнення природних ядер та екологічних коридорів, буферних
зон, територій ренатуралізації.
Об’єкти та методи досліджень
Для проведення дослідження нами було вивчено методи та методичні підходи
для вирішення поставленого завдання відповідно до об’єкту дослідження.
Об’єктом дослідження даної роботи є регіональна екологічна мережа.
Предмет дослідження − сукупність теоретико-методологічних та прикладних
засад оцінювання розвитку регіональної екологічної мережі.
Методи дослідження. Дослідження ґрунтується на використанні основних
положень системного підходу, історичного та статистичного методів, структурнологічного аналізу, методу порівняльного аналізу.
Постановка задачі
Метою роботи є узагальнення теоретичних положень, удосконалення
методичних засад та розроблення пропозицій щодо регулювання регіональної
екологічної мережі.
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Для досягнення поставленої мети передбачено виконання таких завдань:
- розкриття положень доктрини сталого розвитку для подальшого дослідження
формування регіональної екологічної мережі;
- оцінка основних концепцій управління сталим розвитком туризму;
- дослідити туристичну привабливість регіону щодо якості довкілля;
- охарактеризувати екомережу, перелік територій та об'єктів екомережі;
- проаналізувати систему проектування екологічної мережі;
- оцінити роль екокоридорів з питань сталого розвитку території;
- проаналізувати створення та розвиток регіональної екологічної мережі в
Закарпатській області.
Результати та їх обговорення
Доктрина сталого розвитку – це системна суспільно-соціальна доктрина, яка
спрямована на зміну стосунків людини і природи задля розширення можливостей
економічного зростання, та на створення скоординованої глобальної стратегії
виживання людства, орієнтованої на збереження і відновлення природних спільнот у
масштабах, необхідних для повернення до меж господарської місткості біосфери.
Декларації першої конференції ООН з навколишнього середовища в Стокгольмі (1972
р.), наукові доповіді Римського клубу (1997 р.) окреслили зв'язок економічного і
соціального розвитку з проблемами навколишнього середовища.
Фактором, без якого не може ефективно розвиватись туризм, є якісне довкілля.
Встановлено, що на величину доходу від використання якісного природного
середовища в туристичній діяльності впливають такі фактори: кліматичні умови;
екологічна ситуація на туристичній території; наявність екологічної інфраструктури.
Стимулюючи здійснення заходів з охорони природного довкілля та підвищуючи його
якість, туристичне підприємство має змогу отримати соціально-економічний ефект.
На сьогодні у світі розроблено та реалізується кілька концепцій управління
розвитком туризму, зокрема концепції максимально допустимих змін, спектра
рекреаційних можливостей, управління рекреаційними потоками й охороною ресурсів,
управління рекреаційними впливами, модель оптимізації розвитку туризму, специфічна
модель туристичного стимулятора тощо.
Концепція максимально допустимих змін була започаткована в середині 80-х рр.
Службою лісів США і застосована в 1985 р. в штаті Монтана. Вона ґрунтується на
принципах визначення оптимального навантаження на ресурс, а дії з її реалізації
включають: визначення меж територій розвитку; ідентифікацію туристичних можливостей
кожної території, їх пристосованості для різних форм екотуристичної діяльності; вибір
параметрів оптимального стану ресурсів та соціальних умов, у яких здійснюється
екотуристична діяльність; інвентаризацію існуючих ресурсів і соціальних умов; визначення
нормативних показників для ресурсів і соціальних умов; визначення альтернативних
можливостей використання ресурсів; визначення управлінських дій для кожної
альтернативи; оцінка і вибір кращої альтернативи; реалізація управлінських дій,
створення системи моніторингу за станом ресурсів і формування системи обмежень їх
використання.
Методика управління рекреаційними впливами. Методика стратегічного
управління включає збір попередніх даних щодо стану території, її ресурсів, характеру
попиту; визначення основних управлінських цілей і ключових показників індикаторів їх досягнення; розроблення стандартів для кожного показника; порівняння
нормативного стану з існуючим; діагностика можливих причин відхилення; розроблення
стратегій управління та їх реалізація.
Ще однією сучасною концепцією є концепція управління рекреаційними
потоками й охороною ресурсів, сфокусована на оптимізації впливу рекреаційного
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природокористування на стан ресурсів. При цьому відмінністю концепції є те, що цей
вплив розглядається крізь призму поведінки екотуристів, рівні та типи використання
ресурсів, час і місце здійснення екотуристичної діяльності.
У 1990-х рр. австралійською консалтинговою компанією була розроблена
управлінська модель оптимізації туризму в межах природоохоронних територій.
Основною метою моделі стала допомога в організації стратегічного управління впливом
туристичної діяльності, а її відмінність від попередніх полягала у тому, що вона краще
враховувала особливості землекористування в державному та приватному секторах
природоохоронних територій та інтереси приватного бізнесу. Отже, до параметрів, що
підлягають моніторингу й управлінню в рамках цієї моделі відносяться фінансові внески
екотуристичної діяльності у процес відновлення ресурсів територій; емпіричний внесок
екотуризму у формування світогляду відвідувачів, їх туристичного досвіду; внесок у
якість життя місцевих територіальних громад; вплив на природне середовище, на
відновлення або збереження біорозмаїття; а також маркетингова діяльність і цільові
ринки [7].
Варто зазначити, що на сьогодні розроблені орієнтовані на оптимальне рекреаційне
природокористування моделі стратегічного управління розвитком екотуризму на основі
комп'ютерного моделювання. До таких моделей відноситься австралійська розробка (ТР8),
логіка якої полягає в передбаченні екологічних, соціальних та економічних наслідків
екотуристичної діяльності.
Однак, застосування наведених концепцій і моделей в умовах України обмежується
низкою чинників, зокрема, невизначеністю земельного питання, що ускладнює зонування
територій; хронічним дефіцитом інформації, особливо про обсяги та характер
рекреаційних потоків; низькою соціальною культурою, вираженою у вкрай низькій
активності місцевих територіальних громад.
Оцінювання туристичної привабливості регіону щодо якості довкілля
передбачає такі етапи:
1) розрахунок нормалізованих показників за кожним чинником, а саме:
нормалізований показник стимулюючого чинника:
(1.1.)
k ijNs = pij / pimax ,
де k ijNs - i-й нормалізований показник j-го регіону стимулюючого чинника; p ij - і-й
показник j-го регіону; р і - максимальний (еталонний) і-й показник;
max

-

нормалізований показник чинника-дестимулятора:
k ijNd = pimin / pij ,

(1.2)

де k Nd - i-й нормалізований показник j-го регіону чинника-дестимулятора; р і min ij
мінімальний (еталонний) і-й показник;
2)
інтегральний ранговий показник визначаємо за формулою:
n

I Ecт j = ( ∑ k ijN ) / n,

(1.3)

1

де І Естj - інтегральний показник екологічного стану регіону j-го регіону; n – кількість
аналізованих показників екологічного стану регіону;
3)
встановлення еталонного регіону, де найбільше максимальних за
значенням нормалізованих показників;
4) визначення найпривабливішого регіону, який характеризується максимальним
інтегральним показником.
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Для запобігання зниження ефекту оздоровлення та відпочинку при здійсненні
туристичної діяльності важливо враховувати норми рекреаційного навантаження на
відповідну територію. При розрахунку рекреаційної місткості доцільно враховувати не
лише загрози для навколишнього середовища, але й норму психологічного
навантаження, порушивши яку виникає загроза зниження рекреаційного ефекту.
Рекреаційна місткість для кожного сезону окремо визначається:
Vi =

N i × Si × C
,
Ді

(1.4.)

де Vi - рекреаційна місткість і-тої території, осіб; Ni - норма рекреаційного
навантаження на і-ту територію, осіб/км2; Si - площа і-тої території, км2; C - тривалість
рекреаційного періоду, днів; Ді - середня тривалість перебування туристів і
відпочиваючих на і-тій території, днів.
Крім системного і комплексного підходів в сучасній науці про суспільноприродну взаємодію широко застосовується ще один методологічний підхід –
соціально-екологічний аналіз. Він пов’язаний з розглядом єдності внутрішніх і
зовнішніх компонентів цілісної соціоекосистеми. В основу сучасних методологічних
підходів до гармонізації взаємовідносин суспільства і природи положено наступні
принципи:
- оптимальної відповідності суспільства і природного середовища;
- підтримання екологічної рівноваги природних систем;
- компенсації використаних природних ресурсів;
- екологічної чистоти людської діяльності;
- комплексного екологічного обґрунтування прийнятих рішень;
- пріоритету природоохоронної діяльності.
Серед великого різноманіття сучасних методологічних підходів до гармонізації
взаємовідносин суспільства і природи виділяються пріоритетні напрямки розвитку
суспільного виробництва, які повинні привести до стабілізації господарського впливу
на природу:
- необхідність зміни структури виробництва та переорієнтації його розвитку на
задоволення потреб людей;
- удосконалення і розробка принципово нових технологічних процесів на
принципах екологізації виробництва;
- посилення етичних аспектів економічної культури природокористування;
впровадження
науково
обґрунтованих
економічних
механізмів
природокористування.
Такі методологічні підходи слід розглядати як регулятори прикладної
соціоекології, що спрямовані на оптимізацію природного навколишнього середовища.
А процес екологізації життєдіяльності суспільства та соціалізації природи слід
розглядати як дві грані єдиного процесу суспільно-природної взаємодії в їх логічній
єдності та гармонії.
Екологічна мережа є комплексною, багатофункціональною природною
системою, до основних функцій якої належить збереження біорізноманіття, стабілізація
екологічної рівноваги, підвищення продуктивності ландшафтів, покращення стану
довкілля, перехід до збалансованого сталого розвитку регіону [3].
Стаття 1 Законодавства України про екологічну мережу дає уявлення про
відносини пов’язані з формуванням, збереженням та раціональним, невиснажливим
використанням екологічної мережі регулюються відповідно до Конституції України,
Закону України „Про Загальнодержавну програму формування національної екомережі

Журнал наукових праць №16(11)’2014

Науковий вісник Мукачівського державного університету
Гуманітарні і суспільні науки

61

України на 2000-2015роки”, цього Закону а також законів України, інших нормативноправових актів, прийнятих відповідно до них та міжнародних договорів України.
У статті 16 Законодавства України міститься перелік територій та об'єктів
екомережі:
1. Перелік ключових територій екомережі включає території та об'єкти
природно-заповідного фонду, водно-болотні угіддя міжнародного значення, інші
території, у межах яких збереглися найбільш цінні природні комплекси.
2. Перелік буферних зон екомережі включає території навколо ключових територій екомережі, які запобігають негативному впливу господарської діяльності на
суміжних територіях.
3. Перелік сполучних територій екомережі включає території, що забезпечують
зв'язки між ключовими територіями та цілісність екомережі.
4. Перелік відновлюваних територій екомережі включає території, що
являють собою порушені землі, деградовані і малопродуктивні землі та землі, що
зазнали впливу негативних процесів та стихійних явищ, інші території, важливі з точки
зору формування просторової цілісності екомережі [1].
У 1995 році була схвалена Всеєвропейська стратегія збереження біологічного
та ландшафтного різноманіття, базовим напрямом реалізації якої стало створення
Всеєвропейської екомережі. Базовими елементами Всеєвропейської екомережі є:
природні осередки (ядра) для збереження різних типів екосистем і середовищ
існування (екотопів), видів рослин і тварин та ландшафтів європейського значення;
екологічні коридори (перехідні зони) для забезпечення зв'язків між природними
осередками; райони відновлення порушених екосистем; буферні зони для захисту
природних осередків від шкідливого зовнішнього впливу. Причому до природних
осередків Всеєвропейської екомережі відносяться лише ті природні території, що
відповідають критеріям міжнародних (світового, європейського та регіонального
рівнів) конвенцій та угод і визнані ними.
Проектування екологічної мережі є одним із завдань територіального
планування України, яке здійснюється відповідно до законів "Про планування та
забудову територій", та "Про основи містобудування".
Головним принципом проектування природно-заповідних територій є
багато- етапна, послідовна деталізація проектних рішень, тобто стадійність
проектування. При цьому забезпечується змістовна спадкоємність на всіх стадіях
проектування.
Для визначення територіальної структури екологічної мережі України,
планування заходів щодо її формування, узгодження регіональних та місцевих схем,
а також національної екологічної мережі із Всесвропейською екологічною мережею
розробляється Генеральна схема екологічної мережі України. Ця схема є складовою
частиною Генеральної схеми планування території України.
Генеральна схема планування території України розроблена інститутом
"ДІПромісто" і затверджена Законом України від 7 лютого 2002 року. Разом із
визначенням основних проблем використання та планувальної організації території
України, комплексною оцінкою екологічних, економічних, соціальних, інженернотехнічних та інших передумов та обмежень використання територій, обґрунтуванням
районів розміщення підприємств, які мають значний вплив на довкілля та на
територіальну організацію економіки держави, визначає також райони розміщення
природно-заповідних територій, розширення існуючих і створення нових об'єктів
природно-заповідного фонду відповідно до Загальнодержавної програми
формування національної екомережі України [2].
Суттєве значення для екомережі національного рівня має ширина її
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екокоридорів. Пересічна ширина має становити від 8-10 до 25-30 км зі зменшенням у
степовій, практично розораній, зоні до мінімально можливої ширини, яка б
забезпечувала міграційні потоки тварин. У такому разі ширина може становити лише
1-2 км у випадку лісового коридору і 3-5 км - коридору відкритих угруповань.
Неабияке значення має і характер буферної зони екокоридору при переході до
сільгоспугідь, зокрема полів.
Стосовно природних ядер або біоцентрів, то доцільно, щоб їх площа становила,
за окремими винятками, не менше 5-10 тис. га. Виходячи з існуючої в Україні мережі
заповідних об'єктів вищого і середнього рангів, вона в середньому становитиме 20-50
тис. га і лише, як виняток, понад 200 тис. га.
Українські Карпати в Україні, а Карпати взагалі - в Європі займають особливе
стратегічне в географічному відношенні положення і відіграють надзвичайно важливу
екологічну, економічну та соціальну роль, не кажучи вже про їх загальнокліматичне
значення для Центральної і Південної Європи. Саме в Українських Карпатах
збереглися найбільші в Європі площі букових пралісів і саме вони відзначаються
багатою біорізноманітністю різних центрів походження, оскільки є південно-східним
форпостом
Центральноєвропейської
провінції,
що
одночасно
межує
із
Східноєвропейською та Панонською. Займаючи лише 4,2 % площі України, вони
зберігають 44 % її видів і в цьому відношенні поступаються, і то незначною мірою,
лише Гірському Криму. Особливу цінність становить флора високогір'я, на яку,
за даними К.А.Малиновського, припадає понад 40 % усієї флори цієї території, а
ендеміків налічується 44 види, або понад 12 %. Відповідно до їх природних
особливостей (орографії, клімату, ландшафтів тощо) в них доцільно було б створити
Передкарпатський, Північносхідний та Південнозахідний гірські, Високогірний та
Притисянський (Закарпатський рівнинний) екокоридори. Проте, враховуючи існуючу
систему заповідних об'єктів та майже позбавлену природної рослинності Закарпатську
рівнину, пропонується лише перші три екокоридори, природні ядра яких охоплюють і
високогір'я.
Передкарпатський екокоридор призначений зберегти центральноєвропейські
ацидофільні звичайно дубові, букові, дубово-ялицеві, дубово-грабові, буково-ялицевосмерекові, липово-дубові та реліктові тисові ліси, а також суходільні та заплавні луки з
ділянками боліт й участю гірських видів.
Тут знаходяться 55 видів рослин і грибів та 39 видів тварин з ЧКУ, що,
відповідно, становить 10,2 і 10,2 % їх загальної кількості, у т.ч. 42 види судинних
рослин, 6 - мохів, 6 - лишайників, 1 - грибів, 14 - ссавців, 9 - птахів, 2 - риб, 10- комах
та 4 види з інших систематичних груп. Екокоридор також забезпечує збереження 9
синтаксонів із ЗКУ, або 7 % їх загальної кількості.
Природні ядра: 1 - Дрогобицьке; 2 - Моршинсько-Калуське; 3 - Косівське; 4 Герцівське.
Північносхідний гірський екокоридор призначений для збереження типових для
макросхилу пралісів смерекових, що є панівними, букових, ялицево-букових,
найбільш складних ялицево-смереково-букових реліктових польськомодринових та
звичайнососнових лісів, а також субальпійської чагарникової і трав'яної рослинності
гірських боліт та післялісових лук.
У ньому знайдено 67 видів рослин і грибів та 44 види тварин з ЧКУ, що,
відповідно, становить 12,3 та 11,5 % їх загальної кількості, у т.ч. 57 видів судинних
рослин, 2 - мохів, 6 - лишайників, 2 - грибів, 11 - ссавців, 8 - птахів, 3 - риб, 17 - комах
та 5 видів з інших систематичних груп. Екокоридор також забезпечує збереження 25
синтаксонів із ЗКУ, або 19,6 % їх загальної кількості.
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Природні ядра: 1 - Верхньодніпровське; 2 - Надсянське; 3 - Сколівське; 4 Горганське; 5 - Карпатське; 6 - Вижницьке; 7 - Черемиське білатеральне.
Південнозахідний гірський екокоридор призначений зберегти найбільші за
площею в Європі праліси букових лісів, залишки дубових лісів, смугу високогірного
рідколісся, субальпійську, альпійську і гірськоболотну рослинність та післялісові луки.
Реліктових, ендемічних та рідкісних видів у ньому порівняно з попередніми
екокоридорами значно більше.
Тут трапляються, враховуючи і Притиснянську рівнину, 185 видів рослин і
грибів та 98 видів тварин з ЧКУ, що становить, відповідно, 34,2 і 25,7 % їх загальної
кількості, у т.ч. 143 види судинних рослин, 15 - мохів, 12 - лишайників, 15 - грибів, 18
- ссавців, 23 - птахів, 10 - риб, 41 - комах та 6 видів з інших систематичних груп.
Екокоридор також забезпечить збереження, зокрема і на Притиснянській рівнині, 51
синтаксону із ЗКУ, або 40,1 % їх загальної кількості.
Природні ядра: 1 - Ужанське трилатеральне: 2 - Синевирське; 3 -УгольськоШироколужанське; 4 - Чорногірське; 5 – Мармароське [5].
Проведені дослідження свідчать, що на території Закарпатської області є
необхідні ресурси для розбудови регіональної екологічної мережі (РЕМ), які увійдуть
до екокоридорів та природних ядер: об'єкти природно-заповідного фонду (ПЗФ)
загальнодержавного та місцевого значення, водні об'єкти, ліси, курортні та лікувальнооздоровчі території, рекреаційні зони, залишки природної та напівприродної
рослинності, сільськогосподарські угіддя, зайняті багаторічними та однорічними
культурами. Розробці РЕМ значною мірою сприятиме розвинена гідрологічна мережа
[4].
Створення регіональної екологічної мережі в Закарпатській області сприятиме
відновленню та підтриманню екологічної рівноваги, вирішенню проблем збереження
біорізноманітності на видовому, ценотичному, ландшафтному рівнях та екологосоціальних завдань суспільства. Реалізація проекту РЕМ значною мірою залежить від
створення нових заповідних територій охорони ландшафтів та біотопів, необхідних
для функціонування біоцентрів. Тому на сучасному етапі пріоритетним завданням у
відношенні розробки проекту екомережі є подальша оптимізація природно-заповідної
мережі Закарпатської області.
Одним із перспективних напрямків збереження
фіторізноманітності Закарпатської області є створення колекційного блоку природної
флори і, насамперед, видів рослин, занесених до Червоної книги України, та
регіональне рідкісних, що охороняються на обласному рівні.
Для Закарпатської області виділяється п'ять основних етапів розбудови
екологічної мережі регіонального ріння, яка стане частиною національної екомережі:
- вивчення природних особливостей регіону і стану екосистем та оцінка
ресурсів, необхідних для розбудови ;
- аналіз репрезентативності існуючої природно-заповідної мережі (ПЗМ)
області;
- розробка проекту екологічної мережі;
- визначення екологічних коридорів та потенційних природних ядер
(біоцентрів);
- посилення існуючих біоцентрів та створення нових вздовж визначених
екокоридоріи за рахунок оптимізації природно-заповідпої мережі області;
- координація регіональної екомережі із сусідніми регіонами;
- практичне втілення проекту екомережі.
Тому не випадково природно-екологічний блок передумов формування системи
туризму включає специфіку екологічного потенціалу території, що проявляється в
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екологічній ємності, рівні антропогенної преосвіченості стабільності ландшафтів до
впливу [5].
Екологічна ємність території являє собою граничну можливість природної
сфери протистояти деградації під впливом антропогенного й техногенного
навантажень. Кількісне вираження екологічної ємності має вигляд:
Еi = Пi ПДНi ,
(1.5.)
де Еi - екологічна ємність і-ої території;
П - площа i-ої території;
ПДНi - коефіцієнти гранично припустимих антропогенних навантажень на
одиницю площі i-ої території [6].
Загальне гранично припустиме навантаження має дві складові:
антропогенний ступінь, що відображає вплив населення на територію, яка не
приводить до втрати її здатності до самовідновлення, і, відповідно, техногенний,
який відображає можливий прямий і непрямий вплив господарства на природне
середовище території, що не викликають необоротних порушень.
У випадку розбіжності інтересів суспільства й функціональних особливостей
природного середовища може виникнути небезпечна в екологічному відношенні
обстановка, нейтралізувати яку покликана стабільність ландшафту до впливу, що
дозволяє зберегти структуру екосистеми і її функціональні особливості за впливу
зовнішніх факторів [5].
Висновки
1. Екологічний потенціал території дозволяє перетворити туризм у найбільший
екологічно доцільний вид діяльності, що дозволяє здійснити комбінацію
господарства та рекреаційної діяльності в межах території з обопільною вигодою як
для суспільства, так і для природи.
2. Розвиток екологічної мережі має сприяти сталому розвитку всього
Карпатського регіону. Запропоновано перспективні варіанти розвитку екотуристичної
діяльності на майбутнє: збільшення кількості заповідних територій, або збільшення
площі існуючих; створення екокоридорів з маршрутами для поєднання природнозаповідних територій, об’єднання національної екомережі із загальноєвропейською;
запровадження проекту ЗТШ як повністю реалізованого (об’єднання турмаршрутів усіх
країн Карпатського регіону в єдину мережу); залучення букових пралісів Карпат до
світової спадщини ЮНЕСКО та упорядкування територій з метою відвідування їх у
майбутньому.
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АННОТАЦИЯ
ОЦЕНКА РЕГИОНАЛЬНОЙ ЕКОЛОГИЧЕСКОЙ ЦЕПОЧКИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ
ТУРИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Рассматриваются основные аспекты доктрины устойчивого развития, концепций управления
устойчивым развитием туризма. Дана оценка туристической привлекательности территории с позиции
качества окружающей среды. Проанализировано понятие экологической цепочки, ее проектирование,
развитие экологических коридоров. Проанализировано создание и перспективы развития региональной
экологической цепочки в Закарпатской области.
Ключевые слова: концепции управления устойчивым развитием туризма, туристическая
привлекательность региона по качеству окружающей среды, рекреационная емкость, экологическая сеть,
проектирование экологической сети, экологическая емкость территории.

THE SUMMARY
EVALUATION FOR REGIONAL CHAINS ECOLOGICAL TOURISM DEVELOPMENT
The basic aspects of the doctrine of sustainable development, management concepts sustainable tourism
development. The estimation of tourist attractiveness of the area from the perspective of environmental quality.
Analyzes the concept of an ecological chain, its design, the development of ecological corridors. Analyzed the
creation and development prospects of the regional ecological chain in the Transcarpathian region.
Keywords: concept of sustainable tourism development, tourist attractiveness of the region for
environmental quality, recreation capacity, ecological network, designing ecological networks, ecological
capacity area.

УДК: 372.881:316.4.063.3(4)

ЗНАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ В КОНТЕКСТІ
ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ
ТУРІС І.Ю., СЛАВИТЯК О.Л.
Мукачівський державний університет
Високий рівень освіти населення вважається однією з конкурентних переваг країни. Сьогодні в
Україні мовна освіта визнана одним із найголовніших складників вищої освіти. Без володіння іноземними
мовами неможливо реалізувати соціальну та професійну мобільність людини. Володіння іноземними
мовами, творче мислення, вміння користуватись комп’ютером та інше – Загальноєвропейські
рекомендації щодо критерій якості сучасної системи освіти.

Сьогодні Європейський Союз (підписано договір 7 лютого 1992 року у Маастрихті
(поняття “Європейський Союз” з’явилось ще під час Паризької конференції 1972 року;
договір набув чинності 1 листопада 1993 року)) –батьківщина більше, ніж 450 мільйонів
людей з різними етнічними, культурними та мовними особливостями. Мовний зразок
європейських країн є комплексним, вони сформувалися під впливом історії, географічних
факторів та мобільності людей. На сьогоднішній день в Європейському Союзі визнаними є
23 офіційні мови, приблизно 60 інших регіональних та нерегіональних мов
використовуються на його географічному просторі.
Безліч державних мов – основа демократії. Усі громадяни повинні отримати рівне
ставлення, незалежно від того, у якій (великій чи малій) країні-учаснику вони мешкають, їх
права мають бути зрозумілими. Кожен окремий громадян має право звертатися до органів
чи установ ЄС на своїй регіональній мові.
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Взаємодія різних мов в рамках ЄС – велика проблема громадян на шляху до
євроінтеграції. Саме тому, у лютому 2003 року Європейська комісія опублікувала чіткі
правила щодо права на використання тої чи іншої мови. Розпочалась гармонізація
європейських правових і мовних процесів. Встановлено загальноєвропейські мовні
правила, введена єдина загальна європейська термінологія [6].
Щорік 26 вересня в ЄС проводиться Європейський день, який, як відзначає
Єврокомісія, ставить за мету прийти від популяризації мультилінгвізма до вивчення
громадянами ЄС іноземних мов впродовж життя і неурядової співпраці. Всі ці заходи вже
зараз дали конкретний результат, який яскраво відображають дослідження Євробарометра.
За останніми даними, кількість громадян ЄС, що володіють принаймні однією іноземною
мовою, зросла з 47% в 2001 році до 56 % - в 2005 році. Зростає також кількість європейців,
які вважають знання іноземних мов корисним (з 79 до 83%); 53% з них вважають знання
іноземної мови надзвичайно важливим. Половина європейців погоджується з політичними
цілями ЄС, відповідно яким кожен громадянин ЄС повинен володіти, окрім своєї рідної,
ще двома мовами. Останнє дослідження "Європейці і мови", проведене Євробарометром в
2006 році, свідчить, що вже сьогодні linqua franca для європейців може бути англійська
мова. Вона залишається найпоширенішою мовою в Європі. Нею як рідною (13%) або як
іноземною (38%) володіє 51% європейців. За нею йде французька і німецька (по 14%),
іспанська і російська (по 6%). 77% європейців згідні з тим, що як першу іноземну мову їх
діти повинні вивчати англійську. 90% середніх шкіл всієї Європи сьогодні вивчають
англійську [5].
Процес інтегрування до Європи, його розповсюдження на Схід супроводжується
формуванням загального освітнього і наукового простору та розробкою єдиних критеріїв і
стандартів у цій сфері у масштабах усього континенту. Мовна освіта в Україні
реформується з урахуванням основних досягнень європейських країн у цій галузі.
Насамперед це такі документи Ради Європи як «Білінгвальна освіта: основні стратегічні
завдання», «Загальноєвропейські Рекомендації з мовної освіти: вивчення викладання,
оцінювання», «Європейський мовний портфель», «Приведення екзаменів з мови у
відповідність до Загальноєвропейських Рекомендацій з мовної освіти … (проект)» і,
нарешті, вимоги до Європейських іспитів та ін.
Ідеї мовної політики Ради Європи знаходять все ширшу реалізацію в Україні:
збільшується кількість мов, що вивчаються; зростає кількість осіб, які володіють
принаймні однією іноземною мовою; у середніх навчальних закладах започатковано
викладання кількох іноземних мов тощо.
Рекомендації Ради Європи з мовної освіти враховано у Державному стандарті
загальної середньої освіти і, відповідно, у Програмі з іноземної мови для загальноосвітніх
навчальних закладів. Нагадаємо, що сьогодні згідно нової Програми учні 4-го класу мають
оволодіти іншомовною комунікативною компетенцією на рівні А1 (Елементарний) за
Загальноєвропейськими Рекомендаціями, учні 9-го класу – на рівні А2+ (Елементарнийускладнений), а учні 12 класу – на рівні В1+ (Середній).
Рівні
володіння
загальновживаною
іноземною
мовою,
визначені
у
Загальноєвропейських Рекомендаціях, покладено і в основу Типових Програм з першої
іноземної мови для університетів/інститутів, які готують фахівців різних напрямів
підготовки.
Пропонують ще й наступні рівні оволодіння іноземною мовою:
В1+ – Середній;
В2+ – Середній-просунутий,
С1+ – Автономний професійно-орієнтований;
С2+ – Компетентний професійно-орієнтований.
Визначення цих рівнів, звичайно, не стосуються оволодіння другою та третьою
іноземною мовою.
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У вищих немовних навчальних закладах студенти мають оволодіти
загальновживаною та професійно-орієнтованою іноземною мовою. Виділена кількість
годин, згідно інструктивних документів МОН України, є недостатньою для оволодіння
іноземною мовою на рівні, який, на думку фахівців, забезпечує особі академічну і
професійну мобільність – В2. Якщо порівняти дану кількість годин з виділеними в
Європейських державах, то можемо помітити значну диференціацію в них, там кількість
аудиторних годин набагато вища [3, 8].
Одним з головних факторів, що сприяє результативності навчання, є також досвід
вчителів під час викладання іноземної мови, їхня упевненість у своїх знаннях. Якщо
учням/студентам подобається їх вчитель, його уроки є цікавими, то вони стимулюють до
навчання [1, 9].
Залишаються невирішеними ще й інші проблеми в рамках Болонського процесу:
співвіднесення назви модулів з рівнями оволодіння іноземною мовою, рекомендованими
Радою Європи, доповнивши їх компонентом професійної орієнтації, використання
зарубіжних тестів, рекомендовані Радою Європи: PET (Preliminary English Test), FCE (First
Certificate), BEC (Business English Certificate) Higher Level, ICFE (International Certificate in
Financial English), Goethe-Zertifikat та ін., отримання дипломів Європейського зразку і т.д.
Наступне удосконалення іншомовної мовленнєвої компетенції має реалізовуватися
впродовж усього життя [2, 6–7].
Мова як людський феномен є різноаспектним об'єктом наукових зацікавлень
мовознавців, соціологів, етнологів, політологів. Про мовні проблеми згадують політики під
час чергової виборчої кампанії. Про мову люблять розмірковувати й говорити пересічні
носії мови. Вивчення мови у зв'язку з розвитком суспільства, актуальними соціальноекономічними процесами є об'єктом вивчення соціолінгвістики.
Мова відіграє важливу роль у житті. Зрештою, з мови починається сама держава. У
мові – важлива суть існування держави, її сила і могутність. Без рідної мови не має народу
як нації. Але, разом з тим, сучасна, успішна, розвинена людина повинна знати хоча б одну
іноземну мову. Історично відомо, що Закарпаття є мультинаціональним простором. Старше
покоління нашого краю володіє кількома іноземними мовами (говірками) – німецькою,
словацькою, угорською, румунською, не кажучи про російську. Це стосується, зокрема, і
нашого рідного Мукачева.
Молодь – це майбутні кадри, які будуть вирішувати політичні та економічні
проблеми суспільства, тобто, у першу чергу, повинні вміти комунікувати із вітчизняними
та іноземними партнерами, переймати досвід, нові технології тощо. Тому, для підвищення
своєї професійної та особистої мобільності на внутрішньому ринку, аби у подальшому
змогти збудувати основу для інтеркультурної комунікації і порозуміння між собою різних
культур, Європейський союз наполягає на тому, щоб проживаючі в його рамках громадяни,
вивчали різні європейські мови (англійську, німецьку, французьку (робочі мови)). Як раз у
великому, різноманітному Європейському союзі важливо те, щоб громадяни могли
розуміти один одного.
Якщо розглянути мовну політику в сусідній Угорщині, то студент будь-якого
факультету при бажанні отримати диплом, повинен володіти щонайменше однією
іноземною мовою на середньому рівні (В 1, В1+). З метою інтеграції, ще більше повинно
спонукати молодь до оволодіння іноземними мовами.
Щодо можливостей вивчення іноземних мов у м. Мукачево, то вона в нас
необмежена. У більшості сімей деякі мови передаються з покоління в покоління батьками
(угорська, словацька, румунська...), але сьогодення потребується вивчення і інших
європейських мов: англійської, німецької, французької, італійської і т.д., цьому
допомагають приватні курси та різні мовні школи по їх вивченню.
Зокрема, в сфері послуг має бути високий професійний рівень обслуговування, а це
неможливо без знання іноземної мови. Не випадково кажуть в народі, що чим більше
знаєш мов, тим ти є багатшою людиною! [4, 6]
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АННОТАЦИЯ
ЗНАНИЕ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ В КОНТЕКСТЕ ЕВРОПЕЙСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ
Высокий уровень образования населения считается одним из конкурентных преимуществ
страны. Сегодня в Украине языковое образование признано одним из основных составляющих высшего
образования. Без владения иностранными языками невозможно реализовать социальную и
профессиональную мобильность человека. Владение иностранными языками, творческое мышление,
умение пользоваться компьютером и другое - Общеевропейские рекомендации относительно критерий
качества современной системы образования.

ANNOTATION
KNOWLEDGE OF FOREIGN LANGUAGES IN THE CONTEXT OF EUROPEAN INTEGRATION
The high level of education is considered to be one of the competitive advantages of the country. Today
in Ukraine language education is recognized as one of the most important components of higher education. It is
impossible to realize the social and professional mobility of a person without the knowledge of foreign
languages. Language skills, creative thinking, the ability to use the computer, etc. - Common European
guidelines on criteria of the quality of modern education system.

УДК 372.881.111.1
НАВЧАННЯ МОНОЛОГІЧНОГО МОВЛЕННЯ УЧНІВ НА ОСНОВІ
АВТЕНТИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ НА СТАРШОМУ ЕТАПІ НАВЧАННЯ
ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
КРАВЧЕНКО ТЕТЯНА МИКОЛАЇВНА
Мукачівський державний унівеситет

В статті розглянуто технології навчання монологічного мовлення учнів на основі автентичних
матеріалів на старшому етапі навчання іноземної мови. Для розвитку монологічного мовлення
використовують різні види вправ, фільмів, аудіо засобів. Формування іншомовних умінь та навичок
монологічного мовлення відбувається за допомогою відеоматеріалів як опори змістового та смислового
характеру.
Ключові слова: монологічне висловлювання, вправи, мікромонолог, іншомовні навички та вміння.

Обєкти та методи дослідження
Метою навчання монологічного мовлення є формування умінь комунікативновмотивовано, логічно послідовно й зв’язно, правильно у мовному відношенні виражати
свої думки в усній формі. Це досягається за рахунок виконання різного роду вправ та
завдань.
Виділяють три групи вправ для навчання монологічного мовлення [3; 24; 45]:
1.
вправи на об'єднання зразка мовлення у надфразову єдність;
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2.
вправи на створення власного монологічного висловлювання
надфразового рівня;
3.
вправи на створення власного монологічного висловлювання (відповідно
до вимог чинної програми для даного класу).
Зважаючи на те, що старшокласники за попередні роки вже мають сформовані
базові вміння, виконання вправ першої та другої груп не є обов’язковими.
Погоджуючись з думкою І. М. Андреасян, породження монологічного висловлювання
текстового рівня має здійснюватися на основі тексту-зразка [2: 15 – 16].
Постановка задачі
Спираючись на працю С. Ф. Шатілова [8: 81], при визначенні видів
монологічних вправ необхідно враховувати наступні критерії:
1)
тип монологу (повідомлення, розповідь, опис, роздум);
2)
логічність викладу думок і структурно-композиційна завершеність
висловлювання;
3)
об’єм (повнота) висловлювання – ступінь розкриття теми і кількість
речень;
4)
ступінь скомбінованості мовних (лексичних і граматичних) засобів;
5)
лексико-граматична (у тому числі і синтаксична) правильність.
Методично важливими є, по-перше, характер опор, за допомогою яких
виконуються вправи, та ціль висловлювання, по-друге. На старшому етапі цими
опорами є текст, мовленнєві ситуації, наочність (серія картин, кінофільм), тема чи
проблема.
Слідом за О. Б. Тарнопольським [7: 47–59] система вправ для навчання
монологічного мовлення поділяється на підсистему вправ для опрацювання
мікромонологів (оволодіння монологічними єдностями), тобто функціональними
одиницями монологічного мовлення, та підсистему вправ для навчання цілісних
монологів, що складаються з різнотипних монологічних єдностей.
Функціональною одиницею усного монологічного мовлення є група фраз, що
виконують одну певну комунікативну функцію, поєднані єдністю об’єкта мовлення та
висловлюють одну відносно закінчену або повністю закінчену думку. Серед таких
функцій можуть бути опис способу дії, характеристики відношень та ставлень,
характеристики особи або речі, оцінки та інші, які необхідно добрати як складові
змісту навчання.
Прикладом вправи першої підсистеми може бути наступне завдання:
Ви отримали фотографії із зображенням красивих пейзажів в Англії. Опишіть
пейзаж у трьох – чотирьох фразах, висловлюючи своє ставлення до зображуваного.
Друга підсистема вправ спрямована на навчання цілісних монологів, що
складаються з різнотипних функціональних одиниць монологічного мовлення. Це в
основному вмотивовані комунікативні продуктивні вправи з мінімальним керуванням
та з природними опорами або зовсім без опор. У даному випадку опори слугують як
підказки: 1) плани висловлювань; 2) основний зміст того, що потрібно сказати; 3)
структурні “скелети” висловлювань; 4) списки ключових слів, які учень може вживати
тощо.
Приклад вправи: Розкажи своїм однокласникам зміст фільму, переглянутий
нещодавно, сподобався він тобі чи ні.
Результати та їх обговорення
Подана вище система вправ дає можливість використання різноманітних
автентичних матеріалів. Джерелом інформації та стимулів для підготовки доповідей чи
інших видів мовленнєвої діяльності можуть слугувати аудіо- та відеоматеріали,
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записані на відеоплівку теленовини, слайди та діафільми (наприклад, опис у
монологічній формі слайда, на якому зображене англомовне місто).
Розглянемо комплекс завдань, спрямованих на формування іншомовних умінь
та навичок монологічного мовлення з використанням відеоматеріалів як опори
змістового та смислового характеру.
Навчання з опорою на відеоматеріали передбачає наявність п’яти етапів роботи
[5: 193]:
1) підготовчого
2) рецептивного
3) аналітичного
4) репродуктивного
5) продуктивного
Основне завдання підготовчого етапу – зняти труднощі при сприйнятті
відеоматеріалів. Для реалізації цієї мети необхідно виконувати вправи типу:
• розкрийте дужки, поставивши дієслово у необхідну часову форму;
• опишіть у 3 – 4 реченнях ситуацію, зображену на малюнку, використовуючи
нові словосполучення;
• об’єднайте подані нижче словосполучення в одну міні-розповідь, назвіть її…
.
Рецептивний етап роботи містить вправи на сприйняття, розуміння та
запам’ятовування інформації. Наприклад:
•
дайте відповідь на запитання;
•
подивись і скажи, про що йдеться у відео фрагменті (4 – 5 речень);
•
подивись і з’єднай стрілками початок та кінець речень, щоб утворити
міні-розповідь;
•
розкажіть “ланцюжком ” сюжет побаченого тощо.
Комплекс вправ наступного етапу передбачає аналітичну діяльність, що
здійснюється на двох рівнях:
1)
аналіз структури монологічного висловлювання;
2)
аналіз
структурно-семантичних
компонентів,
характерних
для
конкретного виду монологу (опис, розповідь, роздум).
Далі навчальна діяльність організовується в рамках репродуктивного етапу, що
має на меті тренування учнів у виконанні умовно-мовленнєвих вправ. Це завдання на
переказ тексту, його розширення, часткова заміна монологів із збереженням їхньої
структури та основних характеристик. Для прикладу візьмемо таке завдання: озвучте
відеофрагмент.
Не менш ефективними є вправи, що базуються на використанні тільки відео- чи
аудіодоріжки. Наприклад: прослухайте опис історичного міста, яким є один із майданів
Лондона; намалюйте його план; подивіться відеофрагмент та порівняйте.
Продуктивний етап роботи є кінцевим ступенем роботи по формуванню
іншомовних навичок та вмінь. Для нього характерні вправи, що передбачають
непідготовлене мовлення, наприклад: подивіться фрагмент художнього фільму; чи
вважаєте ви у даній ситуації головну героїню правою; чому ви так вважаєте; щоб ви
зробили на місці головної героїні [5: 193 – 197].
Цікавим, на наш погляд, є завдання типу: прослухайте фрагмент “ток-шоу ”;
припустіть, яка проблема обговорюється його учасниками, якій віковій категорії
адресована ця телепрограма. Або: подивіться (беззвучно) відеоряд підбору новин;
припустіть, про новини яких країн йде мова, які події висвітлюються.
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Для розвитку монологічного мовлення можливими є два варіанти застосування
фільмів на уроці англійської мови. Найпростіший складається з перегляду епізоду
тільки один раз з допомогою коментарів учителя та ряду послідовних мовленнєвих
вправ типу: питання – відповіді, переказ змісту побаченого тощо. Складнішим є другий
варіант, що передбачає показ фільму двічі та звуковий супровід фільму, виконаний
самими учнями.
У методиці навчання іноземним мовам [4: 270 – 271] виділяють ще два способи
навчання монологічному висловлюванню: дедуктивний – шлях “зверху”, та
індуктивний - шлях “знизу”.
Дедуктивний передбачає роботу над текстом-зразком у три етапи. Завдання
першого – максимальне “присвоєння” змістовного плану тексту, його мовного
матеріалу й композиції. Цьому сприяють завдання типу відповідей на запитання,
складання плану, підбір ключових слів до кожного пункту плану, виписування
головних речень з кожного абзацу, пошук слів-зв'язок і т.д. Другий етап спрямований
на переказ вихідного тексту: спочатку близько до тексту, далі від імені різних дійових
осіб. Монологічне мовлення на даному етапі носить репродуктивний та
репродуктивно-продуктивний характер, що дає можливість часткової трансформації
тексту, внесення доповнень та елементів оцінювання. Третій етап націлений на
комунікативно-мовну реакцію учня на зміну вихідних ситуативних умов.
Індуктивний спосіб передбачає розгортання висловлювання від речення до
закінченого монологу.
Розглянемо застосування дедуктивного методу, або шляху “зверху”, на прикладі
навчання старшокласників усного підготовленого мовлення. За основу візьмемо статтю
Т. О. Петрової [6: 14 – 20], присвячену навчанню учнів старшого віку монологупереконання з використанням ресурсів Інтернет. За зразок пропонується звуковий
текст. Однак його аналіз робиться у друкованому варіанті.
На першому етапі учні сприймають зразок монологу-переконання (М-П) на слух
та аналізують його друкований варіант.
На другому етапі учні одержують комунікативне завдання й опрацьовують
подані вчителем матеріали з Інтернету. Старшокласникам доцільно використовувати
автентичні матеріали іноземною мовою з мережі тому, що вони є доступними й
актуальними, стимулюють вираження думок, спонукають до роздумів, самостійного
мислення та формування висновків, доказів та переконань.
На третьому етапі у процесі пошуку необхідних матеріалів в Інтернеті за
комунікативним завданням, поданим учителем, старшокласники використовують
вибіркове або переглядове читання, метою якого є вміння швидко переглянути низку
матеріалів, щоб знайти конкретну інформацію і сконцентрувати на ній свою увагу. У
процесі відбору інформації з Інтернету учні використовують ознайомлювальне читання
– читання з розумінням основного змісту. Читаючи знайдені в Інтернеті тексти і
виконуючи необхідні вправи, учні отримують той інформаційний, мовний,
мовленнєвий та соціокультурний матеріал з певної теми, який стане основним
джерелом для створення власного М-П на наступному етапі.
На четвертому етапі під час пред’явлення власного усного М-П старшокласники
у повній мірі використовують отриманий та актуалізований на попередніх етапах
матеріал на основі створеної вчителем комунікативної ситуації.
Таким чином, навчання усного підготовленого М-П у старшій школі
відбувається на чотирьох етапах, мета і зміст яких представлені в таблиці 1.
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Таблиця 1
Етапи навчання усного підготовленого М-П
з використанням Інтернет-ресурсів
Етапи навчання
Мета
Зміст роботи
1 Ознайомлення з М-П
Ознайомити учнів з
Прослуховування
зразком та його аналіз
характерними рисами М-П зразка М-П; аналіз
друкованого варіанта
М-П зразка;
усвідомлення
структури М-П
2 Одержання комунікативного Навчити учнів працювати Читання матеріалів з
з Інтернет-ресурсами
Інтернету, поданих
завдання та опрацювання
учителем; відбір з них
поданих учителем
основної інформації за
матеріалів з Інтернету
одержаним
комунікативним
завданням
Пошук, відбір та
Знайти в Інтернеті
3 Пошук учнями додаткових
опрацювання
необхідні матеріали та
матеріалів в Інтернеті за
необхідних матеріалів
опрацювати їх згідно з
комунікативним завданням
комунікативним завданням з Інтернету для
та їх опрацювання
створення усного М-П
за комунікативним
завданням; підготовка
до пред’явлення у
класі усного М-П
4 Побудова учнями власного
Організувати пред’явлення Пред’явлення учнями
М-П
усних підготовлених М-П підготовленого М-П на
основі створеної
вчителем
комунікативної
ситуації.
Розглянемо вправи на навчання підготовленого та непідготовленого
монологічного мовлення [1: 262 – 264], основою яких повинні слугувати англомовні
художні твори, фільми, газетні та журнальні публікації (статті, оголошення).
Вправи на навчання підготовленого мовлення
- Відтворення зв’язних висловлювань з деякою модифікацією (зміною початку чи
кінця, введенням нової дійової особи, видозміненням композиції викладу і т.д.);
- опис картини чи серії картин (карикатур, німого фільму чи діафільму тощо);
- пояснення іноземною мовою реалій;
- визначення й коротке обґрунтування теми прослуханої розповіді (передачі,
докладу, виступу);
- переказ (близький до тексту, переказ-резюме, переказ-реферат);
- скорочення
прослуханого
повідомлення
чи
прочитаного
оповідання;
передача інформації декількома фразами;
- виклад діалогів у монологічній формі тощо.
Вправи на навчання непідготовленого мовлення
- Підбір заголовка та його обґрунтування;
- опис картини чи карикатур, не зв’язаних з вивчаючою темою;
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складання аналогічної ситуації з опорою на раніше прослухане чи прочитане;
обґрунтування власного судження або відношення до фактів;
визначення та обґрунтування квінтесенції висловлювання;
характеристика дійових осіб (місця дії, епохи і т.д.);
оцінка прослуханого чи прочитаного;
складання коротких оголошень й текстів листівок за аналогією.
Вправи на навчання непідготовленого мовлення відрізняються, таким чином, а)
новизною інформації, необхідної для моделювання потреби мовленнєвої діяльності; б)
більш різноманітними формами протікання (передача й запит інформації, власне судження,
оцінка, коментування і т.д.).
Усі наведені вище вправи повинні відповідати таким вимогам: бути посильними за
об’ємом, враховувати поступове зростання труднощів (з точки зору матеріалу, умов
виконання і характеру мовленнєвої діяльності), апелювати до різних видів пам'яті
сприймання й мислення, бути цілеспрямованими й вмотивованими (що передбачає
наявність формулювання кінцевої та проміжної мети виконання вправ), активувати
діяльність учнів, вміщувати життєві й типові приклади і ситуації.
Слід згадати про навчально-мовленнєві ситуації на завершальному етапі навчання.
У старших класах роботу по розвитку вмінь у монологічному будуванні раціонально
розпочинати з тем, які узагальнюють мовленнєвий досвід учнів, накопичений у 5 – 9
класах. В цьому випадку досить продуктивною є робота з навчально-мовленнєвими
ситуаціями включно з таким їх різновидом, як уявні ситуації. Останні більше відповідають
психологічному розвитку старшокласників, і робота з ними потребує хорошої методичної
роботи вчителя. Розглянемо особливості цієї роботи. Оскільки нас цікавить навчання
монологічного мовлення учнів за допомогою автентичних матеріалів, наведемо приклад
ситуації із застосуванням зображення видів транспорту, а саме англійського автобуса.
У більшій мірі до уяви апелює така ситуація:
Situation: Imagine the following. You are in London. The train you were travelling on is
late. At a small station it starts unexpectedly leaving you behind (you were buying some
newspapers at a kiosk). What will you do?
Guide Words
Station master
to take the ticket down from the train
to leave (left) behind
ticket and luggage
to depend on
to phone
Окрім наочності та фраз-орієнтирів, можна задати учням навідні питання, які
допоможуть звернути увагу на окремі деталі, дії і т.д.
1. What has happened to the train? 2. Why did you get off the train at the station? 3. What
were you doing when the train started? 4. Did you hear the announcement from the loudspeaker?
5. What did you tell the station master? 6. Did he help you? In what way?
небудь регламентацій. Наприклад:
Pupil: To my mind, the situation is really unpleasant. Suppose I’m the one who has been
left behind by the train. What shall I do? I must have some plan, of course.
First I’ll go to the station master and tell him everything about my situation. He will
probably phone to the next station to take my ticket down from the train. Now the suitcase. It
depends on where I’m going now. If I know someone in the city, I’ll phone to them. In a word,
I’ll need my things badly.
Обговорення учнями цікавої для них проблеми за темою під умовною назвою “Що я
про це думаю” – у формі дискусії чи просто бесіди – дає великі можливості (у
комунікативному плані – природні) для спонтанних висловлювань, організованих вчителем
або у вигляді самостійних виступів, або монологічних вставок у діалогічному спілкуванні.
Постановка дискусійних питань та їх мовленнєве вирішення ефективні саме у
старших класах, оскільки на цьому рівні у підлітка найбільш чіткіше виражається його
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критичне відношення до самого себе, до оточуючих, проблемне сприйняття творів
мистецтва та дійсності.
Перед учнями можна поставити проблему у вигляді конкретної експозиції
(мікротексту) або в “чистому” вигляді (питання, крилатий вислів тощо).
У процесі навчання монологічного мовлення учнів старших класів необхідно
надавати їм можливість розвивати самостійні сюжети за запропонованою темою,
проявляти вміння використовувати мовний і фактичний матеріал. Наприклад, взявши
статтю на розважальну тематику з англомовної газети, вчитель може скерувати навчальну
діяльність таким чином: записати на дошці 8 ключових слів, взятих безпосередньо зі статті,
й дозволити учням розвинути приблизний сюжет.
Висновки
Процес навчання монологічного мовлення проходить три етапи: 1. формування
мовленнєвих навичок (фонетичних, лексичних, граматичних); 2. вдосконалення навичок і
початок розвитку вмінь на основі використання різноманітних опор; 3. розвиток власне
умінь викладати думки в монологічній формі (монолог-опис, монолог-розповідь, монологроздум тощо). Саме на останньому етапі зосереджується увага вчителів, оскільки за
попередні роки старшокласники вже мають сформовані базові вміння, які
відпрацьовуються на перших двох етапах.
Автентичні матеріали слугують основою для виконання учнями різного роду вправ
і завдань, спрямованих на розвиток вмінь та навичок монологічного мовлення.
У ході спостереження за навчальним процесом було виявлено, що багато учнів
старших класів загальноосвітньої середньої школи не може продукувати ту чи іншу мовну
форму при породженні власного висловлювання, а також не вміє творчо застосовувати
сформовані навички та вміння в нових ситуаціях і співвідносити мету кожного
мовленнєвого акту із змістом висловлювання і наявним мовним запасом. Це пов’язано
передусім з одноманітним виконанням вправ. Як правило, процес навчання монологу
зводиться до читання, перекладу та переказу текстів. Необхідність використання
автентичних матеріалів з різних джерел очевидна. Тому одним із найбільш важливих
завдань є розробка конкретної методики застосування автентичних (в тому числі
технічних) засобів навчання на тому чи іншому етапі (у даному випадку – на старшому) у
межах того чи іншого фрагменту уроку.
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АННОТАЦИЯ
ОБУЧЕНИЕ МОНОЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ УЧАЩИХСЯ НА ОСНОВЕ АУТЕНТИЧНЫХ
МАТЕРИАЛОВ НА СТАРШЕМ ЭТАПЕ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
Актуальность данной статьи обусловлена ростом значимости английского языка как языка
международного общения. В статье рассмотрены технологии обучения монологической речи учащихся
на основе аутентичных материалов на старшем этапе обучения иностранному языку . Для развития
монологической речи используют различные виды упражнений , фильмов , аудио средств.
Формирование иноязычных умений и навыков монологической речи происходит с помощью
видеоматериалов как опоры содержательного и смыслового характера .
Ключевые слова: монологическое высказывание , упражнения , микромонолог , иноязычные
навыки и умения.
SUMMARY
STUDY MONOLOGUE SPEECH STUDENTS ON THE BASIS OF AUTHENTIC MATERIALS ON
OLDER STAGES OF LEARNING A FOREIGN LANGUAGE
The topicality of this paper is due to the increasing importance of English as the language of
international communication. The monologue speech technology of students on the basis of authentic materials
on the senior stage of learning a foreign language has been considered in the article. Different types of exercises
, films , audio tools are used for the development of monologue speech. Formation of skills of foreign
monologue speech is conducted through video as supports contextual and semantic nature.
Keywords: monologue speech, exercise mikromonoloh , foreign language skills.

УДК 638.12
ПРОБЛЕМИ СЕЛЕКЦІЇ КАРПАТСЬКИХ БДЖІЛ
С.А. КОСТЕНКО
Мукачівський державний університет

Стаття висвітлює проблему природно-екологічного характеру, що стосується закарпатського
бджільництва. Зроблено аналіз селекційної роботи з карпатськими бджолами останніх десятиліть.
Виробництво бджоло пакетів та маток є основною продукцією бджільництва карпатського регіону,
що становить загрозу втрати цієї популяції медоносної бджоли (apis mellifera) як цінної породи даного
виду.
Ключові слова:селекція, Карпатські бджоли, покращення, плодовитість
.

Ось уже кілька десятиліть, як аборигенні бджоли Карпатських гір здобули
широке визнання окремої породи. Найбільш масового використання ці бджоли набули
в Росії, зокрема, в Сибіру. Такі ознаки, як неперевершена інтенсивність весняного
розвитку, висока ефективність роботи на середніх та сильних медозборах, разом з
хорошою зимостійкістю, надали «карпатянкам» незамінимі якості пакетних бджіл.
Об’єкти та методи дослідження
Бджільництво Карпатського регіону, даючи пакети на «безмежні» простори
Росії, стало досить вигідним і прибутковим. В цьому плані, аналізуючи селекційну
роботу з часів, коли кафедрою бджільництва ТСГА було розпочато вивчення цих
бджіл, можна зробити досить важливі висновки. Для цього необхідно поставити два
питання.
Перше, які бджолородини вигідно розводити пасічникам в Карпатах? Звісно ж
тих, що дають більше бджіл і від яких, в кінцевому результаті, можна одержати більше
бджолопакетів, а для матководів бджола потрібна ще й для заселення нуклеусів.
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З цього так чи інакше виникає доказ, що пасічниками ведеться, в більшості
випадків, «стихійний» відбір найбільш плодовитих бджоло родин.
Друге, яких бджіл треба розводити споживачам бджолопакетів? Відповідь
досить проста: тих, які дають більше меду. Саме ці дві відповіді і складають два
фактори, з яких виникає головне протиріччя в селекції карпатських бджіл. Звичайний
споконвічний принцип селекції – лишати найбільш продуктивних тварин для
подальшого розведення, в даному випадку, втратив практичний сенс для карпатського
бджоляра.
Як це виглядає на пасіці в Карпатах? Віддаючи маток в бджолопакети, пасічник
добре подумає, яких віддати, а яких ні. І звісно ж лишить собі найплодовитіших, щоб
від них одержати потомство для подальшої роботи. Це щодо простого пасічника.
Науково-дослідницькі розробки з питань селекції були спрямовані, в основному, на
покращення ознак чистопородності. Це в першу чергу екстер’єрні ознаки (кубітальний
індекс, дискоїдальне зміщення, довжина хоботка), печатка меду (суха, мокра, змішана),
забарвлення тіла (жовтизна, сірий чи темний відтінки), поведінка (особливо
агресивність). Але серед цих досліджень немає тем, які б мали за мету поліпшення
медозбірних якостей карпатських бджіл в умовах Сибіру чи якогось іншого регіону, де
широко використовуються пакетні сім’ї цих бджіл.
Постановка задачі
Переконання щодо необхідності покращення медозбірних якостей карпатських
бджіл з’явилось після того, як на початку дев’яностих років мені довелось завезти з
Закарпаття в Полтавську область (на свою пасіку) по десятку маток з села Вучкове
Міжгірського р-ну та з Нового Села Мукачівського р-ну. Новостворені групи
бджолосімей досить помітно відрізнялись. І хоч обліків розвитку сімей та зважувань не
проводилось, різниця в кількості зібраного меду була досить різко вираженою.
Вучківські бджолородини зібрали меду (товарного) приблизно в два рази більше. Сім’ї
з Нового Села (німецьке поселення, що тепер називається Шенборн) були
«вучківського» походження, але по розвитку були сильнішими та мали більшу
кількість розплоду. Матки переважно червили, як кажуть, «від бруска до бруска». В
цьому селі вже більше десятка років працював відомий бджоляр на Закарпатті Петц
Іван (вже близько десяти років, як виїхав до Німеччини). Цей пасічник досить ретельно
щороку виділяв племінні сім’ї, орієнтуючись в основному, на інтенсивність нарощення
сили та кількість і якість печатного розплоду.
Результати та їх обговорення
В 1993 р. за безпосередньої допомоги директора інституту бджільництва
Боднарчука Л.І. було проведено випробування пакетних сімей різних популяцій
карпатських бджіл на медозборі в Полтавській області. З сорока п’яти бджолородин
було відібрано шість, які за сезон зібрали найбільше меду. Матки з цих сімей були
відібрані та повернуті на матко вивідну пасіку в Закарпатті, де вони використовувались
як материнські.
В силу деяких обставин, що сталися на той час в інституті бджільництва,
продовжити ці роботи в наступні роки не вдалося. Але так чи інакше цю роботу треба
відновлювати, бажано з поширенням на Росію, де знаходяться зони основних
споживачів бджолопакетів.
Висновки
Отже, з усього сказаного можна зробити досить переконливі висновки.
Негативні наслідки відбору карпатських бджіл на плодовитість, що «стихійно» виникає
в процесі виробництва бджолопакетів, з року в рік поглиблюються. Причиною цього є
той фактор, що для переважної більшості бджолярів зони Карпат основною продукцією
залишаються бджоло пакети та матки. Таке виробництво, в кінцевому результаті, веде
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до підвищення плодовитості карпатських бджіл і може знизити їх медову
продуктивність. В більш песимістичному прогнозі, може призвести до втрати породних
якостей «карпатянки», і до зникнення її як цінної породи бджіл.
ЛІТЕРАТУРА:
1. Аветісян Г.А. Пчеловодство. – М.: Колос, 1982.
2. Аветісян Г.А. Задачи селекции карпатских пчел. – Пчеловодство, 1983, № 3, с. 9-10.
АННОТАЦИЯ
ПРОБЛЕМЫ СЕЛЕКЦИИ КАРПАТСКИХ ПЧЕЛ
Статья освещает проблему природно-экологического характера, что касается закарпатского
пчеловодства. Произведено анализ селекционной работы с карпатскими пчелами в последних
десятилетиях. Производство пчелопакетов и маток составляют основную продукцию пчеловодства
карпатского региона, что создает угрозу потери этой популяции медоносной пчелы (apis mellifera), как
ценной породы этого вида.
Ключевые слова: селекция, Карпатские пчелы, улучшения, плодовитость.
SUMMARY
SELECTION PROBLEMS KARPATSKIH BEES
The article deals with the problem of natural ecological character as regards the Transcarpathian
beekeeping. Produced analysis of breeding with Carpathian bees in the last decades. Production of bee packages
and queens make up the bulk of beekeeping products Carpathian region, threatening the loss of this population
honeybee (apis mellifera), as a valuable breed this species.
Keywords: breeding, Carpathian bees improvements fertility.

УДК 811.111’373:159.942:659.1(045)=111
EMOTIVES AS A TOOL OF DEVELOPING BRAND IMAGE
FELTSAN I.M.
Mukachevo state university

Дана стаття присвячена дослідженню емоцій, як основних складових формування концепції
бренду. На сьогоднішній день, використовуючи антропоцентричний підхід, ведуться активні
дослідження щодо впливу емоцій на соціальну поведінку індивідуума, яку можна корегувати чи
провокувати через застосування емотивної термінології. Потрапляючи в поле «емотивної атаки»,
споживачі відчувають потребу купити певний товар чи скористатися послугою. Усвідомлюючи вплив
емоцій на свідомість споживачів, маркетологи свідомо апелюють до емотивної лексики, котру активно
доносять до потенційних споживачів через медіа-простір.
Ключові слова: емоція, емотив, стан свідомості, емоційний маркетинг, емоційна
компетентність, емоційно-орієнтований споживач, антропоцентричний підхід.

Emotions are central to the actions of consumers. Little consistency can be found in
the use of terminology related to the emotions, so we should start with this first. Emotions are
mental states that arise from appraisals of events and one’s own thoughts. An emotion is a
mental and physiological state associated with a wide variety of feelings, thoughts, and
internal (physical) or external (social) behaviors. Communication with the intent to influence
the receiver involves the use of verbal, written, and visual communication as an attempt to
persuade others to act in a desired manner.
Nowadays, in the marketing area, a new concept of marketing is emerging: the
emotional marketing. The emotional marketing studies how to arouse emotions in people to
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induce them to buy a particular product/service. Recent studies have shown how purchasing
choices and decisions are the result of a careful analysis of rational and emotional aspects.
Emotions are something that takes a very important part of our everyday life. Just
think of it: you wake up having a special mood every morning, then you go at work,
university or school spreading and sharing your vibes with others and vice versa; very often
your inner vibes influence your social behavior so you become a small constituent of a big
system called humanity. You exist inside this system, you are emotionally driven, and here
you must stop and have a deep thought of it, - emotions are the tools that make it possible for
many manufacturers to canvass their production and make you buy it. To bring idea of
particular emotions to the clients manufacturers have to use language, words, which are
transformed into emotives at this level.Emotive language is designed not to tell you the facts
but to influence you to adopt the author's opinion. Emotive language is the deliberate use of
strong words to play on the reader’s feelings. Such words can be used to evoke strong
emotional responses in order to pressure, even coerce, readers to agree. Words chosen to
convince the receiver are those commonly used and understood by the majority and which
also tend to instill an emotional effect on the receiver. In order to persuade the receiver, the
message delivered must be vibrant and alive.
When writers and speakers use stronger words than normal to draw attention to an
issue, they bring into play an element of exaggeration. A helpful strategy to understand the
full impact of very strong words is to substitute strongly emotive words with other words,
then to look at how that changes the impact of the language. For example, “Smoking is a vile
habit” changes if we say “Smoking is a bad habit”. The first argument is clearly more
powerful, it draws the message across and is more emotional than the second statement. Most
organizations tend to use written communication to influence or persuade the recipient.
Indeed, all forms of advertising including press releases and articles fall under this category
since their intention is to promote the organization and its products or services. The copy for
ads must be written so that the product or service offered is presented in such a way that
stimulates the desire to purchase the product. When communicating facts and data, the
speaker or writer will attempt to use words and expression that convey the exact and precise
meaning. Such language has no emotional connotations and is usually contained in formal
presentations and reports. The selected language will be objective in tone, emitting a rational,
factual, and neutral meaning.
According to the Longman Dictionary of Contemporary English, “emotive feature – is
the one which makes people have strong feelings” [8, p.553], and feelings themselves are the
crucial power of marketing sphere. All advertising campaigns appeal to the emotions as a way
of attraction the potential consumers into purchasing activity. It showed up that cooperation
oflanguage and business is the background for a successful promotion of brands, goods and
services, as it’s very important to use the scientific researches of linguists and involve their
practice of investigating human mindset into factors of economic raise.
All researches are aimed at encouraging linguistic exchange by bringing together
scholars working within various approaches and conceptual frameworks: economists,
linguists, businessmen, marketologists etc.
In recent years, linguistic research on emotions has been given new impetus. Studies
have focused on the definition of the concept of 'emotion' and on its syntactic, pragmatic and
cognitive properties within various frameworks: Balibar-Mrabti 1995; Plantin, Doury &
Traverso 2000; Harkins & Wierzbicka 2001; Grossmann & Tutin 2005; Novakova & Tutin
2009; Plantin 2011; Wilson 2012; Baider & Cislaru 2013; Chuquet, Nita & Valetopoulos
2013 [9].
It’s impossible to overestimate the role of emotivity concept within the frames of
anthropocentricinvestigation of a social behavior of people. But let’s have a close eye at it.
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Words such as luxury, beautiful, trustworthy, reliable, comfortable, convenient,
blasting, awesome, desirable, exciting and economical are used to evoke positive feelings
among the viewers.Emotional Words are a way of advertising and a technique used in
propaganda.By using emotional words, advertisers and propagandists can bring across
positive feelings about their product to consumers.Customers can be convinced by the simple
use of words such as "love, adore, hate, care, etc".Words such as these bring out the positive
emotions and feelings in people without needing to include the facts.
Many consumers are caught by the striking positive words used, and often buy
the products.Our own emotions are a very strong persuaders. Emotion-oriented
approach easily leads to booming sales and a business that is likely to stick around for
many more years to come. When you hear the names of popular brands, you remember
the testimonials of people about them, you are driven by the emotion of trust. Society
needs trust because it increasingly finds itself operating at the edge between confidence
in what is known from everyday experience, and contingency of new possibilities.
Without trust, all contingent possibilities should be always considered, leading to a
paralysis of inaction. Trust can be seen as a bet on one of contingent futures, the one
that may deliver benefits. Some commercials featured on television, store signs, and
advertisements are not always 100 percent truthful. They can be misleading. According
to marketing expert Steve Tash, people want to see believable proof. It should be
specific, reputable proof at that. They are more likely to buy your product or service
when they see that you have testimonials from past customers who’ve taken advantage
of your service. Incorporating the word “testimonial” followed by people pleased with
what you have to offer will not only add to your business’s credibility but give a
consumer peace of mind knowing they are likely dealing with a trustworthy company.
A cleverly written sales copy serves primarily two purposes: first - to entice
prospective customers to make a purchase, second - to encourage them to inquiry about a
product. This form of propaganda can be found mainly in posters and still image advertising,
yet it appears in video, speeches, and several other forms of advertising. In luxury goods, the
emotional aspects as brand, uniqueness and prestige, are more important than rational aspects
such as technical, functional or price. In this case customer is happy to buy a product,
although very expensive. Knowing this, there’s not much work for advertisers to do, the list
of their “active vocabulary” may be constantly heard on the television: pleasure, satisfaction,
calm, confident, courageous, reliable, peaceful, at ease, energetic, fortunate, lucky, free,
delighted, impulsive, content, festive, spirited, ecstatic, relaxed, thrilled, wonderful, bright,
sunny, merry etc. Try to make your own investigation and write down the regular lexis of
advertisements – you’ll be surprised.
While speaking on verbal representation of emotions we make a point at “emotional
intelligence” and “emotional competence”, which is required for successful collaboration
between consumers and manufacturers. Emotional competence means the ability of person to
evaluate the demands and supply of market, advertisers would know to what audience they
appeal using a particular emotives (emotional terminology), while consumers wouldn’t be
confused by the misunderstanding of improperly assessed TV information.
As Karla McLaren states our paltry emotional vocabulary tends to be an important
problem, because descriptive words help us understand ourselves and the world around us. If
we don’t have enough names for our emotions, it’s hard to get a handle on what we’re feeling
when an emotion arises. Having a larger vocabulary makes us more articulate and more able
to express nuance and subtlety; what is interesting is that a large vocabulary also helps you
identify things more quickly. The sooner you know what you’re feeling, the quicker you can
take effective emotional action.
Журнал наукових праць №16(11)’2014

80

Науковий вісник Мукачівського державного університету
Гуманітарні і суспільні науки

LITERATURE
1. Brand. Broad Research in Accounting, Negotiation, and Distribution / ISSN 2067-8177, Volume 1,
Issue 1, 2010
2. Consoli D. Emotions that influence purchase decisions and their electronic processing. In
Proceedings of international conference "Challenges of contemporary knowledge-based economy" (ICMEA)
2009, Alba Iulia, November 13-14 2009, vol. 2, issue 11, 2009
3. Domenico Consoli. A New Concept of Marketing: The Emotional Marketin
4. Ekman Paul. Emotions Revealed: Recognizing Faces and Feelings to Improve Communication and
Emotional Life // OWL Books, NY, 2007.
5. Mayer, J.D., Salovey, P. & Caruso, D.R. Emotional Intelligence: New ability or eclectic traits,
American Psychologist, 63 (6), pp. 503—517, 2008
6. Ortony C.-G., A. and A. Collins. The cognitive structure of emotions. - New York: Cambridge
University Press, 1990.
7. Richard P Bagozzi, Mahesh Gopinath, Prashanth Nyer. The role of emotions in marketing Academy
of Marketing Science // Journal, Spring 1999; №27, 2. - ABI/INFORM Global pg. 184
8. Summers D., Gadsby A., Rundell M. and others. Longman Dictionary of Contemporary English / UK: Clays Ltd.,1995.-P.553.
9. University of Poitiers. International conference: Expressing emotions, 2014. - Mode of access: URL:
http://sentiments-corpus.blogspot.com

АННОТАЦИЯ
ЭМОЦИИ КАК ОСНОВНЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ ФОРМИРОВАНИЯ КОНЦЕПЦИИ БРЕНДА
Несомненно, область человеческих эмоций является самым важным для человечества, эмоции,
чтобы быть правильным в центре нашей повседневной жизни и интересов. В последние десятилетия
эволюция эмоций в научных исследованиях претерпела радикальные изменения. Это вновь появился на
сцене лингвистическая и обсуждаемое, это дало возможность установить связи между теоретической
науки о языке и практического использования в экономике. Этот процесс используется различными
людьми. Это не просто продавцы продуктов или компаний, которые используют эту технику, но и люди,
которые склонны использовать Emotives как мощных инструментов влияния на других людей.
Эмоциональная компетентность и эмоциональный интеллект являются чем-то, которые могут создать
успешные стратегии для компаний, компаний, работа в команде, производительность труда.
Ключевые слова: эмоции, психическое состояние, эмоциональное маркетинг, эмоциональный
интеллект,
эмоциональная
компетентность,
эмоционально
приводом
потребителей,
антропоцентрической подход.

SUMMARY
EMOTIVES AS A TOOL OF DEVELOPING BRAND IMAGE
Undoubtedly, the domain of human emotions is the most important for mankind, emotions being right
in the center of our daily lives and interests. In the last decades the evolution of emotions in scientific research
had undergone a radical change. It reappeared on the scene of linguistic discussing, it gave a chance to set the
ties between theoretical science of language and practical use in economy. This process is used by a variety of
people. It's not just product sellers or companies that utilize this technique, but also people who are inclined to
use emotives as a powerful tools of influencing other people. Emotional competence and emotional intelligence
are something which may create successful strategies for companies, enterprises, team work, labor productivity.
Key words: emotion, emotives, mental state, emotional marketing, emotional intelligence, emotional
competence, emotionally driven consumer, anthropocentric approach.
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УДК 159.954-053.4
ОСОБЛИВОСТІ ТВОРЧОГО МИСЛЕННЯ В СТАРШОМУ ДОШКІЛЬНОМУ
ВІЦІ
В.В. ІВАНОВА, А.Б. КАЧОВ
Мукачівський державний університет

У статті розглянуто особливості творчого мислення у дітей старшого дошкільного віку та умови
його формування. Також висвітлено результати дослідження особливостей творчого мислення в
старшому дошкільному віці.
Ключові слова: дошкільний вік, мислення, творче мислення, уяву, оригінальність.

Проблема творчості є однією з центральних проблем психології, оскільки вона
обумовлена потребою сучасного суспільства. На сьогоднішній день людство висуває
необхідність різнобічно розвиненої особистості, якій притаманне гнучке та оригінальне
мислення. Саме ці характеристики і є компонентами творчого мислення.
Вирішення поставлених перед суспільством проблем і подальший прогрес може
здійснити людина з нестандартністю мислення, адже таке мислення лежить в основі
майже всіх винаходів і наукових відкриттів, народження ідей, які ведуть людину
уперед.
Умовою розвитку будь-якого психічного процесу є його відповідність у
віковому періоді. Старший дошкільний вік є надзвичайно важливим для формування та
розвитку творчого мислення, так як він характеризується такими особливостями як
легка адаптаційна здатність дитини, некритичність мислення, здатністю фантазувати,
безпосередністю творчої діяльності дитини. Творча дитина здана ефективніше
соціально та психологічно адаптуватися до подій зовнішнього світу.
Об’єкти та методи дослідження
Творче мислення розглядалося різними вченими протягом багатьох історичних
періодів. Великий вклад у висвітлення питань творчого мислення внесли такі зарубіжні
вчені як Е. Торренс, Дж. Гілфорд, Р. Стернберг та вітчизняні – Я. Пономарьов, Д.М.
Завалишина, В.О. Моляко. На основі вчень цих науковців можна визначити поняття
«творчого мислення», що розглядається як процес створення і відкриття принципово
нового знання, власних оригінальних ідей [5].
Мислення дитини завжди носить творчий характер що пов’язано з його
спрямуванням на відкриття нових знань. Творчий характер мислення дитини має прояв
у таких властивостях розуму як гнучкість, оригінальність, глибина думки, рухливість.
Протилежними до творчого мислення є характеристики інертності, шаблонності,
стереотипності, поверховості мислення [6].
Особливостями творчого мислення дітей старшого дошкільного віку є непов’язаність такого мислення з критерієм суспільної значущості. Дитяча творчість
проявляється зазвичай спонтанно, наприклад в ігровій діяльності, носить
неусвідомлений характер [6]. Здатність до творчого мислення у дошкільному віці
виникає завдяки розвитку уяви та фантазії [4]. Уява допомагає дитині поєднувати
деталі різних образів, вигадувати нові, фантастичні об’єкти.
У старшому дошкільному віці критичність мислення ще не сформована, що дає
поштовх до розвитку творчого мислення та фантазії. Критичність мислення, яка вже
формується в молодшому шкільному віці, перешкоджає розвитку творчості та творчих
здібностей. Також на відміну від молодшого шкільного віку, дитина в старшому
дошкільному віці ще не може встановлювати причинно наслідкових зв’язків, так як в
неї переважає наочно-дійове творче мислення. Творче мислення народжується в дії [1].
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У дітей 5-6 років основним структурним елементом творчого розвитку є
проблемність, яка забезпечує постійну відкритість до нового та виявляється у пошуку
невідповідностей та суперечностей, постановці нових завдань і проблем.
Важливим є питання про ранні прояви творчості, їх характер і форми у
дошкільному віці. Брак фронтальних та систематичних досліджень ускладнює
висвітлення специфіки та особливостей ранньої творчої діяльності.
Дошкільний період є сенситивним та чутливим для розвитку творчого мислення
та уяви. Умовами розвитку творчого мислення у старшому дошкільному віці є: ранній
початок розвитку дитини, комфортна психологічна обстановка, випереджальний
розвиток, максимальна напруга сил, надання дитині свободи вибору, розвиток
самостійності [3]. Чинниками, що можуть негативно вплинути на розвиток творчого
мислення у старшому дошкільному віці, є схильність до конформізму, висока
тривожність, завищена самооцінка значущості власних ідей, конкуренція між
критичним і творчим мисленням [2].
Отже, проблема творчого мислення у старшому дошкільному віці є важливим
питанням, так як дотримуючись перелічених умов та спираючись на особливості та
специфіку творчого мислення в даному віці, можна говорити
про розвиток
особистості, здатної мислити творчо та оригінально.
Постановка задачі
Метою дослідження є теоретичне обґрунтування та емпіричне дослідження
особливостей творчого мислення в старшому дошкільному віці. Об’єктом дослідження
виступає особистість дитини старшого дошкільного віку.
Результати та їх обговорення
Для досягнення поставленої мети було використано методики вивчення рівня
невербальної креативності за Торренсом, модифікований тест Гілфорда для вивчення
творчого мислення, методика Вивчення гнучкості побудови графічного образу та
методика «Намалюй що-небудь». Дослідження проводилось на базі Дошкільного
навчального закладу №8 міста Мукачево, Закарпатської області. Всього дослідженням
було охоплено 25 дітей старшого дошкільного віку, з них 17 дівчат та 8 хлопчиків
віком 5-6 років.
Обрані методики вивчення розвитку творчого мислення розглядають такі його
показники як: швидкість (продуктивність) не є специфічним показником для творчого
мислення; гнучкість оцінює різноманітність ідей і стратегій, здатність переходити від
одного аспекту проблеми до іншого, бачити різне в подібному; оригінальність
характеризує здатність висувати ідеї, що відрізняються від очевидних,
загальновідомих, банальних або твердо встановлених.
Обробка та інтерпретація результатів методики вивчення гнучкості побудови
графічного образу проводилися за таким основним критерієм, як кількість ідей,
репродукованих дитиною. Також зверталася увага на кількість зображених предметних тем.
В результаті аналізу отриманих даних можна вивести таку статистичну картину
за методикою вивчення гнучкості побудови графічного образу: 5 із 25 респондентів
правильно виконали завдання і кількість тем на малюнку переважала за 5; 16 дошкільників
намалювали малюнки з 3-4 зображеними темами; у 4 досліджуваних кількість тем на
малюнку не перевищувала дві теми.
Результати, отримані за методикою вивчення гнучкості побудови графічного
образу для кращого їх сприйняття, зображені на рис.1
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Рис. 1. Показники гнучкості побудови графічного образу

Тобто, можна зробити висновок, що у більшої частини дітей, тобто 64%, рівень
гнучкості побудови графічного образу високий, у 20% дошкільників 5-6 років середній
рівень та у меншої половини 16% низький рівень гнучкості побудови графічного
образу. Середній показник гнучкості побудови графічного образу у даній вибірці
становить 3,88, що свідчить про середній рівень.
При обробці та інтерпретації результатів за методикою вивчення рівня
невербальної креативності за Торренсом необхідно враховувати такі показники, як
швидкість, гнучкість, оригінальність та розробленість теми.
Середній показник швидкості за методикою вивчення рівня невербальної
креативності за Торренсом у дітей 5-6 років нараховує 9.24, гнучкості становить 6.24,
показник оригінальності нараховує 4.4.
У даній вибірці оригінальними є малюнки: 1 фігура – сонце; 2 фігура – антена,
сніжинка, сонечко; 3 фігура – механізм; 4 фігура – знак безкінечності, велосипед, слон;
5 фігура – серце, сонечко, геометрична фігура, космонавт; 6 фігура – валянок, квітка,
будинок; 7 фігура – сонечко, гребінець; 8 фігура – немає оригінальних малюнків, лише
мало оригінальні; 9 фігура – губи; 10 фігура – собака, носоріг.
Модифікований тест Гілфорда для вивчення творчого мислення досліджує такі
фактори: швидкість, гнучкість, оригінальність, точність.
У субтесті 1 «Використання предметів» дошкільникам пропонувалося
перерахувати якнайбільше незвичних способів використання предмета.
Середній показник швидкості становить 3.56, тобто дітьми було дано в
середньому чотири відповіді на людину (за 3 хвилини), розкид по числу відповідей
невеликий - від 1 до 6. Найбільш часто зустрічаються відповіді: «Можна зробити з
газети літак, шапку, корабель, складувати іграшки з неї, клеїти її на стіну, стелити,
писати на ній». Рідкісні, оригінальні відповіді: «Викинути, обмальовувати на газеті,
сушити нею чоботи, дізнаватися з неї інформацію про людей, вбити нею муху,
продавати».
Субтест 2 «Наслідки ситуацій» - дитині пропонується перерахувати різні
наслідки гіпотетичної ситуації. Діти старшого дошкільного віку важко справлялися з
цим завданням, двоє дітей зовсім не змогли відповісти на запитання дослідника.
Середній показник швидкості у 2 субтесті становить 1.16, тобто в середньому діти
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давали по одну відповідь. Максимальна кількість відповідей у даному субтесті 3.
Найбільш часто зустрічаються такі відповіді «Ми зможемо їх розуміти, вони зможуть
нам щось сказати». Оригінальними є відповіді: «Тварини будуть спати в домі на ліжку,
люди будуть дружити з тваринами».
Третій субтест «Слова» пропонує дитині придумати слова, які починаються або
закінчуються певним складом. Діти охоче згадували знайомі слова, середній показник
швидкості становить 4.32, тобто діти в середньому давали чотири відповіді кожного
типу (за 4 хвилини). Розкид по числу відповідей невеликий - від 1 до 7. Слова, які
називалися дітьми найбільш часто: першого типу - «полянка, полиця, поприбирати,
погратися, поїсти»; другого типу – «ручка, собака, кішка, курка, картка». Оригінальні
відповіді: першого типу - «посоняшник, Поліна, посуд, попугай, погода, подорожник,
початок, порядок, покупка, помада, подякувати»; другого типу – «рибалка, гілочка,
абетка, парасолька, салфетка, Оксанка, сороконіжка, цукерка».
У субтесті 4 «Словесна асоціація» дитині пропонується навести якнайбільше
визначень для загальновживаних слів. Як і інших вербальних субтестах діти давали в
середньому чотири відповіді, точніше середній показник швидкості нараховує 4.12,
розкид невеликий від однієї відповіді до семи (за 3 хвилини). Найбільш часто
зустрічаються відповіді: «не гарна, кольорова, чорно-біла, велика, мала, з картинками».
Рідкісними є відповіді: «цікава, брудна, з малюнками, про тварин, улюблена, про квіти,
для хлопців, для дівчат, про фей, з казками».
П’ятий субтест «Складання зображень» полягав у тому, що дитині
пропонувалося намалювати задані об’єкти, користуючись певним набором фігур.
Дитині також надавався приклад виконання завдання. Середній показник швидкості
становить 5,16. Оцінка показника швидкості у даному субтесті є підрахунком кількості
використаних фігур на малюнку, кількості використаних категорій фігур (від 0 до 4) та
кількості помилок. При оцінці оригінальності враховуються кількість оригінальних
елементів, тобто елемент оригінальної форми чи його оригінальне розташування, а
також оригінальність четвертого малюнку. Найбільш часто зустрічається четвертий
малюнок із зображенням: квітів, кішки, машини, геометричні фігури, сонця.
Оригінальними є малюнки: зірка, серце, шпаківня, пташка.
У субтесті 6 «Ескізи» дошкільнику пропонується перетворити в різні
зображення однакові фігури (кола), наведені в квадратах. Діти із задоволенням
виконували завдання, які мали на меті малювання. Середній показник швидкості у
даному субтесті налічує 5.68, тобто дитина в середньому використала 6 малюнків.
Розкид по числу відповідей великий – коливається від 2 до 20. Оригінальність
малюнку оцінювався за сюжетом. Найбільш часто зустрічаються малюнки: квітка,
сонце, м’яч, обличчя, повітряна кулька, окуляри, машина. Оригінальним вважається
сюжет малюнків: будинок, тарілка, таблетка, намисто, сніговик.
У субтесті 7 «Прихована форма» дитині пропонується знайти різні фігури у
складному, мало структурованому зображенні. Час виконання завдання – 3 хвилини.
Діти в середньому давали по три відповіді, середній показник швидкості становить
3.48. Найменша кількість відповідей – дві, а максимум - це сім названих фігур.
Найбільш часто названими є фігури: «лампа, стакан, зонтик, сонечко, відерце, риба,
пташка». Оригінальними є такі відповіді: «літак, якір, м’ячик, іграшка, буси, ведмідь,
людина, зайчик, літаюча машина, зуб, білочка, хустинка, повітряна кулька, дерево,
серце».
Для більш наочного представлення показників швидкості за методикою
Модифікований тест Гілфорда для вивчення творчого мислення використаємо Рис.2
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Рис. 2. Середні показники швидкості за методикою Модифікований тест Гілфорда для
вивчення творчого мислення

Аналізуючи Рис. 2. можна побачити, що середні показники швидкості
невербальних субтестів (субтест 5,6,7) вищі, ніж середні показники вербальних
субтестів (субтести 1,2,3,4). Це може свідчити, що завдання, які пов’язані з вербальним
відображенням реальності, діти виконали гірше ніж завдання образні.
Причиною такої невідповідності може бути вікова специфіка дітей старшого
дошкільного віку. Так як у дітей віком 5-6 років переважає наочно-образне мислення,
яке лише починає переходити у словесно-логічне, то, звичайно, завдання, пов’язані з
певними образами, дітям даються краще і викликають у них більший інтерес.
Також на Рис. 2. можна побачити порівняно низький результат за субтестом 2
«Наслідки ситуацій», середній показник швидкості якого становить 1.16. З даним
субтестом старші дошкільники справилися найгірше. Низький показник можна
пояснити тим, що діти 5-6 років погано розуміють причинно-наслідкові зв’язки, так як
їх розуміння вдосконалюється лише у молодшому шкільному віці.
Оцінка малюнків за методикою «Намалюй що-небудь» дітей старшого
дошкільного віку дала наступні дані: 7 досліджуваних набрали від 3 до 4 балів, тобто
діти зображали дещо зовсім просте, неоригінальне, на малюнках не проявили фантазії а
також малюнки були слабо деталізовані; 12 старших дошкільників отримали 5-7 балів –
діти придумали і намалювали дещо, що в цілому являється не новим, але має елементи
творчої фантазії, малюнки були емоційно насичені, використовували багато деталей; 5
дітей чудово проявили творчу фантазію, набравши при цьому від 8 до 9 балів – вони
зображували достатньо оригінальні малюнки, з фантазією, хоч малюнок не являвся
зовсім новим але деталі були дуже добре продумані; 1 з 25 досліджуваних набрав 10
балів, тобто дитина за відведений час придумала та намалювала щось оригінальне,
незвичайне, деталізоване зображення.
Для більш детального розгляду результатів рівня розвитку уяви дітей старшого
дошкільного віку необхідно відзначити відсоткову пропорцію між рівнями (див. Рис 3.)
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Рис. 3. Показники рівня розвитку творчої уяви за методикою «Намалюй що-небудь»

Тобто майже половина досліджуваних 48% мають середній рівень розвитку
уяви, 28% дітей – низький, 20% дошкільників проявили високий рівень розвитку
творчої уяви та 4% - дуже високий.
Для констатації факту існування зв’язку між рівнем розвитку уяви та рівнем
розвитку творчого мислення та перевірці, з яким саме компонентом творчого мислення
пов’язаний розвиток уяви, необхідно встановити кореляційний зв’язок між цими
показниками за допомогою статистичного аналізу.
Для того щоб встановити лінійний зв’язок між рівнем розвитку творчої уяви та
результатами діагностики творчого мислення, потрібно звернутися до кореляційного
аналізу за Пірсоном. Показник оригінальності за методикою
вивчення рівня
невербальної креативності за Торренсом з рівнем значимості від 0.00 до 0.01
пов'язаний з уявою, коефіцієнт кореляції в даному випадку r = 0.89, що свідчить про
високий рівень залежності. Показник гнучкості за цією ж методикою також корелює з
рівнем розвитку уяви, але на середньому рівні залежності, r = 0.42.
Тому можна зробити висновок, що рівень розвитку творчої уяви пов'язаний з
творчим мисленням, а найбільше з таким його компонентом як оригінальність.
Висновки
Висновками дослідження може бути виокремлення особливостей творчого
мислення дітей в старшому дошкільному віці. Було встановлено, що в даному віці
низькі показники у субтесті 2 «Наслідки ситуацій», тобто діти 5-6 років погано
розуміють причинно-наслідкові зв’язки. У дітей вищі результати за невербальними
шкалами, що пояснюється наочно-образним мисленням старших дошкільників.
Також можна зробити висновок, що рівень розвитку творчої уяви пов'язаний з
творчим мисленням, а найбільше з таким його компонентом, як оригінальність, так як
коефіцієнт кореляції в даному випадку r = 0.89, що свідчить про високий рівень
залежності.
Отримані дані не вичерпують усіх аспектів досліджуваної проблеми. Більш
глибокого вивчення вимагають питання визначення умов та чинників розвитку
творчого мислення старшого дошкільного віку та методів розвитку творчості в
категорії дітей даного віку.
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АННОТАЦИЯ
ОСОБЕННОСТИ ТВОРЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ В СТАРШЕМ
ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ
В статье рассмотрено особенности творческого мышления у детей старшего дошкольного
возраста и условия его формирования. Также представлено результаты исследования особенностей
творческого мышления в старшем дошкольном возрасте.
Ключевые слова: дошкольный возраст, мышления, творческое мышление, воображение,
оригинальность.
THE SUMMARY
CHARACTERISTICS OF CREATIVE THINKING IN THE PRESCHOOL AGE
The features of creative thinking in preschool children and the conditions of its formation have been
developed in the article. The results of the research of characteristics of creative thinking in the preschool age
also have been presented.
Keywords: preschool age, thinking, creative thinking, imagination and originality.

УДК 159.953.5:316.628-057.874
ВІКОВА ДИНАМІКА ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЇ НАВЧАЛЬНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ ШКОЛЯРІВ
О.С. ЮРКОВ, Ю.С. СУВОРОВА
Мукачівський державний університет

У статті розглянуто проблему мотивації навчальної діяльності школярів на різних вікових
етапах. А також представлені результати та висновки проведеного дослідження вивчення рівня мотивації
та домінуючих мотивів на різних вікових етапах навчальної діяльності.
Ключові слова: мотив, мотивація, учбова діяльність, провідна діяльність, вікова динаміка,
навчальна діяльність, навчання.

Навчання в житті людини є більше, ніж просто вид діяльності. Воно має
загально визначене поняття, а саме набуття і засвоєння нових знань. Якщо подивитись
на навчання як на процес набуття індивідуального досвіду, то можна сказати, що саме
мотиви навчання є першими у ієрархії мотивів людини.
Навчальна діяльність, як і будь-яка інша, активується, спрямовується та
припиняється мотивацією, яка є її найважливішою складовою. Саме від мотивації
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залежить переважна частина успіхів у навчанні, її становлення з початком навчання
обумовлює подальший розвиток особистості як частки суспільства.
Об’єкти та методи дослідження
У вітчизняній та зарубіжній психолого-педагогічній літературі над питаннями
мотивації навчальної діяльності працювали: М. Алексеева, Л. Божович, О.К.
Дусавицький, Б. Вайнер, Р. Гін, О. Ковальов, Г. Костюк, О. Леонтьєв, М. Матюхіна, С.
Рубінштейн, І. Синиця, В. Сухомлинський та інші. Незважаючи на це, проблема
мотивації учнів потребує подальшого вивчення у зв’язку зі всезростаючими вимогами
сучасного суспільства до процесу та результатів навчання, новими умовами освітнього
процесу у школі.
Структура та сформованість окремих компонентів вікової динаміки навчальної
діяльності дуже різняться в межах різних вікових періодів. Так, навчання учнів
молодших класів відрізняється по складу операційного компонента навчальної
діяльності від учнів середніх та старших класів.
На початку шкільного навчання провідною є мотивація вступу до школи.
Мотиви, які спонукають йти дитину до школи, не завжди виявляються пізнавальними.
Про сформованість мотивації до шкільного навчання свідчить ставлення учнів до нього
як до серйозної суспільно важливої діяльності, а також бажання виконувати всі вимоги
дорослих, пізнавальний інтерес до навколишньої дійсності, який постійно зростає,
прагнення навчитися читати і писати та оволодівати новими знаннями і вміннями.
Особливістю мотивації молодших школярів є їхня готовність беззаперечно
виконувати всі завдання вчителя. Важливу роль у мотивації відіграють і отримані
учнями оцінки. Як показують багаточисленні дослідження, не всі мотиви школярі в
цьому віці усвідомлюють однаково. До слабоусвідомлюваних належать мотиви
обов'язку і відповідальності, престижу, хоч саме вони насправді спонукають до
навчання. Через вікові особливості школярі не здатні довго утримувати енергію
сформованого наміру, саме тому перед ними потрібно ставити близькі цілі, а не
віддалені.
Для молодшого шкільного віку (6—10 років) характерне активне засвоювання
змісту й загальних способів розв'язування певного класу задач. Навчальні задачі поки
що ставить, планує й розгортає учитель, а учень у таких умовах опановує під
керівництвом педагога основи моделювання, засвоює важливі вміння переходити від
предмета до моделі й навпаки. У цей час складаються сприятливі психологопедагогічні умови для переходу операцій предметних дій у внутрішній план через їх
мовленнєве усвідомлення. Молодший учень активно опановує найпростіші форми
самоконтролю: контроль за результатом, або підсумковий контроль та поточний, або
покроковий. Дія оцінки у цьому віці за традиційних умов навчання є точною копією
оцінки педагога, її буквальним відтворенням. У результаті цілеспрямованого
формування, починаючи з 2—3-го класу, можуть бути розвинуті як ретроспективна,
так і прогностична форми самооцінювання учнів [1, с. 104].
Для середнього шкільного віку (11 — 14 років) характерним є опановування
самостійною постановкою навчальних задач, усвідомлення власної діяльності, її
компонентів та операцій. При цьому відбувається переважне "згортання"
(автоматизація) предметних операцій та їх модельно-графічних зображень. Разом з тим
активно виникають і "розгортаються" моделі, які фіксують особливості власної
навчальної діяльності підлітка. У цьому віці стає можливим опанування й всіма
формами самоконтролю (підсумковим, поточним і плануючим), а це, у свою чергу,
виступає основою формування систем особистісної саморегуляції учня. Закінчується
формування дії оцінки, яке, зважаючи на провідну роль для підліткового віку
діяльності спілкування, відбувається особливо ефективно в процесах сумісно
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організованої навчальної діяльності та з використанням у її межах взаємоконтролю й
взаємооцінювання учнями один одного [1, с. 104].
Загалом, у підлітковому віці відбувається зниження рівня навчальної мотивації у
зв’язку зі зміною провідної діяльності. З’являється потреба у пізнанні себе і оцінюванні
своєї особистості.
У зв'язку з необхідністю професійного самовизначення мотиви учіння у
старшокласників істотно відрізняються від підліткових. З'являється вибіркове
ставлення до навчальних предметів з погляду їх значущості для майбутньої професії.
За словами психолога Лідії Божович (1908—1981), якщо підліток розглядає майбутнє з
позиції теперішнього, то старшокласник оцінює теперішнє з позиції майбутнього.
Підготовка до оволодіння майбутньою професією стає основним мотивом учіння
старшокласників. Їхні мотиви, пов'язані з прагненням за допомогою високих оцінок
завоювати певне становище в класі, стають недієвими. Оцінка втрачає свою
спонукальну силу і стає критерієм засвоєння знань [1, с. 104].
Школярі старшої ланки володіють вмінням самостійно ставити навчальні задачі,
висувати гіпотези, планувати способи їх розв’язання та доведення. Також у цьому віці
учні використовують всі види контролю, що допомагає їм перейти до складних форм
саморегуляції.
На сьогоднішній день стає актуальним є питання про зниження мотивації до
навчання, інакше кажучи кількість учнів з зовнішньою мотивацією переважає учнів з
внутрішньою мотивацією.
Критерієм поділу мотивів на внутрішні і зовнішні є ставлення до навчальної
діяльності. Якщо мотивом навчання є процес і результат здобування знань чи засобів
здобуття знань, він є внутрішнім. Якщо навчання є засобом для досягнення іншої мети,
окрім пізнавальної, то маємо справу із зовнішнім мотивом.
Внутрішні мотиви виявляються у інтересі до пізнання і до процесу здобування
знань. Вони надають учневі впевненість у собі, підвищують його самооцінку,
самоповагу, сприяють виникненню у нього нових позитивних емоцій. Якщо переважає
внутрішня мотивація, учні краще розв’язують нестандартні завдання оптимальної
складності. Отже, внутрішня мотивація сприяє емоційному благополуччю, і навпаки –
емоційне благополуччя викликає почуття впевненості, захищеності, що сприяє
переходу зовнішньої мотивації у внутрішню. Домінуючі внутрішні мотиви визначають
стійкість учбової мотивації, ієрархією її основних підструктур.
Мотиви, в яких учіння – це засіб для задоволення інших потреб чи досягання
інших цілей, є зовнішніми. Зовнішні мотиви поділяються на широкі соціальні мотиви
(обов’язок перед суспільством, батьками; самовизначення, орієнтація на майбутню
діяльність; самовдосконалення, саморозвиток у процесі навчання); вузькі особистісні
мотиви (прагнення до хороших оцінок, до похвали; мотиви лідерства і престижу);
негативні мотиві (мотиви уникнення неприємностей з боку вчителів, батьків та
однолітків) [2, с. 11].
Говорячи про зовнішні мотиви до учіння, варто ще зазначити, що дані мотиви
можуть бути досить дієвими чинниками успішності навчання, але вони збіднюють сам
його процес. Інакше кажучи: розвиток внутрішньої мотивації означає прогрес, а
розвиток і збільшення зовнішньої мотивації – регрес мотивації учня».
Водночас, на думку психологів, помилково вважати, що бажаною і
«правильною» є тільки внутрішня мотивація. На певних етапах зовнішня мотивація
відіграє позитивну роль. Наприклад, коли людина оволодіває новою для неї, складною
діяльністю, зовнішня мотивація допомагає створити ситуацію успіху й уникнути
синдрому навченої безпорадності, набратися сил і позитивного досвіду для переходу
діяльності з зовнішнього на внутрішню мотивовану. Саме зовнішня мотивація на
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початку діяльності формує її вольовий компонент, бо дозволяє справлятися з
нецікавою, складною діяльністю, котра не має для людини особистісного смислу. В
онтогенетичному плані зовнішня мотивація має значно більшу вагу на початкових
етапах систематичного навчання і поступово, у міру оволодіння діяльністю, за умови
правильно організованої навчальної діяльності поступається своїм місцем мотивації
внутрішній [2, с. 12].
Варто згадати, що на формування навчальної мотивації впливають різні умови:
зміст навчального матеріалу, організація навчальної діяльності, оцінка учбової
діяльності, стиль педагогічної діяльності вчителя та індивідуальні властивості
особистості. А в залежності від віку, як вже згадувалось, накладаються свої вікові
особливості.
Постановка задачі
Метою даного дослідження є теоретичний аналіз вікових особливостей
навчальної мотивації та практична перевірка даного явища. Об’єктом нашого
дослідження є мотиваційна сфера школярів на різних етапах навчального процесу.
Результати та їх обговорення
Для досягнення поставленої мети нами було використано певний діагностичний
інструментарій, а саме: методики «Оцінка шкільної мотивації учнів початкових класів
(Н. Г. Лусканова)», «Мотиваційна структура навчальної діяльності школяра (М. І.
Алексєєва, М. Т. Дригус)», були проведені з учнями 4 класу, «Методика вивчення
мотивів навчальної діяльності учнів (Б. Пашнєв)» та «Методика діагностики мотивації
до успіху (Т. Елерс)» - у 7 і 10 класі, що відповідає вказівкам авторів щодо
рекомендованого віку досліджуваних.
Дослідження проводилось з учнями Мукачівської загальноосвітньої школи I-III
ступенів № 10. Вибірка досліджуваних становила 58 осіб: 4 клас – 20 учнів,7 клас – 19
учнів, 10 клас – 19 учнів. Проведене експериментальне дослідження дало змогу
отримати багатий емпіричний матеріал для подальшого аналізу.
Треба звернути увагу на те, що учбова діяльність не виникає автоматично,
спонтанно у своїй структурній повноті. Нова діяльність поступово доповнює вже
сформовану у дитини. Різні види діяльності взаємопов’язані в єдиному потоці
людського життя, тому істинне розуміння учбової діяльності передбачає розкриття її
взаємозв’язків з грою і працею.
Адекватними меті дослідження на першому етапі ми обрали дві діагностичні
методики, що можуть оптимально відобразити особливості учбової мотивації в учнів
початкових класів, а саме «Оцінка шкільної мотивації учнів початкових класів (Н. Г.
Лусканова)» та «Мотиваційна структура навчальної діяльності школяра (М. І.
Алексєєва, М. Т. Дригус)».
За методикою Н. Г. Лусканової ми змогли визначити рівень шкільної мотивації
молодших школярів (4 клас). Результати показали, що у 40 % учнів високий рівень
шкільної адаптації, у 25% учнів наявна хороша шкільна мотивація, у 10% учнів
середній рівень шкільної адаптації, у 20% учнів низький рівень шкільної адаптації та у
5 % (1 учень) наявна шкільна дезадаптація, що відображено в діаграмі (див. рис. 1).
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Рис. 1. Показники шкільної мотивації учнів початкових класів

Отримані результати свідчать, що в цілому ставлення до школи у дітей
позитивне, в сумі високі результати за даною методикою мають 65% учнів, хоча
певний відсоток школярів приваблюють позаурочні аспекти навчання – спілкування з
вчителем та однолітками, позиція школяра, атрибутика шкільного життя.
Результати дослідження, за методикою М. І. Алексєєвої і М. Т. Дригус
«Мотиваційна структура навчальної діяльності школяра», засвідчили наступне:
переважаючим мотивом у початкових класах є мотив саморозвитку, середнє значення
якого 7,75; на другому місці знаходиться мотив позиції школяра, середнє значення
7,65; зважаючи на результати можна припусти, що учні в цьому віці дані мотиви
ототожнюють; середнє значення 6,9 отримав мотив досягнення; на четвертому місці
пізнавальний мотив середнє значення якого 6,35, в нашому дослідженні цей мотив
займає центральне місце. Наступними є зовнішній мотив (сер. знач. 5,65),
комунікативний мотив (сер. знач. 5,25) та емоційний мотив (сер. знач. 5,4). Узагальнені
результати даної методики представлені на рис 2.
На кінець навчання у початковій школі має домінувати внутрішня мотивація, що
характеризується наявністю пізнавальних потреб та інтересів, але як ми бачимо у
даному класі цей мотив займає четверте місце, натомість на першому місці є мотив
саморозвитку, що не є поганим показником. Неприємним фактом є те, що зовнішній
мотив в мотиваційній структурі навчальної діяльності стоїть вище за комунікативний
та емоційний мотиви, але це підтверджує особливості навчальної мотивації в даному
віці. У школярів переважає спрямованість на зовнішню сторону навчальної діяльності.
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Рис. 2. Результати дослідження за методикою М. І. Алексєєвої і М. Т. Дригус

Другий етап присвячений вивченню навчальної мотивації учнів середніх та
старших класів. Діагностичні методики проводились з учнями 7 та 10 класу з метою
порівняння отриманих показників. За методикою Б. Пашнєва ми отримали наступні
результати: провідним мотивом навчання у 7-му класі є мотив матеріального
добробуту (серед. знач. 5,11), на другому місці мотив досягнення успіху (серед. знач.
4,47), на третьому – мотив отримання інформації (серед. знач. 4,00), наступним є
пізнавальний мотив (серед. знач. 3,84). Як ми можемо помітити,у молодших школярів
даний мотив також знаходиться на четвертому місці. Нижчі показники мають такі
мотиви, як соціально орієнтований мотив обов’язку й відповідальності (серед. знач.
3,79), мотив орієнтації на соціально залежну поведінку (серед. знач. 3,58), мотив
престижу (серед. знач. 2,11) та мотив зовнішнього примусу, уникнення покарання
(серед. знач. 1,11).
Варто згадати, що навчальна діяльність в підлітковому віці не є провідною. У
школярів цього віку найяскравіше виявляється потреба бути прийнятим (афіліативна
потреба), але на сьогодні дана потреба ділить своє місце з мотивом матеріального
добробуту у зв’язку зі зміною цінностей в суспільстві.
У 10-му класі ситуація дещо схожа, на першому місці мотив матеріального
добробуту (серед. знач. 5,89), друге місце розділили пізнавальний мотив та мотив
досягнення успіху (серед. знач. 4,21), на третьому місці соціально орієнтований мотив
обов’язку й відповідальності (серед. знач. 4,16), мотив отримання інформації на 4-му
місці (серед. знач. 3,84), п’ята позиція також поділилась між мотивом престижу та
мотивом орієнтації на соціально залежну поведінку (серед. знач. 2,00). У десятому
класі так як і в сьомому мотив зовнішнього примусу займає останнє місце (серед. знач.
1,68). Дані наведені на рис. 3.
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Рис. 3. Результати дослідження на методикою Б. Пашнєва

Отримані результати засвідчують, що школярів середньої і старшої ланки в
першу чергу мотивує навчатись бажання багато заробляти, а саме мотив матеріального
добробуту та мотив досягнення успіху. Такі результати можна пояснити розвитком
суспільства та зміною у ньому цінностей. Суспільство стає споживацьким, а відносини
в ньому набувають форми «купівлі-продажу». Надалі показники вже розходяться, але
різниця є не великою, у сьомому класі по ієрархії мотивів на третій позиції стоїть
мотив отриманні інформації, на четвертій - пізнавальний мотив, а на п’ятій - соціально
орієнтований мотив обов’язку й відповідальності. Як вже зазначалось у десятому класі
пізнавальний мотив стоїть на другому місці разом з мотивом досягнення успіху, це
може бути пов’язано з тим, що школярі старшої ланки почитають інтенсивно
готуватись до ЗНО та переоцінюють значимість знань. На третьому місці соціально
орієнтований мотив обов’язку й відповідальності, а на четвертому – мотив отримання
інформації.
Варто зазначити, що для школярів обох класів малозначимим є мотив
зовнішнього примусу, це можна відмітити як позитивний факт, так як учні навчаються
не тому що побоюються покарання, а з усвідомлених мотивів.
«Методика діагностики мотивації до успіху (Т. Елерс)» також проводилась з
школярами середньої та старшої ланки, але тут подібності в результатах не
спостерігається.
У сьомому класі низька мотивація до успіху у 21,05% учнів, середній рівень
мотивації присутній у 31,58% учнів та помірно високий рівень мотивації у 47,37%
учнів. Дуже високий рівень мотивації до успіху у даному класі відсутній, що не можна
сказати про десятий клас, в якому у 10,53% учнів присутній дуже високий рівень
мотивації до успіху. Помірно високий рівень мотивації спостерігається у 26,32% учнів,
середній рівень мотивації – у 47,37% та 15,78% учнів мають низьку мотивацію до
успіху. Дані наведені в таблиці 1 та рис 4.
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Таблиця 1.Порівняння показників мотивації до успіху у середній та старшій ланці
7 клас
10 клас
Низька мотивація до успіху
21,05%
15,78%
Середній рівень мотивації
31,58%
47,37%

Помірно високий рівень мотивації

47,37%

26,32%

Дуже високий рівень мотивації

0%

10,53%

Нагадаємо, що високо мотивовані на успіх учні краще навчаються у школі.
Результати виявились неоднорідними, помірно високий рівень мотивації до успіху у
школярів середньої ланки майже у двічі вищий ніж у старшокласників, що говорить
про надання переваги середньому рівню ризику у 7-му класі. Але низька мотивація до
успіху у сьомому класі має вищий показник, ніж у десятому.
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Рис. 4. Результати дослідження мотивації до успіху Т. Елерса

Об’єднавши певні шкали, які є тотожні за значенням ми отримаємо наочне
представлення, того як змінюється рівень мотивації з переходом школярів до вищих
ланок навчання. Ці дані представлені на рис. 5.

Рис. 5. Порівняльні результати досліджуваних груп
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За даними результатами ми можемо говорити, що високий рівень мотивації з
переходом до старшої ланки спадає, відзначається спад і низького рівня мотивації, та
зростає кількість дітей, у який середній рівень мотивації, тобто мотиви, які є
провідними на кожному віковому етапі впливають з різною силою на мотивацію.
Висновки
Отже, за результатами дослідження можна констатували спад рівня навчальної
мотивації школярів з настанням нового вікового періоду, тобто провідні мотиви
школярів впливають на їх навчальну діяльність з різною силою.
Із отриманих результатів очевидні важливість і необхідність формування та
корекції мотиваційної системи учнів, яка визначатиме характер учіння та динаміку
розумового розвитку. З огляду на це важливим є формування далекоглядної мети
учіння, подолання негативного ставлення учнів до шкільного навчання, виховання у
школярів правильної організації самостійного оволодіння знаннями, помічати власні
навчальні недоліки, застосовувати пізнавальні здібності та свідоме керування своєю
учбовою діяльністю.
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АННОТАЦИЯ
ВОЗРАСТНАЯ ДИНАМИКА ФОРМИРОВАНИЯ МОТИВАЦИИ УЧЕБНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ
В статье рассмотрены проблемы мотивации учебной деятельности школьников на различных
возрастных этапах. А также представлены результаты и выводы проведенного исследования изучения
уровня мотивации и доминирующих мотивов на различных возрастных этапах учебной деятельности.
Ключевые слова: мотив, мотивация, учебная деятельность, ведущая деятельность, возрастная
динамика, обучение.
THE SUMMARY
AN AGE-RELATED DYNAMICS OF MOTIVATION FORMATION OF SCHOOLCHILDREN
EDUCATIONAL ACTIVITY
The article deals with the problems of motivation of schoolchildren educational activity on different age
stages. Also the results and conclusions of undertaken researches and study of level of motivation and dominant
reasons on the different age stages of educational activity.
Keywords: motive, motivation, educational activity, leading activity, age-related dynamics, study.
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У статті розглянуто основні закони риторики під час презентації.
Ключові слова: сучасна риторика, презентація, експозиція, резюме, слайди, презентатор.

Уміння представляти проекти (презентації), звітувати, переконувати, якісно
інформувати аудиторію є досить важливою складовою професіограми майбутнього
фахівця. Презентація - спеціально організоване спілкування з аудиторією, мета якого
переконати або спонукати її до певних дій. Презентацію здійснюють через три канали:
вербальний - те, що я говорю; вокальний - те, як я говорю; невербальний - вираз очей,
жести, рухи. Вплив на аудиторію суттєво посилюється завдяки володінню вокальним і
невербальним засобами. [1, с.190].
Об’єкти та методи дослідження
Сучасний красномовець – мудрий, далекоглядний наставник на життєвій дорозі,
невтомний самовідданий трудівник, патріот України, перейнятий найгуманнішими
ідеалами людства. [1, с.4]. Нині виникла гостра потреба в людях особистісного типу,
які вміють самостійно мислити, переконувати живим словом, спонукати до дій.
Досвідчена людина завжди має перевагу перед тою, яка опановує щось самотужки.
Доброму промовцеві здебільшого вдавалося переконувати аудиторію, виграти справу в
суді, закликати до політичних реформ і т. д. У зв'язку з цим постала потреба у вивченні
законів ораторства, яке вже в ранньому античному суспільстві стало справжнім
мистецтвом. Слід усвідомити, що риторика - це не замкнене у собі знання, не просто
академічний предмет, а й прикладна дисципліна, яка має на меті виховання вмілого
промовця.
Постановка задачі
Мета нашої статті – дослідження основ риторичної майстерності під час
презентації
Результати та їх обговорення
Поняття «презентація» активно вживається у багатьох сферах професійної
діяльності. Це слово тлумачать як офіційне представлення чогось нового, того, що
недавно з’явилося або було недавно створено. Презентація нині відбувається з різного
приводу: вихід нової книги, випуск певного товару легкої промисловості, взуттєвих
фабрик, новостворених засобів електронного зв’язку, сільськогосподарських
вітчизняних машин, автомобілів та інше. [2, с.144]. Презентація може бути успішною і
неуспішною. Успішна — це презентація, під час якої досягнуто поставлену мету;
неуспішна - аудиторію не вдалося переконати, підсумком стало розчарування як
аудиторії, так і презентатора.
Основними причинами неуспішної презентації є:
•
нездатність подолати хвилювання перед великою аудиторією;
•
недоліки у плануванні й підготовці презентації;
•
погано організований, неструктурований зміст;
•
недостатній контакт із аудиторією;
•
неуважність до деталей;
•
відсутність відчуття часу;
•
неефективне використання наочних засобів;
•
перевантаження інформацією.
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Важливим для успіху презентації є її планування.
План презентації
1. Мета і завдання презентації.
2. Тема і предмет презентації.
3. Аудиторія, на яку спрямована презентація.
4. Початок і тривалість виступу.
5. Місце проведення презентації.
Сучасному фахівцеві часто доводиться готувати і виголошувати публічні
виступи як у межах своєї установи, так і поза нею. Ефективній підготовці сприяють засоби
PowerPoint, що є складовою пакета Microsoft Office. Вони дають змогу за допомоги
комп'ютера досить швидко підготувати набір слайдів, що супроводжує виступ. Цей набір
називається презентацією.
Слайди можна подати як у чорно-білій гамі, так із використанням різних
кольорових схем і видів оформлень, створених як професійними дизайнерами, так і
автором презентації. Слайди можуть містити: текст, таблиці, діаграми, рисунки,
відеокліпи, звуковий супровід тощо.
Розрізняють такі види презентацій:
Презентація за сценарієм - це традиційна презентація зі слайдами, доповнена
засобами показу кольорової графіки й анімації з виведенням відеоматеріалу на великий
екран або монітор.
Використання анімаційного тексту в поєднанні з діаграмами, графіками та
ілюстраціями дає змогу зосередити увагу слухачів на основних твердженнях і сприяє
кращому запам'ятовуванню інформації. Озвучує матеріал зазвичай сам ведучий.
Інтерактивна презентація - це діалог користувача з комп'ютером. Користувач
приймає рішення, який матеріал для нього важливий, і вибирає на екрані потрібний
об'єкт за допомоги миші або натисненням на клавіші. У цьому випадку видається
інформація, на яку є запит.
Інтерактивна презентація дає змогу здійснювати пошук інформації, заглиблюючись
в неї настільки, наскільки це було передбачено розробником презентації. Така
презентація захоплює користувача і утримує його увагу.
Автоматична презентація - це закінчений інформаційний продукт, перенесений
на відеоплівку, дискету, компакт-диск і розісланий потенційним споживачам з метою
виявлення їхньої зацікавленості.
Навчальна презентація призначена допомогти викладачеві забезпечити зручне і
наочне викладання теоретичного і практичного матеріалу.
Навчальні презентації переділяються на такі види:
•
презентації-семінари;
•
презентації для самоосвіти;
•
презентації-порадники.
У навчальних можуть використовуватися всі інші види презентацій.
Успіх будь-якої презентації, незалежно від її мети, типу, теми, складу аудиторії,
визначається умінням доповідача презентувати свій задум.
Структурні компоненти презентації
Експозиція - це встановлення миттєвого контакту з аудиторією, створення
атмосфери доброзичливості, утримування уваги та спонукання інтересу до теми
презентації. Вона повинна бути короткою, захопливою, оригінальною.
Вступ, якому відводиться 5-10% від перебігу всієї презентації, можна умовно
переділити на 2 блоки: початок і вступ. Завдання - встановлення (якщо не вдалося під
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час експозиції) чи закріплення контакту з аудиторією, виклад лаконічних зауважень
стосовно теми презентації.
Вступна частина презентації передбачає такі етапи: 1) привітання, вступні
зауваження; 2) пояснення мети презентації; 3) огляд основних етапів презентації,
використання допоміжних засобів; 4) пропозиція ставити запитання після або під час
презентації.
Основна частина становить 70-85 % презентації. Завдання її - схарактеризувати
ситуацію, подати можливі засоби для її покращання й обов'язково запропонувати
власний варіант її реалізації - кульмінація презентації. При цьому варто спонукати
аудиторію до прийняття рішень і дій, вказавши на переваги своєї пропозиції.
Залежно від типу презентації за цільовим критерієм [інформаційна, спонукальна,
переконлива), різняться і методи розгортання презентації: інформаційна презентація
послуговується хронологічним, географічним чи просторовим, індуктивним, причиннонаслідковим, дефініційним викладом; спонукальна та переконлива - методами індукції,
дедукції, аналогії, причинно-наслідкового зв'язку чи за певною схемою (теорія і
практика, обов'язок і вигода, факт і його практичне значення). Здебільшого
використовують змішаний тип композиції, за якого презентатор комбінує різні методи
викладу матеріалу, що дозволяє зробити структуру основної частини більш
оригінальною.
Для роботи на цій стадії доповідачеві необхідно уміти аналізувати ситуацію та
поведінку аудиторії, пояснювати матеріал і аргументувати викладену думку.
Резюме підсумовує сказане, ущільнює зміст і свідчить про те, що презентація
наближається до завершення.
Висновок — вихід з контакту, завершення спілкування. Це не тільки висловлення
подяки за увагу, а ще одна фінальна спроба переконати аудиторію, тобто досягти мети
презентації. Висновок має бути виразним, коротким й обов'язково оптимістичномажорним.
Відомо, що промовця слухають більш уважно на початку й наприкінці
презентації. Продумуючи експозицію та висновок, важливо виявити почуття міри, бо
занадто яскравий, образний початок зобов'язує витримати цю тональність під час усієї
презентації.
Способи завершення презентації: неочікуване завершення, резюме, жарт,
оптимістичний або спонукальний заклик, заклик до дії, комплімент на прощання,
висловлення вдячності.
Презентація не закінчується тоді, коли все викладено, а коли сказали про її
завершення [3, с. 190-193].
Сучасна риторика як наука переконання засобами мови виходить далеко за межі
публіцистичних промов. Вона має широке застосування в найрізноманітніших
ситуаціях мовного спілкування як усього соціуму, так і окремих мовців. Основними
ознаками мовної культури промовця є: правильність, точність і логічність, багатство
(різноманітність), чистота, доречність і ясність, виразність. Аналіз цих якостей
мовлення свідчить про те, що вони пов’язані з усіма складовими комунікативного акту:
учасниками, їх взаємодією, мовним кодом, що сприяє формуванню ефективного
спілкування. Риторика спрямована на формування риторичної особливості
майбутнього громадянина, а саме – формування умінь переконливо, комунікативно
виправдано будувати монолог, вести конструктивний діалог, бесіду, диспут тощо.
Стати сучасним красномовцем важко, треба докласти багато зусиль. Уявіть собі,
що ви входите в нове для вас середовище - зустріч з майбутнім діловим партнером,
згодом відвідини нової установи, участь у якомусь зібранні. На вас уважно дивляться,
оцінюють ваш зовнішній вигляд, манеру триматися, одяг. Перше враження склалося. А
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ось ви заговорили - і враження може зазнати змін. Воно стане або кращим, або гіршим,
бо присутні (чи партнер) побачили вас по-справжньому, як особистість, якщо вірити
давньогрецькому філософові Сократу, який сказав: "Заговори, щоб я тебе побачив".
Що ж впливає на зміну вражень? Ви, напевно, здогадалися... Слова. Перша
помилка ваша, особливо груба, одразу ж вплине на попередню оцінку.
Це, безумовно, не означає, що ваша мова повинна нагадувати дистильовану
воду. Ні, для усного мовлення не існує поняття абсолютної правильності, як
стверджують науковці. Адже тут відбувається жива взаємодія людей, співрозмовники
певним чином пристосовуються один до одного, часто навіть поступаючись заради
співрозмовника. Тому й вважається, що навіть досконале знання всіх закономірностей,
правил і норм ще не означає, що людина володіє мовною культурою як основою
мистецтва спілкування.
Щоб говорити тактовно, цікаво, своєю мовою впливати на слухачів, уміти
переконати людину чи просто її розважити, уміти говорити зі знайомими чи
незнайомими, з людьми, різними за віком, говорити один на один чи з студентською
аудиторією, схиляти на свій бік, викликати в них інтерес, треба знати мову.
А що значить знати мову? Які критерії оцінки цього поняття?
Кожна людина повинна мати багатий словниковий запас, використовувати у
своєму мовленні десятки тисяч слів. Словниковий запас, як правило, ніколи не буває
незмінним. Він змінюється залежно від ситуації чи обставин. Але основні поняття
залишаються назавжди.
Потрібно дотримуватись таких правил:
1. Орієнтація риторики на конкретну ситуацію спілкування вимагає
функціонально-стилістичного оформлення тексту, яке ґрунтується на чергуванні і
взаємопроникненні "високих" і "низьких" засобів мови, новітніх утворень і архаїзмів,
мовних кліше і свіжих, несподіваних образів.
2. Характерною особливістю сучасного риторичного тексту є мовна відкритість:
автор має право використовувати найрізноманітніші можливості мови.
3. Вибір в межах ділового стилю нейтральних, міжстильових, емоційно
забарвлених слів. Слід пам'ятати, що надмірне вживання просторічної (зниженої)
лексики свідчить про низький рівень культури.
4. Шлях мовного добору (пошуку) - від єдиного слова до синонімічних,
багатозначних слів, а далі - до уточнення кожного із синонімів. Слід вибирати одне,
найточніше, найефективніше слово, відокремлюючи всі інші.
5. Виразність висловлювання визначається вмінням виокремити контрастну фразу.
Суть цього висловлювання полягає в тому, що елементи різних стилів зібрано в одному
тексті, щоб не лише назвати якийсь факт, а й висловити до нього своє ставлення.
6. Щоб вибрати слово, треба "бачити" предмет спілкування; вибрати слово - це
значить уміти передати іншим своє враження чи своє ставлення так, що вони цей предмет
начебто побачать вашими очима.
7. Послідовність, чіткість, виразність - основні ознаки структури виступів і бесід.
8. Основний закон красномовства - настанова на ефективну комунікацію, для
організації якої можуть залучатися різні способи і засоби "монтажу" тексту залежно від
типу комунікації й адресата.
Людина є суспільною істотою, частиною сім'ї, співтовариства друзів, які
підтримують одне одного. Опинившись на трибуні, вона починає відчувати дефіцит
звичної підтримки, що породжує певний психологічний дискомфорт, оскільки їй
самотужки доводиться інформувати, переконувати публіку, відповідати на запитання,
докори тощо.
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Під час розмови за реакцією співрозмовників відразу можна оцінити ефект від
сказаного. Публічна промова супроводжується мовчанням аудиторії. Ніхто не реагує
репліками на висловлювання оратора, не відповідає на риторичні запитання, не
висловлює підтримки, але й не засуджує оратора, якому важко з'ясувати, зрозуміли
його чи ні. Тому недосвідчений промовець може розгубитися, у нього може з'явитися
відчуття, що промова приречена, оскільки немає вигуків схвалення, неможливо
зрозуміти, як публіка сприймає висловлене.
Хвилювання перед виступом, на думку досвідчених ораторів, є корисним.
Алгоритм подолання стресу
1. Максимально розслабтеся в зручній для вас позі (сидячи на стільці або й
стоячи).
2. Спокійно дихайте носом. Видихнувши, наскільки можливо, затримайте
дихання, коли вже важко залишатися без повітря, напружте м'язи живота й
протримайтеся ще 10-15 секунд.
3. Вдихайте повітря повільно, спокійно, але наполовину легень.
4. Видихайте так само спокійно й повільно: спочатку животом, а далі поступово
грудьми (метод повного дихання). Затримку дихання повторіть на видиху 2-4 рази
загалом.
5. Увесь цей час намагайтеся витіснити зі свідомості неприємні думки.
Переконуйте себе, що виступатимете перед найінтелігентнішими й наймудрішими
людьми в світі, що ви ставитеся до них з любов'ю.
6. Потягніться. Рухатися починайте на вдиху (встаньте, якщо сиділи).
Хто з професійних "говорунів" такого не переживав? У кого не пересихало в роті,
не утруднювалась артикуляція, не зривався на високі, а то й пронизливі ноти голос? У
кого прискорене дихання не порушувало ритму мовлення, не робило його плутаним
через недоречність пауз? У кого не тремтіли руки (а ще гірше - ноги), кому не хотілося
чимдуж намацати стіл, стілець чи кафедру й триматися за них, як потопаючий за
соломинку? У декого (сором!) виникають неконтрольовані рухи (манеризми): хтось похитується з носків на п'яти, хтось "удосконалює" зачіску чи бряжчить у кишені
ключами, хтось доламує окуляри... Усе це - неконтрольовані спроби "випустити" зайву
фізичну енергію, яка прагне вивільнитися при стресі…
Як побороти неприємні прояви стресового стану (я спокійний, як удав)? Як не дати
опонентам насолодитися станом, який сприймається ними як ваша розгубленість, яка є
певною ознакою слабкості (не дочекаєтесь!)?
Пам'ятайте:
•
аудиторія просто неспроможна зрозуміти, наскільки ви схвильовані.
Збоку ви виглядаєте набагато спокійнішими, ніж є насправді;
•
перші слова вашого виступу мають бути доброзичливими й дружніми.
Ваша захопленість, зацікавленість предметом розмови обов'язково передадуться
слухачам. Цілком можливо, що й ваше хвилювання вони сприймуть як щире вболівання
за успіх їхньої (або загальної) справи. Пам'ятаєте у Миколи Вороного: "Коли в огонь
живої мови чуття святого надаси, ти станеш лицарем краси..."? [1, 55-56; 95-96].
Висновки
Отже, комунікативні принципи презентації повинні бути дотримані вимог
мовної культури при ділових публічних стосунках.
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АННОТАЦИЯ
ИСКУССТВО ПРЕЗЕНТАЦИИ
В статье рассматриваются основные законы риторики публичного выступления.
Ключевые слова: современная риторика, презентация, экспозиция, резюме, слайды, презентатор.

THE SUMMARY
THE ART OF PITCH DECK
The articles deals with the main laws of rhetoric during pitch deck.
Keywords: modern rhetoric, presentation, exhibition, resume, slides, presenter.

УДК: 371.13:316.628
ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЇ УЧІННЯ У МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ
ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ
М. ФІЦУЛА, М. ВАРГА
Мукачівський державний університет
У статті розглядається питання формування мотивації студентів до професійної діяльності.
Авторами проведено аналіз психолого-педагогічної літератури з проблеми дослідження, узагальнено
результати проведеного педагогічного дослідження щодо виявлення рівня сформованості мотивації до
навчально-професійної діяльності у майбутніх вчителів початкової школи за методикою В.Г.Каташева.
Ключові слова: мотив, мотивація, вчитель, професійна діяльність.

Постановка проблеми. Соціальні, економічні, політичні та духовні
перетворення в Україні переконують, що їх ефективне здійснення та переведення на
якісно новий рівень вимагають поліпшення теоретичної та практичної підготовки
спеціалістів вищої кваліфікації. У зв’язку з цим особливої актуальності набуває пошук
внутрішніх резервів підвищення ефективності навчально-професійної діяльності
майбутніх спеціалістів.
Такими внутрішніми джерелами активності особистості у процесі набуття
знань, умінь і навичок, необхідних для подальшого навчання, самоосвіти та майбутньої
професійної діяльності є насамперед мотиви, потреби, інтереси, прагнення, ставлення
до навчання. Оптимізація освіти у вищій школі передбачає цілеспрямоване формування
в молоді позитивного ставлення до набуття знань.
Аналіз досліджень. У працях вітчизняних педагогів і психологів сформульовані
методологічні принципи дослідження проблеми мотивації. У них мотивація
розглядається як одне із стрижневих утворень особистості. У дослідженнях з цієї
проблеми наголошується на складності, якісній неоднорідності будови мотиваційної
сфери (М.Алексєєва, Л.Божович, В.Ільїн, О.Киричук, О.Леонтьєв, А.Маркова,
В.Моргун, Н.Тализіна, Г.Щукіна, П.Якобсон та ін.).
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Беручи до уваги наявність різних підходів до класифікації мотивів учіння,
враховуючи полімотивованість навчальної діяльності студентів, ми розглядаємо
мотивацію учіння як ієрархічну систему внутрішніх і зовнішніх мотивів посилаючись
при цьому на праці Е.Десі. В.Мільмана. М.Рогова, X.Хекхаузена, В.Чиркова,
П.Якобсоната ін.
Мета статті – виявити рівень сформованості мотивації до навчальнопрофесійної діяльності у майбутніх вчителів початкової школи.
Констатувальний етап педагогічного експерименту здійснювався під час
проходження асистентської практики в Мукачівському державному університеті,
метою якого було дослідження мотивації професійної діяльності студентів другогочетвертого курсів – майбутніх учителів як суб’єктів навчально-пізнавальної взаємодії у
вищій школі. В ньому взяли участь студенти – майбутні учителі педагогічного
факультету, які навчаються за спеціальністю «Початкова освіта» (2 курс, 33 студенти; 4
курс, 34 студенти).
Для досягнення мети дослідження було використано методику В.Г.Каташева
«Методика визначення мотивації професійного навчання студентів» [4; с.342], що дає
можливість оцінити мотивацію професійно-педагогічної діяльності
майбутніх
фахівців.
Методика виміру мотивації професійного навчання студентів представлена в
наступному вигляді: на основі описаних у тексті рівнів мотивації студентам
пропонується комплекс питань і серія можливих відповідей. Кожна відповідь
оцінюється студентами балом від 01 до 05.
01 - впевнено «ні»
02 - більше «ні», ніж «так»
03 - не впевнений, не знаю
04 - більше «так», ніж «ні»
05 - впевнено «так»
Бланк відповідей

1

5

9

13

17

21

25

29

33

37

41

Разом

2

6

10

14

18

22

26

30

34

38

42

Разом

3

7

11

15

19

23

27

31

35

39

43

Разом

4

8

12

16

20

24

28

32

36

40

44

Разом

Шкала ж, що відрізняється від інших великою кількістю балів, буде позначати
рівень мотивації навчання у вузі. Прорахувавши середнє арифметичне за кожною
шкалою для групи, можна отримати і загальний, груповий рівень мотивації.
Крім того, при обробці результатів ми також зважали на успішність більшості
студентів протягом семестру, проводився аналіз поточної роботи студентів, їхньої
активності на заняттях. Велося спостереження за поведінкою та взаєминами студентів
протягом навчальних занять і на перервах, а також до уваги бралися бесіди, що
проводилися зі студентами в індивідуальному порядку. Така методика, на нашу думку,
дозволяє не лише більш об’єктивно і різнопланово вивчити особистість кожного
студента, але й точно визначити рівень, на якому перебуває кожен зі студентів, отже,
спланувати і всю програму навчання в цілому. Це дуже важливо для діагностики
навчального процесу і забезпечує індивідуальний підхід до кожного зі студентів групи.
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Результати відповідей студентів на питання методики для визначення
мотиваційних комплексів представлено графічно на рис. 1-3.
Позначення на рисунках 1-3:
ϖ
досліджувані аспекти навчальної діяльності:
низький рівень навчальної мотивації;
середній рівень навчальної мотивації;
нормальний рівень навчальної мотивації;
високий рівень навчальної мотивації;
ϖ
ϖ

ПО – 21/22 – спеціальність «Початкова освіта», 2 курси;
ПО – 41/42 – спеціальність «Початкова освіта», 4 курси.

15%
29%

І низький рівень
ІІ середній рівень
ІІІ нормальний рівень

32%

ІV високий рівень

24%

Рис.1. Результати визначення мотиваційних рівнів студентів другого курсу
(за методикою В. Каташева)
6%
24%
21%
І низький рівнь
ІІ середній рівень
ІІІ нормальний рівень
ІV високий рівень

49%

Рис.2. Результати визначення мотиваційних рівнів студентів четвертого
курсу (за методикою В. Каташева)
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Рис.3. Порівняльна таблиця мотиваційних рівнів студентів другого та
четвертого курсів

Отримані дані дають нам змогу відзначити наступне:
ϖ
У студентів ПО – 21/22 більшою мірою виражений середній рівень
навчальної мотивації 32%, потім слідує високий рівень навчальної мотивації 29%,
нормальний рівень навчальної мотивації 24%, низький рівень - 15%;
ϖ
У студентів ПО – 41/42 більшою мірою виражений нормальний рівень
навчальної мотивації 49 %, потім слідує високий рівень навчальної мотивації 24 %,
середній рівень навчальної мотивації 21%, низький рівень - 6%;
ϖ
Порівнявши результати мотиваційних рівнів груп ПО – 21/22 та ПО –
41/42, ми дійшли висновку, що рівні мотивації студентів 2-го і 4-го курсу відрізняється
одне від одного.
ϖ
Прорахувавши середнє арифметичне за кожною шкалою для групи, ми
отримали загальний, груповий рівень мотивації. Групі ПО – 21/22 притаманний
середній рівень мотивації професійного навчання (38 балів), а групі ПО – 41/42 –
нормальний рівень мотивації професійного навчання студентів (41бал).
Таким чином, студенти 4-го курсу значно чіткіше визначають мотиви
«задоволення від самого процесу» і «можливість найбільш повної самореалізації саме у
даній діяльності», тобто більше схильні до самостійної пошукової діяльності та краще
усвідомлюють необхідність навчатися задля отримання фаху, професійного
становлення та престижу, більше схильні до наукової діяльності, мають певні
професійні вподобання. Більшість студентів зауважує, що вони навчаються, бо їм
цікавий їхній фах, або вони зацікавлені у здобутті нових знань. Тобто, це ті студенти,
яких привертає, перш за все, інтерес до самого процесу навчання, вони схильні
вибирати складніші завдання, що позитивно відбивається на розвитку їх пізнавальних
процесів.
У студентів другокурсників основними факторами мотивації є грошовий
заробіток, потреба в досягненні соціального престижу і поваги з боку інших,
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усвідомлення обов’язку гарно навчатися, щоб не розчаровувати рідних, уникати
критики викладачів, можливих покарань чи неприємностей, пов’язаних з проблемами у
навчанні. Студенти, як правило, не отримують задоволення від подолання труднощів
при вирішенні навчальних завдань. Тому вони вибирають простіші завдання і
виконують тільки те, що необхідне для отримання підкріплення (оцінки). Відсутність
внутрішнього стимулу сприяє зростанню напруженості, зменшенню спонтанності, тоді
як наявність внутрішніх спонук сприяє прояву безпосередності, оригінальності,
зростанню креативності і творчості.
Як на другому, так і на четвертому курсах є студенти з низьким рівнем
мотивації професійного навчання (15% та 6%). Це може свідчити про байдужість, а,
ймовірно, і негативне відношення до процесу навчання в цілому. Для таких студентів
цінністю є не отримання професійних знань і умінь, а кінцевий висновок їх навчання у
вузі, тобто отримання диплому. Або, можна припустити, що якраз ця кількість
студентів поступила у ВНЗ не по своєму бажанню, а наприклад, тому що, на цьому
наполягли батьки. Хоча допустимим є наявність і інших, нам невідомих, причин.
Таким чином, проведене нами дослідження показує, що із набуттям студентами
життєвого та навчального досвіду динаміка вираження рівнів мотиваційних комплексів
покращується.
Варто зазначити, що отримані в ході нашого дослідження дані можуть бути
використані у подальших дослідженнях щодо удосконалення шляхів, методів та засобів
ефективної
організації
навчально-виховного
процесу
у
ВНЗ.
Отже, правильна мотивація є правильним фундаментом у навчанні, є базою для
подальшого розвитку у професійній сфері.
Уплив на формування внутрішньої мотивації здійснюється опосередковано,
через використання форм і методів роботи та організації взаємодії між викладачем і
студентами таким чином, що процес формування пізнавального інтересу органічно
вплітається в усі види навчальної діяльності й доповнює інші цілі, які ставить перед
собою викладач.
Формувальний експеримент проводився на аудиторних заняттях та в процесі
здійснення позааудиторної роботи зі студентами
других та четвертих курсів
спеціальності «Початкова освіта». Загальна кількість студентів склала 67 осіб.
Метою формувального експерименту було науково-експериментальне
обґрунтування ефективності розробленої нами педагогічної системи формування
внутрішньої мотивації учіння в майбутніх вчителів початкової школи.
Для досягнення мети і завдань дослідження було розроблено експериментальну
програму формування в студентів внутрішньої мотивації учіння, яка передбачала такі
напрями:
1. Формування в студентів системи науково-педагогічних знань і умінь на
основі диференційованого підходу до організації їх навчальнопізнавальної діяльності;
2. Робота над розвитком внутрішньої мотивації учіння;
3. Робота щодо формування педагогічного мислення в майбутніх вчителів
початкових класів;
4. Активізація пізнавальної діяльності студентів та розвиток їх науководослідницьких інтересів.
Оскільки у ВНЗ приходять студенти з різною метою, неоднаковим рівнем
розвитку мотивації та знань, то одним із інтенсивних способів підвищення
ефективності процесу навчання - це диференційований підхід, відповідно до мети
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підготовки майбутнього спеціаліста, його можливостей і здібностей, вихідного рівня
його знань, спрямованості особистості [6; с.29].
Під диференційованим підходом у формуванні пізнавальної активності
майбутніх учителів розуміємо таку систему організації і керівництва діяльністю
студентів, яка протікає з урахуванням їх найтиповіших соціально-психологічних
особливостей, пізнавальних потреб, специфіки характеру майбутньої професії і
суспільно-педагогічної діяльності.
Важливе місце у формуванні пізнавальних мотивів, педагогічного мислення в
майбутніх учителів початкової школи в контексті диференційованого підходу
посідають інтерактивні методи навчання.
Організація інтерактивного навчання передбачала моделювання життєвих
ситуацій, використання рольових ігор, спільне вирішення проблеми на основі аналізу
обставин та відповідної ситуації. Воно ефективно сприяло формуванню відповідних
знань і вмінь студентів, виробленню цінностей, розвитку мотиваційної сфери
майбутніх вчителів, створенню атмосфери співробітництва, взаємодії, дало змогу
педагогу стати справжнім лідером студентського колективу. На різних етапах
лекційних, семінарських та практичних занять з педагогіки застосовувався комплекс
інтерактивних методів навчання, що поєднував ідеї технологій кооперативного
навчання, ситуативного моделювання, колективно-групового навчання («Карусель»,
«Діалог», «Коло ідей», «Синтез думок», «Акваріум», «Мікрофон», «Незакінчені
речення», «Мозковий штурм», «Мозаїка» тощо) [5; с.32].
Окрім цього, зі студентами других та четвертих курсів був проведений
мотиваційний тренінг «Формування мотивації учбової діяльності у студентів та
старшокласників» Занюка С.С.
Мета тренінгу полягає у формуванні таких мотивів учіння: пізнавального,
досягнення, саморозвитку, суспільно-значущого, соціальної ідентифікації. Розвиток
кожного з цих компонентів забезпечувався комплексом тренінгових вправ та ігор.
Структура тренінгових занять є наступною:
а) рольові ігри (моделювання ситуацій, в яких один учасник гри заохочує інших
до певної діяльності, переконує їх у чомусь, схвалює і підкріплює їхні дії тощо);
б) групові дискусії («Як досягти успіху», «Як ставити цілі», «Як керувати своєю
мотивацією» тощо);
в) виконання тренінгових вправ з подальшим обговоренням та аналізом
результатів.
Орієнтовна тематика тренінгових вправ і завдань: «Успіхи в минулому»,
«Емоційне насичення», «Нове ім’я», «Схвалення», «Уникнення невдачі», «Придумай
девіз», «Сформуй позитивний Я-образ», «Хвалько» [2; с.31].
Передбачається, що розроблений нами комплекс вправ може використовуватися
як у структурі академічних занять (лекціях, семінарах, практикумах, тренінгах), так і
самостійно студентами ВНЗ.
У тренінгу студенти набувають досвід і оволодівають психологічним
інструментарієм свідомого керування власною мотивацією учіння. Цей досвід в
подальшому вони застосовують на семінарських заняттях і в самостійній роботі (при
підготовці до семінарів), тобто в ситуаціях традиційного навчального процесу.
Окрім того, у студентів, які беруть участь у тренінгу, змінюється ставлення до
навчання і до своєї майбутньої професійної діяльності, що свідчить про наявність
необхідного перенесення.
Після проведення нами системи роботи (навчальної та методичної), а також
тренінгів, спрямованих на формування у студентів мотивації учбової діяльності, ми
одержали наступні результати (рис.4).
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Рис.4. Порівняльна таблиця мотиваційних рівнів студентів другого та
четвертого курсів

Суттєвих змін щодо формування мотиваційної сфери до професійної діяльності
у студентів четвертих курсів не відбулося. Незначні коливання в межах 1%
спостерігаються на середньому та високому рівнях. Це, насамперед, зумовлено тим, що
четвертокурсники мають чітко сформовану позицію щодо обраної професії,
відповідний досвід професійної поведінки тощо.
Щодо студентів другого курсу, то в порівнянні з констатувальним етапом маємо
зниження відсотків на низькому (4%) і середньому (на 2%) рівнях та покращення
результатів на нормальному (+5%) і високому (+1%) рівнях. Такій зміні результатів
сприяв комплекс проведених нами заходів, а також можливість регулювати професійну
спрямованість студентів молодших курсів.
Таким чином, до кінця навчального року основними показниками
сформованості внутрішньої мотивації учіння у студентів стали:
ϖ
зміна структури мотиваційної сфери студентів;
ϖ
позитивна динаміка розвитку педагогічних знань і умінь студентів;
ϖ
інтенсифікація самостійної творчої діяльності майбутніх вчителів.
На нашу думку, рівень сформованості внутрішньої мотивації учіння у студентів
підвищився завдяки забезпеченню таких умов:
ϖ
врахування індивідуально-психологічних особливостей мотиваційної
сфери кожного студента;
ϖ
здійснення індивідуального та диференційованого підходу у формуванні
пізнавальних інтересів в майбутніх вчителів;
ϖ
використання на заняттях інтерактивних методів навчання та
нетрадиційних форм організації пізнавальної діяльності студентів;
ϖ
реалізація системного підходу до засвоєння майбутніми учителями
відповідних знань і умінь.
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Висновки. Таким чином, на основі результатів проведеного нами експерименту
можна зробити висновок про те, що розроблена програма формування внутрішньої
мотивації учіння до навчально-професійної діяльності сприяє позитивному ставленню
студентів до вивчення ними педагогічних дисциплін та формуванню в них внутрішньої
мотивації учіння.
Отримані дані не вичерпують усіх аспектів досліджуваної проблеми. Глибшого
вивчення вимагають питання визначення впливу інтегрованого навчання на розвиток
мотиваційної сфери студентів; діагностика впливу новітніх інформаційних технологій
(комп’ютерних зокрема) та їх застосування в навчально-виховному процесі на розвиток
мотиваційної сфери майбутніх вчителів початкової школи.
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АННОТАЦИЯ
ФИЦУЛА М.М., ВАРГА М.М. ФОРМИРОВАНИЯ МОТИВАЦИИ УЧЕНИЯ В БУДУЩИХ
УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ
В статье рассматривается вопрос формирования мотивации студентов к профессиональной
деятельности. Авторами проведен анализ психолого-педагогической литературы по проблеме
исследования, обобщены результаты проведенного педагогического исследования по выявлению уровня
сформированности мотивации к учебно-профессиональной деятельности у будущих учителей
начальной школы по методике В.Г.Каташева.
Ключевые слова: мотив, мотивация, учитель, профессиональная деятельность.

THE SUMMARY
FITSULA M.M., VARGA M.M. BUILDING MOTIVATION LEARNING IN THE FUTURE
ELEMENTARY SCHOOL TEACHERS
This paper discusses the formation motivate students for professional careers. The authors analyzed the
psychological and educational literature on the study, summarizes the results of educational research to identify
the level of formation of motivation for educational and professional activities in the future elementary school
teachers on how V.H.Katasheva.
Key words: motive, motivation, teacher, professional activities.
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УДК 159.923
ОСОБЛИВОСТІ КОМУНІКАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ В СТРУКТУРІ
ПСИХОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ
А.В. ФОЗЕКОШ
Мукачівський державний університет

В статті розглядається поняття комунікативної культури як складової психологічної
компетентності майбутніх фахівців-психологів. Розкрито суть поняття «комунікативна культура»,
визначено місце комунікативної культури у структурі психологічної компетентності та її зв’язок з
комунікативною компетентністю, представлено структуру комунікативної культури психолога.
Ключові слова: комунікативна культура, структура комунікативної культури, психологічна
компетентність, комунікативна компетентність.

Виокремлення комунікативної культури, як однієї зі складових культури
суспільства загалом, зумовлено трансформаційними процесами та новими вимогами
до сучасного спеціаліста, що дало можливість визначити комунікативну культуру як
комплекс комунікативних знань, умінь, властивостей особистості, який виступає
консолідуючим началом та регулятором поведінки, є одним із механізмів гармонізації
особистих і соціальних взаємовідносин. Вимоги до професійного рівня сучасного
спеціаліста в галузі психології об’єктивно актуалізують проблеми фахової підготовки.
Процеси реформування вищої школи чітко окреслюють проблему розвитку
психологічної культури студента-психолога, яка визначає його психологічну готовність
якомога повніше реалізовувати культуротворчу, гуманістичну функції, здатність
оволодівати професійними цінностями.
Об’єкти та методи дослідження
Цілісному, концептуально побудованому осмисленню комунікативної культури
передували дослідження педагогів, психологів, соціологів, філософів, присвячені
вивченню різних складових культури особистості і комунікативно-інформаційного
підходу до даної категорії. В сучасному науково-психологічному інформаційному полі
представлені різні підходи до трактування даного поняття: методологічний,
світоглядний, соціологічний, лінгвістичний, мистецтвознавчий, адаптивний, духовний,
які пояснюють взаємопроникнення наукових знань з однієї області в іншу. Питання,
присвячені комунікативній культурі, вивченню її сутності розглянуті у дослідженнях
Г.Н. Артемьєвої, О.О. Бароненко, А.В. Білоножко, В.А. Возчикова, В.О. ГригорьєвоїГолубєвої, Ю.В. Ємельянова, С.В. Знаменської, О.М. Корніяки, О.В. Кравченко, А.О.
Позднякової, Т.О. Слухай, Л.А. Пономаренко та ін. [3; 4; 7]. Проте невичерпаними
залишаються дослідження комунікативної культури як важливої професійної
характеристики психолога, що є наслідком суперечливості та неоднозначності
трактування досліджуваного поняття.
Тому об’єктом нашого дослідження виступає комунікативна культура майбутніх
психологів.
Предмет – особливості комунікативної культури майбутніх фахівців-психологів
як складової їхньої психологічної компетентності.
Дослідження ґрунтується на структурно-логічному аналізі та узагальненні
науково-теоретичних та методичних джерел, присвячених вирішенню визначеної
проблеми.
Постановка задачі
Аналіз сучасних публікацій дозволяє констатувати недостатність визначення
понятійно-категорійного апарату комунікативної культури, а також виникнення
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необхідності розгляду даної категорії в структурі психологічної компетентності
суб’єктів психологічної практики. Це слугує причиною виникнення питання цілісного
теоретичного обґрунтування сутності комунікативної культури студентів-психологів та
виникнення проблеми дослідження даного феномену на базі комплексного науковометодичного підходу. Вказані обставини визначили головну мету нашого дослідження,
яка полягає у вивченні комунікативної культури як складової психологічної
компетентності практичного психолога.
Результати та їх обговорення
Деякі дослідники визначають комунікативну культуру як такий рівень
сформованості міжособистісного досвіду, тобто навченості взаємодії з оточуючими,
який потрібний індивіду, щоб у межах своїх здібностей і соціального статусу успішно
функціонувати у відповідному суспільстві, ефективно взаємодіяти з оточенням. Такого
погляду дотримується Ю.В. Ємельянов, який простежує залежність комунікативної
культури від індивідуальних здібностей особистості, від її соціальної мобільності.
Дослідник зазначає, що на комунікативну культуру впливають зміни, які відбуваються
у суспільстві, і, у зв'язку з цим, вона не може бути готовою характеристикою індивіда.
Науковець стверджує, що комунікативна культура – це «конгломерат знань, мовних і
немовних умінь і навичок спілкування, що набувалися людиною в ході природної
соціалізації, навчання і виховання. Це складна особистісна характеристика, що включає
психологічні знання, комунікативні здібності, уміння і навички, а також деякі
властивості особистості (темперамент, характер, емоційні стани), що виявляються у
спілкуванні з людьми» [2].
Розглядаючи комунікативну культуру як специфічний спосіб організації
спілкування, С.В. Знаменська відзначає, що вона характеризується наявністю
комунікативного ідеалу, системою комунікативних норм і правил, ставленням до
співбесідника як до цінності, знанням його індивідуальних особливостей, власних
комунікативних здібностей і умінням володіти комунікативною ситуацією. Автор
розглядає комунікативну культуру як систему внутрішніх ресурсів, необхідних для
побудови ефективної комунікації в певному колі ситуацій міжособистісної взаємодії
[3].
Досліджуючи комунікативну культуру особистості, О.В. Кравченко розуміє її як
комплекс сформованих знань і умінь у царині міжособистісного спілкування, які
проявляються в ставленні до людей, в умінні контролювати регулювати свою
мовленнєву поведінку, грамотно аргументувати свою позицію, продуктивно
співпрацювати за допомогою вербальних і невербальних засобів та способів
спілкування [5].
У зв'язку з вищевикладеним, ґрунтуючись на результатах досліджень, можна
зробити висновок, що комунікативна культура – це властивість її носія, яка дозволяє
йому відтворювати засвоєні ним знання, цінності, моральні й етичні норми,
проявляючи індивідуальні та особистісні якості, досягати конгруентного спілкування.
На думку О.М. Корніяки, комунікативна культура тлумачиться як морально
зорієнтований засіб спілкування, що забезпечує афективно-інформаційний обмін між
людьми, опосередковує їхню взаємодію та взаємовплив, уможливлює міжособистісне
сприймання та взаєморозуміння (перцепцію); це більш-менш довершена готовність і
спроможність особистості до спілкування з оточенням [4].
У зв'язку з цим комунікативна діяльність суб'єкта спілкування не просто
спрямовується метою обміну інформацією (сприймання-передавання відомостей), а й
детермінується складною системою його потреб, намірів, інтересів, настановлень,
якостей, емоцій, ідеалу спілкування тощо, які належать до особистісного рівня його
комунікативної культури. В результаті забезпечується приріст, уточнення і збагачення
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інформації, а також поповнення і вдосконалення комунікативних знань, вмінь і
якостей, які формуються на основі названих особистісних утворень.
Отже, комунікативну культуру можна розглядати і як систему внутрішніх
ресурсів, необхідних для побудови ефективної комунікації в певному колі ситуацій
міжособистісної взаємодії. Культура в спілкуванні має інваріантні загальнолюдські
характеристики і в той же час характеристики, історично і культурно обумовлені.
Особистість повинна бути направлена на отримання багатої різноманітної палітри
психологічних позицій, засобів, які допомагають повноті самовираження партнерів,
всім граням їх адекватності – перцептивної, комунікативної, інтерактивної.
Тобто, розглядаючи сутність комунікативної культури, ми визначаємо її
системну властивість, що забезпечує встановлення та підтримання ефективних
міжособистісних взаємодій індивіда, а також яка є передумовою та умовою успішної
професійної діяльності, та інтегральним показником компетентності фахівця.
Розглядаючи комунікативну компетентність як операційну складову
комунікативної культури, яка виконує функціональну роль у комунікативному процесі,
доцільно враховувати, що вона, в свою чергу, є структурним компонентом
психологічної компетентності фахівця. Тому розкриття змісту і специфіки
комунікативної культури студента-психолога доцільно, на нашу думку, пов'язати із
визначенням специфіки його психологічної компетентності.
О.І. Бондарчук виокремлював декілька підходів до дослідження проблеми
психологічної компетентності особистості, у яких, з одного боку, акцентується увага
на особистісних характеристиках людини, що визначають компетентність
(акмеологічний, конструктивістський, особистісно-діяльнісний підходи), а з іншого –
основну увагу приділено досвіду, характеристикам діяльності та особливостям
виконання, що вимагають тієї чи іншої компетентності (кваліфікаційнофункціональний підхід). При цьому знання, навички, здібності, мотиви, цінності та
переконання розглядаються як потенціальні складові компетентності, як роблять
людину компетентною лише тоді, коли забезпечують ефективне та якісне виконання
нею певної діяльності [1].
Інтеграція зазначених підходів забезпечує можливість визначення змісту
психологічної компетентності фахівців з урахуванням загальних специфічних
особливостей їхньої професійної діяльності як системної якості особистості, що
містить професійно-особистісні установки, властивості щодо засвоєння та ефективного
використання психологічної інформації у процесі професійної діяльності, а також
відповідні вміння, навички, які дозволяють творчо якісно здійснювати професійні
функції.
Психологічна компетентність є системним особистісним утворенням, що
виявляться на різних рівнях психологічної реальності людини: у внутрішньому плані –
у саморегуляції, зовнішньому плані – у діяльності та взаємодії.
У результаті психологічна компетентність забезпечує здатність особистості:
1) адекватно оцінити власні здібності, можливості, рівень домагань, психологічні
особливості;
2) обирати найбільш ефективний варіант поведінки у певній ситуації;
3) регулювати власний емоційний стани, долати критичні життєві ситуації та ін.
Спираючись на підхід Н.В. Кузьміної [6], у структурі психологічної
компетентності виокремлюють декілька взаємопов’язаних підструктур. На думку
автора, психологічна компетентність являє собою структуровану систему знань про
людину як особистість, індивідуальності, суб'єкта праці та особистості, включеному в
індивідуальну чи спільну діяльність, що здійснює професійні та інші взаємодії.
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Для розуміння змісту складових психологічної компетентності важливим
являється також підхід Т.М. Щербакової, згідно якого у структурі психологічної
компетентності можна виокремити:
1) когнітивну компетентність, що забезпечує ефективне розв'язання проблем за
рахунок розширення індивідуального патерну оптимального пошуку рішень,
тактичного та стратегічного научіння;
2) комунікативну компетентність, що дає можливість успішно позиціонувати себе
як суб'єкта спілкування, продукуючи позитивні стосунки з іншими людьми;
3) соціальну компетентність, яка забезпечу адаптацію, можливість високих
досягнень у результаті застосування конструктивних стратегій активності при
збереженні адекватності поведінки у динамічній соціальній реальності;
4) автопсихологічну компетентність, що обумовлює ефективність прогресивного
розвитку за рахунок активізації особистісних ресурсів, саморефлексії на основі
самодіагностики власних можливостей, оптимізації саморегуляції
та
самоконтролю, а також індивідуальної системи способів прийомів
психологічної підтримки [1].
Аналізуючи основні погляди на структуру психологічної компетентності
майбутнього психолога, ми приходимо до висновку, що її основу становлять складові,
які забезпечують ефективну міжособистісну взаємодію, включаючи рефлексивні
процеси особистості та використання всього комунікативного потенціалу. Саме
комунікативна сфера, за О.Е. Смирновою, є основною саме для фахівця у сфері
психології, оскільки психологу постійно доводиться мати комунікативні зв'язки з
іншими людьми, а вміння встановлювати рапорт і підтримувати контакт є надзвичайно
необхідним у практичній діяльності.
Комунікативна компетентність включає засновану на знаннях та чуттєвому
досвіді здатність психолога-практика орієнтуватись в ситуаціях професійного
спілкування, розуміти мотиви, інтенції, стратегії поведінки, фрустрації як свої власні,
так і партнерів по спілкуванню, рівень оволодіння ними технологією та психотехнікою
спілкування. А також вміння використовувати різноманітні засоби та методи впливу на
особистість, адекватно сприймати та розуміти її, налагоджувати ефективну взаємодію.
У змістовому плані вона охоплює: компетентність у реалізації комунікативної,
інтерактивної, комунікативної функцій спілкування; компетентності в реалізації
суб'єкт-суб'єктної взаємодії партнерів по спілкуванню; компетентність у розв'язанні
продуктивних та репродуктивних завдань спілкування; компетентність у реалізації
поведінкового, операційно-інструментального та особистісного рівнів спілкування.
О.Є. Прозорова в комунікативній компетентності вбачає інтегровану
особистісну якість, яка забезпечує ситуативну адаптивність та вільне володіння
вербальними та невербальними засобами спілкування, оскільки під комунікативною
компетентністю слід розуміти «цілісно-особистісне утворення, яке формується в
процесі спілкування та забезпечує можливість адекватного відображення психічних
станів й особистісного відображення психічних станів та особистісного складу іншої
людини, правильну оцінку її вчинків, прогнозування на їх основі особливостей
поведінки особи, що сприймається».
Узагальнюючи вищезазначене, стає очевидним, що професія психолога ставить
високі вимоги до особистості фахівця, адже поняття компетентності не зводиться суто
лише до наявності необхідного рівня знань в галузі та засвоєння певних патернів
професійної поведінки.
Комунікативна підготовка студента до професійної діяльності, зокрема
майбутнього психолога, включає, по-перше, комунікативну культуру особистості, подруге, комунікативну компетентність як операційну складову комунікативної культури,
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яка складається з комунікативних знань, умінь, навичок та спроможності ними
користуватися у повсякденному житті, спілкуванні і міжособистісній взаємодії.
Таким чином, комунікативна культура є важливою складовою психологічної
компетентності майбутніх психологів, а комунікативна компетентність як підсистема
останньої – забезпечуючий елемент функціональної сторони комунікативної культури.
З огляду на це, можна виділити трикомпонентну структуру комунікативної
культури (за Л.А. Пономаренко), яка включає: індивідуально-особистісну,
мотиваційно-вольову й соціально-комунікативну складові психологічної
структури комунікативної культури.
Індивідуально-особистісна складова являє собою сукупність індивідуальноціннісних та індивідуально-особистісних утворень, які є внутрішнім результатом
психічної діяльності особистості, втілюються у відповідних моральних і
комунікативних якостях і визначають характер її комунікативної активності.
Психологічним підґрунтям цих якостей виступає морально-етична орієнтованість
особистості як її загальна позиція, сукупність психоморальних настановлень
комунікативного спрямування, що відбивають характер її ставлення до інших людей і
до самої себе, до спілкування і справи.
Мотиваційно-вольова складова – це сукупність мотиваційно-смислових
утворень, які втілюються у відповідних мотивах комунікативної поведінки та містить
у собі потребово-мотиваційний та емоційно-вольовий компоненти. Потребовомотиваційний компонент включає базові потреби особистості – в пізнанні і
самопізнанні, в оцінці піших людей, в спілкуванні, у самоствердженні, в
самовдосконаленні, самовираженні, в досягненні успіху й уникненні невдач, а також
спрямованість особистості. Форми вияву спрямованості індивіда детермінуються його
комунікативними здібностями, характером свідомості та самоусвідомлення. Емоційновольовий компонент відповідає за регулювання емоцій й поведінки (готовність і
вміння суб'єкта управляти своєю поведінкою у процесі спілкування, уміння уникати
конфлікту й ефективно виходити з нього, здатність до самоорганізації, тобто, це
здатність людини до вольової адаптації у процесі комунікації). Ці характеристики
потрібні студентові як суб'єкту спілкування для свідомого прийняття рішення в
комунікативній ситуації, послуговування узгодженими з суспільними нормами
способами та засобами комунікації, контролювання і регулювання своєї поведінки в
ході взаємодії.
До соціально-комунікативної складової входять комунікативні знання,
уміння та навички, характеристики особистості, які дають змогу студентові досягати
оптимального комунікативного взаємозв'язку, взаєморозуміння у ситуаціях
міжособистісної взаємодії. Соціально-комунікативна складова включає два основні
компоненти: соціально-психологічний та індивідуально-комунікативний. До складу
соціально-психологічного компоненту входять емпатія, сприйняття себе й інших,
уміння бути потрібним, рефлексивність, усвідомлення своєї соціальної ролі тощо.
Індивідуально-комунікативний компонент включає уміння встановлювати і
підтримувати контакт, зворотний зв'язок; мовну компетентність, культуру мовлення,
мовленнєву активність; комунікативні знання, навички [7].
Культура мовленнєвого спілкування як важлива складова індивідуальнокомунікативного компоненту комунікативної культури включає культуру мови і
культуру мовлення, зв'язок між якими аналогічний зв'язку між мовою і мовленням,
іншими словами, між компетентністю і реалізацією за допомогою вербальних і
невербальних засобів комунікативного наміру суб'єктів спілкування. А мовну
компетентність студента утворюють такі мовні «ресурси»: багатий словниковий запас,
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навички говоріння і навички слухання, додержання пауз, концентрація на
співрозмовникові та ін.
Визначивши основні системоутворюючі складові комунікативної культури, які
допомагають зрозуміти всю багатоаспектність її сутності, виділимо основні її
компоненти, на формування яких слід звернути увагу в процесі становлення
комунікативної культури студента-психолога:
– гностичний компонент (система знань про сутність, структуру, функції та
особливості спілкування взагалі та професійного зокрема; знання про стилі
спілкування, зокрема, про особливості власного комунікативного стилю; фонове
знання, тобто загальнокультурна компетентність, яка, не маючи
безпосереднього відношення до професійного спілкування, дозволяє вловити,
зрозуміти приховані натяки, асоціації, тобто зробити розуміння глибшим, більш
емоційним, особистісним; творче мислення, внаслідок якого спілкування
виступає як різновид соціальної творчості);
– конативний компонент (загальні та специфічні комунікативні уміння, які
дозволяють успішно встановлювати контакт із іншою людиною, адекватно
пізнавати її внутрішні стани, керувати ситуацією взаємодії з нею, застосовувати
конструктивні стратегії поведінки у конфліктних ситуаціях; культура мовлення;
експресивні уміння, які забезпечують адекватний висловлюванням мімікопантомімічний супровід; перцептивно-рефлексивні уміння, які забезпечують
можливість пізнання внутрішнього світу партнера по спілкуванню та розуміння
самого себе; домінуюче застосування організуючих впливів у взаємодії з
людьми ( порівняно з оцінюючими і, особливо, дисциплінуючими );
– емоційний компонент ( гуманістична установка на спілкування, інтерес до іншої
людини, готовність вступати з нею в особистісні, діалогічні взаємини , інтерес
до власного внутрішнього світу; розвинуті емпатія та рефлексії; високий рівень
ідентифікації з виконуваними професійними та соціальними ролями; позитивна
Я- концепція; адекватні вимогам професійної діяльності психоемоційні стани).
Висновок
Комунікативна культура є психологічним знаряддям суб’єкта спілкування, це
внутрішній результат його психічної і комунікативної діяльності. Вона являє собою
систему вмотивованих, морально зорієнтованих комунікативних якостей і вмінь
людини, які мають для неї особистісний смисл, сприяють досягненню життєвих цілей.
Модель психологічної структури комунікативної культури містить чотири ієрархічно
узгоджених компоненти: мотиваційний, пізнавальний і вольовий, що обслуговують її
особистісний рівень (мотиваційно-смислові утворення), і поведінковий (операційний),
який забезпечує функціонування рівня комунікативної компетентності. В реальному
комунікативному процесі всі компоненти взаємопов’язані і взаємопроникають один в
одного та становлять основу психологічної компетентності фахівця. Структурні
компоненти комунікативної культури, закладаючись у особистості майбутнього
психолога в ході професійної діяльності та спілкування, динамічно розвиваються при
переході на нові рівні розвитку психологічної організації особистості. Перспективою
подальшого дослідження виступає вивчення чинників становлення у майбутніх
практичних психологів професійно достатнього рівня комунікативної культури.
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АННОТАЦИЯ
ОСОБЕННОСТИ КОММУНИКАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ В СТРУКТУРЕ
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩИХ ПСИХОЛОГОВ
В статье рассматривается понятие коммуникативной культуры как составляющей
психологической компетентности будущих специалистов-психологов. Раскрыта суть понятия
«коммуникативная культура», определено место коммуникативной культуры в структуре
психологической компетентности и ее связь с коммуникативной компетентностью, представлена
структура коммуникативной культуры психолога
Ключевые слова: коммуникативная культура, структура коммуникативной культуры,
психологическая компетентность, коммуникативная компетентность

THE SUMMARY
FEATURES OF COMMUNICATIVE CULTURE IN STRUCTURE PSYCHOLOGICAL
COMPETENCE OF FUTURE PSYCHOLOGISTS
This article is about communicative culture as a part of psychological competence of future
psychologists as a professionals. There was explained the word combination «communicative culture» through
the prism of interpretations different conceptual approaches to the study of this phenomenon. Defined the place
of the communicative culture in the structure of psychological competence and the point of it in the
communicative competence. There were also singled the main components in the structure of the communicative
culture.
Key words: communicative culture, structure of the communicative culture, psychological competence,
communicative competence.
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УДК 159.923
ПСИХОЛОГІЧНИЙ ЗАХИСТ ЯК ЧИННИК ПОБУДОВИ ПРОФЕСІЙНОГО
ЖИТТЄВОГО СТИЛЮ
М.Ф. ФУЛИТКА
Мукачівський державний університет

В статті розглядається поняття професійного життєвого стилю через призму психологічного
захисту особистості. Виокремлено суть професійного індивідуального життєвого стилю та
психологічного захисту особистості. З’ясовано зміст та специфіку поняття стилю. Наведено аналіз
теоретичних підходів щодо феномену індивідуального стилю діяльності та психологічного захисту
особистості.
Ключові слова: стиль, професійний життєвий стиль, індивідуальний стиль діяльності,
психологічний захист.

Вивчення психологічного захисту сприяє досягненню успішності в
професійному житті. Так як, беручи до уваги наявний в особистості психологічний
захист, можна визначити який саме її професійний стиль. Водночас слід підкреслити
недостатню вивченість психологічних засад, які дозволяють цілеспрямовано
формувати знання у молоді про психологічний захист, які вони могли б
використовувати для успішної побудови професійного життєвого стилю.
Об'єкти та методи дослідження
Поняття «стиль» відображає індивідуальну своєрідність процесу і результат
діяльності даної людини на відміну від інших людей (стиль письменника, художника,
метод роботи професіонала). Це поняття має статус міждисциплінарної категорії, яке
використовується для фіксації не лише індивідуальних, а й соціально-типових явищ. У
вітчизняній психології проблема стилю діяльності розглядається з 1950-х рр., зокрема в
роботах В.С. Мерліна, Е.А. Клімова та інших.
Так, для В.С. Мерліна індивідуальний стиль діяльності є системоутворюючою
ланкою, що формує інтегральну індивідуальність людини. Опираючись на ідеї
Б.Г. Ананьєва про цілісне вивчення індивідуальності людини, В.С. Мерлін зібрав
воєдино численні приватні дані про індивідуально-психологічні відмінності і в рамках
концепції інтегральної індивідуальності виділив три рівні індивідуальних
властивостей: рівень організму, рівень індивідуально-особистісних властивостей,
рівень суб'єкта соціальних відносин.
Професійний життєвий стиль в широкому розумінні відображає всю систему
відмінних ознак діяльності даної людини, обумовлену її індивідуально-особистісними
особливостями. Професійний життєвий стиль проявляється на поведінковому рівні у
формі стійко повторюваних прийомів і способів діяльності, обраних суб'єктом, у формі
своєрідної тимчасової організації дій, в якісних особливостях продукту діяльності.
Можуть бути виділені і внутрішньосуб'єктні особливості професійного життєвого
стилю.
Індивідуальний стиль діяльності виконує функцію пристосування людини до
вимог діяльності з урахуванням особливостей її індивідуальності (О.Г. Носкова) і являє
собою систему індивідуально-своєрідних прийомів, що забезпечують успішне
виконання людиною певної діяльності. Формування індивідуального стилю діяльності
є важливим завданням трудового навчання, так як воно найтіснішим чином пов'язане з
розвитком професійних здібностей та професійної придатності. Зв'язок між
професійним стилем та професійною придатністю необхідно враховувати вже при
проведенні профорієнтаційної роботи з молоддю. Проектування трудового шляху учнів
передбачає виявлення їх індивідуальних особливостей і прогнозування на цій основі
Журнал наукових праць №16(11)’2014

Науковий вісник Мукачівського державного університету
Гуманітарні і суспільні науки

117

індивідуально-своєрідних способів діяльності в залежності від вимог професії. Варто
звернути увагу молоді на їх основний механізм психологічного захисту і його зв'язок з
майбутньою професійною діяльістю.
Е.А. Клімов в структурі індивідуального професійного стилю виділяє дві групи
особливостей: перша група, яка утворює ядро стилю, включає в себе особливості, які
виявляються мимоволі або без помітних зусиль, базується на властивостях нервової
системи; друга група, яка утворює «прибудову» до ядра, включає в себе особливості,
які виробляються в результаті свідомих чи стихійних пошуків. У ядро включаються дві
категорії особливостей: одні сприяють успіху, інші перешкоджають йому. Останні
«обростають» компенсаторними механізмами. У «прибудову» до ядра стилю також
входять дві категорії особливостей: одні пов'язані з використанням позитивних
можливостей суб'єкта, інші мають компенсаторне значення. У відповідності з цим в
структурі стилю виділяються механізми адаптації та компенсації. Структура
індивідуального професійного стилю характеризується особливостями співвідношення
орієнтовної, виконавчої та контрольної діяльності. В індивідуальному стилі поряд із
механізмами адаптації і компенсації виділяють і механізми корекції. Завдяки цим
механізмам в одних випадках особливості виконання трудових дій обмежуються, а в
інших - «підтягуються» до певного рівня.
В. А. Толочек в структурно-функціональній організації стилю виділяє три
ієрархічних рівні пасивної та активної адаптації [Толочек, 1999]: 1) суб'єктивно-зручні
умови діяльності; 2) структуру (певним чином взаємопов'язані компоненти діяльності);
3) тип організації діяльності.
Варто звернути увагу на психологічний захист та його роль в житті особистості.
Проблема психологічного захисту є актуальною з часів психоаналізу і привертає до
себе увагу представників різних шкіл і напрямків. Починаючи з раннього дитинства, і
протягом усього життя, в психіці людини виникають і розвиваються механізми, так
названі «захисні механізми психіки», «захисні механізми особистості, «механізми
психологічного захисту». Ці механізми охороняють особистість від усвідомлення
різного роду негативних емоційних переживань і перцепцій, сприяють збереженню
психологічного гомеостазу, стабільності, вирішенню внутрішньоособистісних
конфліктів і протікають на несвідомому і підсвідомому психологічних рівнях. За
допомогою захисних механізмів особистість несвідомо оберігає свою психіку від
травм, які можуть заподіяти їй реальні життєві ситуації, що загрожують зруйнувати Яконцепцію особистості. Але разом з тим ці механізми заважають людині
усвідомлювати свої помилки щодо власних рис характеру і мотивів поведінки, що
часто утруднює ефективне вирішення особистих проблем.
Вперше поняття психологічного захисту було введене в 1894 році, З. Фрейдом,
він визначав його як захист «Я» в конфліктних ситуаціях, породжуючих тривогу і, як
наслідок, невротичний симптомокомплекс. В перетворених формах ідея
психологічного захисту використовується практично у всіх психотерапевтичних
школах. З. Фрейд відносив психологічний захист до вторинних психічних процесів,
протиставляючи їх в певному ступені первинним (уява, сновидіння, мрії). Первісна
розробка цієї теми пов'язана з вивченням генезису невротичних симптомів і лібідо.
Механізми психологічного захисту виступали як засоби вирішення конфлікту між
свідомим та несвідомим. Згодом, виходячи з розробленої теорії особистості (Воно, Его,
Супер-Его), механізми психологічного захисту розглядалися як функції Его, що
відповідають за інтеграцію та адаптацію при загрозі цілісності особистості. За З.
Фрейдом захисні механізми є вродженими, вони запускаються в екстремальній ситуації
і виконують функцію "зняття внутрішнього конфлікту". Дочка З. Фрейда − Анна Фрейд
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спробувала узагальнити і систематизувати знання про механізми психологічного
захисту (1936 р.), що накопичилися до середини 40-х років XX століття.
Незважаючи на те, що багато авторів виділяють загальні характеристики
захисних механізмів, ще не існує їх загальної класифікації, хоча існує багато спроб
класифікації захисних механізмів за різними категоріями.
Ф.Б. Бассін зазначає, що всі спроби класифікувати різновиди психологічного
захисту, пов’язані з процесом психологічної переробки високоемоційного
переживання. Інших поглядів дотримується Т.С. Яценко, яка вважає, що психологічний
захист порушує загальну захищеність «Я», тому що віддаляє суб’єкта від реальності,
спотворюючи причину конфлікту.
Ряд авторів взагалі говорить про те, що психологічний захист - найбільш
суперечливе питання психоаналізу, приводячи наступні аргументи: відсутність
загальноприйнятих визначень і класифікацій, єдиної думки з приводу їх кількості,
критеріїв поділу, диференційованості на нормальні і патологічні, розуміння їх ролі у
формуванні розладів особистості і невротичних симптомів.
На думку багатьох авторів, захисні механізми мають наступні загальні
властивості: вони діють в підсвідомості, індивід не усвідомлює, що з ним відбувається,
вони заперечують, спотворюють або фальсифікують дійсність, вони діють в ситуації
конфлікту, фрустрації, психотравми, стресу.
Мета психологічного захисту − зниження емоційної напруженості і запобігання
дезорганізації поведінки, свідомості та психіки в цілому. Механізми психологічного
захисту забезпечують регуляцію, спрямованість поведінки, редукують тривогу і
емоційну поведінку (Березін Ф.Б., 1988). У цьому беруть участь всі психічні функції
особистості, але кожен раз в якості механізму психологічного захисту виступає
переважно одна з них і бере на себе основну частину роботи по подоланню негативних
переживань.
Механізми захисту можна розділити за рівнем зрілості на проективні
(витіснення, заперечення, регресія, реактивне утворення і ін.) і дефензивні
(раціоналізація, інтелектуалізація, ізоляція, ідентифікація, сублімація, проекція,
зміщення). Перші вважаються більш примітивними, не допускають надходження
конфліктної і травмуючої особистість інформації в свідомість. Другі допускають
травмуючу інформацію, але інтерпретують її як би "безболісним" для себе чином.
На думку Ф.В. Бассіна і деяких інших дослідників − Б.В. Зейгарник, А.А.
Налчаджяна, Є.Т. Соколової, В.К. М'ягер − психологічний захист є нормальним, щодня
працюючим механізмом людської свідомості. Також він вважав, що захист здатний
запобігти дезорганізації поведінки людини, наступаючій не тільки при зіткненні
свідомого і несвідомого, а й у разі протиборства між цілком усвідомлюваними
установками. Ф.В. Бассін вважає, що основою психологічного захисту є перебудова
системи установок, спрямована на усунення надмірного емоційного напруження, яка і
запобігає дезорганізації поведінки.
Такі дослідники, як В.А. Ташликов, В.С. Роттенберг, Ф.Е. Василюк, Е.І.
Кіршбаум, І.Д. Стойков, вважають психологічний захист однозначно непродуктивним,
шкідливим засобом вирішення внутрішньо-зовнішнього конфлікту, серед вчених цього
напрямку популярна ідея про те, що захисні механізми обмежують оптимальний
розвиток особистості, її так звану «власну активність», «активний пошук», тенденцію
до «персоналізаціі», «вихід на новий рівень регуляції і взаємодії зі світом». Дане
розуміння психологічного захисту повністю розходиться з поглядами таких авторів, як
В.К. М'ягер, Б.В. Зейгарник, Є. Т. Соколова, Р. М. Грановська, які пропонують
розрізняти між патологічним психологічним захистом і нормальним, профілактичним,
завжди присутнім в нашому повсякденному житті.
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Інколи «психологічний захист» розуміють тільки як фільтр свідомості. У такому
разі «витіснення» зі сфери свідомого у сферу несвідомого дає змогу заповнити
«порожнечі», які виникли між поняттями, що суперечать уявленню особистості про
себе.
В наш час багато відомо про захисні механізми, але питання про вплив захисних
механізмів на побудову професійного життєвого стилю залишається актуальним.
Для того, щоб краще зрозуміти взаємозв'язок між психологічним захистом та
професійним життєвим стилем, виділимо компенсаторні засоби психологічного
захисту:
- неусвідомлене, але сильне бажання знищити переживання, які травмують
особистість, замінивши їх потім на комфортніші переживання; - переміщення
неприємних переживань з рівня свідомості на рівень підсвідомого; - емоційне
«придушення» критики ззовні.
Психологічний захист має складну структуру: спрямованість пов’язана з виявленням особливостей «ідеалізованого «Я» суб’єкта;
- мета пов’язана із виявленням специфіки механізму психологічного захисту;
- цінності визначають, які умовні цінності є головними для функціонування
захисту;
- засоби - сукупність технік захисту;
- результати - те, що отримано як наслідок використання певної техніки
психологічного захисту для досягнення визначеної раніше мети.
Усі ці категорії, як доводить Т.С. Яценко, дуже тісно пов’язані між собою та
об’єднані в певну ієрархічну систему. Головним компонентом, який виконує функцію
їхнього організатора, є «ідеалізоване «Я».
Постановка задачі
Мета написання даної статті полягає в теоретичному розкритті та
емпіричному дослідженні впливу психологічного захисту на професійний стиль
життя.
Результати та їх обговорення
Для вивчення впливу психологічного захисту на професійний життєвий стиль
особистості нам знадобився певний, призначений для даної мети, психодіагностичний
інструментарій. Опрацювавши теоретичні основи з даної проблематики, найбільш
доцільними виявились такі методики, як:
1. Тест-опитувальник «Дослідження самовідношення» (С.Р.Пантелеєв);
2. Методика «Індекс життєвого стилю» (Опитувальник Плутчика-КеллерманаКонте. Модифікація Є.С. Романової і Л.Р. Гребенікова);
3. Тест Дж. Голланда для визначення професійних типів особистості;
4. Тест «Захищенність» (С.Ю. Ключніков);
5. Методика «Діагностика домінуючої стратегії в спілкуванні» (В.В. Бойко);
6. Тест-опитувальник «Потреба в досягненні цілей» (Ю.М. Орлова).
В дослідженні брали участь студенти четвертого курсу спеціальностей
«Практична психологія», «Англійська філологія та зарубіжна література», «Початкова
освіта», «Туризм та готельно-ресторанна справа» Мукачівського державного
університету, в кількості 103 особи.
Для визначення взаємозв’язку між шкалами методик нам було проведено
кореляційний аналіз. Ми розрахували коефіцієнт кореляції Пірсона для всіх методик,
що були використані в дослідженні. Після проведення кореляційного аналізу за
Пірсоном, ми визначили, що на рівні значимості 0,01 взаємно корелюють між собою
такі шкали (таблиця 1).
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Таблиця 1.
Узагальнені дані кореляційного аналізу Пірсона
Шкала 1
Шкала 2
«Домінуюча стратегія в
«Домінуюча стратегія в
спілкуванні»
спілкуванні»
Миролюбство
Агресія
«Домінуюча стратегія в
«Домінуюча стратегія в
спілкуванні»
спілкуванні»
Уникнення
Агресія
«Дослідження
«Дослідження
самовідношення»
самовідношення»
Закритість
Самовпевненість
«Домінуюча стратегія в
«Дослідження
спілкуванні»
самовідношення»
Уникнення
Самокерування
«Дослідження
«Дослідження
самовідношення»
самовідношення»
Самовпевненість
Самокерування
«Дослідження
«Дослідження
самовідношення»
самовідношення»
Самовпевненість
Дзеркальне самовідношення
«Дослідження
«Дослідження
самовідношення»
самовідношення»
Самокерування
Дзеркальне самовідношення
«Дослідження
«Дослідження
самовідношення»
самовідношення»
Самовпевненість
Самоцінність
«Дослідження
«Дослідження
самовідношення»
самовідношення»
Дзеркальне самовідношення
Самоцінність
«Домінуюча стратегія в
«Дослідження
спілкуванні»
самовідношення»
Уникнення
Самоприв'язаність
«Дослідження
«Дослідження
самовідношення»
самовідношення»
Самовпевненість
Самоприв'язаність
«Дослідження
«Дослідження
самовідношення»
самовідношення»
Самокерування
Самоприв'язаність
«Дослідження
«Дослідження
самовідношення»
самовідношення»
Самовпевненість
Внутрішня конфліктність
«Дослідження
«Дослідження
самовідношення»
самовідношення»
Дзеркальне самовідношення
Внутрішня конфліктність
«Дослідження
«Дослідження
самовідношення»
самовідношення»
Самоцінність
Внутрішня конфліктність
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«Дослідження
самовідношення»
Самозвинувачення
«Дослідження
самовідношення»
Самозвинувачення
«Дослідження
самовідношення»
Самозвинувачення
«Дослідження
самовідношення»
Самозвинувачення
«Індекс життєвого стилю»
Заміщення

«Дослідження
самовідношення»
Дзеркальне самовідношення
«Дослідження
самовідношення»
Самоцінність
«Дослідження
самовідношення»
Самоприв'язаність
«Дослідження
самовідношення»
Внутрішня конфліктність
«Індекс життєвого стилю»
Регресія

«Індекс життєвого стилю»
Інтелектуалізація
«Індекс життєвого стилю»
Реактивні утворення
«Професійний тип
особистості»
Соціальний

«Індекс життєвого стилю»
Проекція
«Індекс життєвого стилю»
Проекція
«Професійний тип
особистості»
Реалістичний

«Професійний тип
особистості»
Підприємницький
«Професійний тип
особистості»
Артистичний

«Професійний тип
особистості»
Інтелектуальний
«Професійний тип
особистості»
Офісний

121
0,443
0,418
0,466
0,6
58
0,5
48
0,4
19
0,4
41
0,912
0,939
0,935

Найбільш значимі кореляції на рівні значимості 0,01 були проінтерпретовані
нами наступним чином. Шкала «Самовпевненість» корелює зі шкалами «Закритість»
(R=0,450), «Самокерування» (R=0,500), «Дзеркальне самовідношення» (R=0,536),
«Самоцінність» (R=0,664), «Самоприв'язаність» (R=0,479). Особи, які відносяться до
себе як до впевненої, самостійної, вольової і надійної людини, яка знає за що себе
поважати мають яскраво виражену самоцінність, яка передає відчуття цінності власної
особистості і передбачувана цінність власного «Я» для інших, ці люди вважають, що
вміють викликати в інших людей повагу та симпатію до себе. Такі особистості,
основним джерелом власної особистості, регулятором досягнень і успіху вважають
себе, вони відчувають в собі можливости протистояти зовнішньому натиску і різним
обставинам. Самовпевнені особистості, які відчувають силу власного «Я» вважають за
потрібне змінюватися, розвиватися, вони вибірково відносяться до своїх особистісних
якостей, вони вибірково ставляться до себе, долають деякі психологічні якості при
актуалізації інших, особливо в критичних ситуаціях.
Шкала «Самоцінність» корелює зі шкалами «Дзеркальне самовідношення»
(R=0,489) та «Захищеність» (R=0,497). Даний кореляційний зв’язок можна пояснити
тим, що відчуття власної цінності, багатства внутрішнього світу залежить від того, що
особистість думає, як її сприймає оточення (її люблять, поважають, цінують).
Особистість, яка сприймає себе як індивідуальність і високо цінить власну
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неповторність здатна до власної рефлексії думок та почуттів, власної поведінки, є деяка
противорічивість між «хочу» і можу».
«Самозвинувачення» та «Внутрішня конфліктність» (R=0,658). Наявність
взаємозалежності між даними шкалами обумовлена тим, що якщо особистість бачить в
собі насамперед недоліки, негативно відноситься до власного «Я», буде наявний
внутрішній конфлікт, протиріччя з собою, тенденція до самокопання та рефлексії.
«Заміщення» і «Регресія» (R=0,548). Кореляційний зв'язок між даними
шкалами зумовлений тим, що, коли особистість вдається до такого психологічного
захисту як «Регресія», то вона піддається дії фруструючих факторів, замінює рішення
суб'єктивно більш складних завдань на відносно більш прості і доступні в сформованих
ситуаціях, тому під час розрядки негативних подавлених емоцій, вони направляються
не на об’єкта, який викликав гнів, а на більш доступні, ті, які є менш загрозливими для
особистості.
«Реактивні утворення» і «Проекція» (R=0,441). Зв'язок між даними шкалами
можна пояснити тим, що вдаючись до проекції особистість неприйнятні для себе
почуття і думки локалізує зовні, приписує іншим людям і таким чином вони стають
ніби вторинними, в зв’язку з чим гіперкомпенсує їх, трансформує внутрішні імпульси в
їх суб’єктивну протилежність.
«Агресія» та «Миролюбство» (R=-0,544). Миролюбність передбачає
партнерство і співробітництво, уміння йти на компроміси, робити поступки й бути
податливим, що не можливо при агресивному стилі спілкування.
Шкала «Уникнення» корелює зі шкалами
«Агресія» (R=-0,544) та
«Самокерування» (R= -0,464). Наявний кореляційний зв'язок свідчить про те, що
використовуючи в своєму житті такий стиль спілкування, як «Уникнення» особистість
не вдається до агресивного стилю спілкування і є підвласна зовнішнім обставинам і
подіям, вольового контролю недостатньо для подолання внутрішніх і зовнішніх
перешкод для досягнення цілі.
Шкала «Внутрішня конфліктність» корелює зі шкалами «Самовпевненість»
(R=-0,463), «Дзеркальне самовідношення» (R=-0,513), «Самоцінність» (R=-0,470).
Взаємозалежність цих шкал визначається тим, особистість, яка незгідна з собою, є
невпевненою, несамостійною, вважає, що нездатна викликати до себе повагу інших, а
тільки осуд, сумнівається в унікальності своєї особистості, чутлива до критики.
Шкала «Звинувачення» корелює зі шкалами «Дзеркальне самовідношення»
(R=-0,443) та «Самоприв'язаність» (R=-0,466). Особистість, яка негативно відноситься
до власного «Я», бачить в собі насамперед недоліки, приписує собі всі невдачі вважає,
що оточуючі люди її не приймають і не чекає підтримки від інших, вона завжди готова
змінити власну «Я» - концепцію, відкрита до нового досвіду пізнання себе, але це
пов’язано з незадоволеністю собою.
«Соціальний» та «Реалістичний» типи професійної особистості (R =-0,912).
Даний кореляційний зв'язок пов'язаний з тим, що особистість, яка належить до
реалістичного типу, воліє виконувати роботу, що вимагає сили, спритності, рухливості,
хорошої координації рухів, навичок практичної роботи. Результати праці професіоналів
цього типу відчутні і реальні - їх руками створений весь оточуючий нас предметний
світ, на відміну від соціального типу людей, які обирають професію пов'язану з
навчанням, вихованням, лікуванням, консультуванням та обслуговуванням, адже для
них характерний гарний мовленнєвий розвиток.
«Підприємницький» та «Інтелектуальний» типи професійної особистості (R=0,939). Даний кореляційний зв'язок свідчить про те, що особистість підприємницького
типу практична, швидко орієнтуються в складній обстановці, схильна до самостійного
прийняття рішень, соціально активна, готова ризикувати, шукає гострі відчуття.
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Любить і вміє спілкуватися. Має високий рівень домагань. Уникає занять, що вимагають
посидючості, великої і тривалої концентрації уваги. Для неї значне місце матеріальне
благополуччя. Полюбляє діяльність, пов'язану з керівництвом, управлінням і впливом на
людей на противагу інтелектуальному професійному типу, для якого світ ідей важливіший
за спілкування з людьми, матеріальним цінностям він також не надає переваги, головне для
нього – це свобода для творчості. Таку особистість відрізняють аналітичні здібності,
раціоналізм, незалежність і оригінальність мислення, вміння точно формулювати і
викладати свої думки, вирішувати логічні завдання, генерувати нові ідеї. Вони часто
обирають наукову та дослідницьку роботу.
Взаємозв’язок «Артистичного» та «Офісного» типу професійної особистості (R=0,935), можна пояснити тим, що вони є діаметрально протилежні, адже особистість
артистичного типу оригінальна, незалежні в прийнятті рішень, рідко орієнтується на
соціальні норми і схвалення, незвичайно дивиться на життя, гнучко мислить, емоційно
чутлива, на противагу особистості офісного типу, яка пунктуальна, практична орієнтовані
на соціальні норми, обирає чітко регламентовану роботу.
Висновки
В наш час багато відомо про захисні механізми, але питання про психологічний
захист як чинник побудови професійного стилю особистості залишається відкритим.
Індивідуальний професійний життєвий стиль виконує функцію пристосування людини до
вимог діяльності з урахуванням особливостей її індивідуальності і являє собою систему
індивідуально-своєрідних прийомів, що забезпечують успішне виконання людиною певної
діяльності.
В ході кореляційного аналізу було виявлено існування прямих взаємозалежностей
між механізмом психологічного захисту особистості та самовідношенням. Це дало
можливість судити про те, що вибір психологічного захисту в значній мірі залежить від
власного ставлення особистості, її впевненості в собі, бажанні розвиватися, залежності від
думки оточуючих, самоцінності, самоприйняття чи самозвинувачення.
Також були виявлені обернені взаємозалежності між між психологічним захистом
та самовідношенням, стратегією спілкування, професійним типом особистості. Це дало
можливість судити про те, що самодостатня особистість, для якої важливе відчуття
самодостатності, не буде використовувати уникаючу стратегію в спілкуванні. Якщо в
особистості наявний внутрішній конфлікт, вона не буде впевнена в собі, вважатиме, що
оточуючі її не приймають, буде думати, що не гідна викликати до себе повагу з боку
оточуючих. Така особистість не чекає підтримки від інших, її самоцінність понижується,
особистість сумнівається в власній унікальності, стає чутливою до критики власної
особистості. Причиною конфлікту може бути також неадекватність самооцінки. У такому
разі важливо враховувати, завищена вона чи занижена. Надмірно завищена самооцінка,
особливі претензії особи поєднуються, як правило, з недооціненим або цілковитим
ігноруванням (запереченням) об’єктивних умов і вимог навколишніх. Вона виявляється у
втраті критичного ставлення до своєї поведінки, ослабленні здатності гальмувати бажання,
які суперечать власним нормам.
Обернені взаємозалежності були прослідковані між шкалами однієї методики
«Професійний тип особистості», а саме: «Соціальний» та «Реалістичний»,
«Підприємницький» та «Інтелектуальний», «Артистичний» та «Офісний» типи
особистості. Це ще раз підтверджує їх діаметральну протилежність, різні вимоги до
особистості, кожного з цих типів професій.
Непараметричний порівняльний аналіз за критерієм Манна-Уїтні та критерієм
Краскала-Уолліса показав, що існує статистична відмінність між психологічним захистом,
самовідношенням особистості та її професійним типом.
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АННОТАЦИЯ
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ЗАЩИТА КАК ФАКТОР ПОСТРОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ЖИЗНЕННОГО СТИЛЯ
В статье рассматривается понятие профессионального жизненного стиля через призму
психологической защиты личности. Выделено сущность профессионального индивидуального
жизненного стиля и психологической защиты личности. Выяснено содержание и специфика понятия
стиля. Приведен анализ теоретических подходов к феномену индивидуального стиля деятельности и
психологической защиты личности.
Ключевые слова: стиль, профессиональный жизненный стиль, индивидуальный стиль
деятельности, психологическая защита.

THE SUMMARY
PSYCHOLOGICAL PROTECTION AS A FACTOR OF CONSTRUCTION PROFESSIONAL
LIFESTYLE
The article discusses the concept of a professional lifestyle through the lens of psychological protection
of the individual. Highlighted the essence of professional individual life style and psychological protection of
the individual. Clarified the content and specific notions of style. An analysis of theoretical approaches to the
phenomenon of individual style and personality psychological defense.
Keywords: style, professional lifestyle, individual style of activity, psychological defense.

УДК 159.923
РОЛЬ ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ В СТРУКТУРІ ОСОБИСТОСТІ
Ю.Ю. ТАНЬКО
Мукачівський державний університет
В статті розглядається поняття емоційного інтелекту, його місце та роль в структурі
особистості та професійній компетентності майбутнього фахівця. Розкрито суть поняття
«емоційний інтелект», розглянуті основні теорії емоційного інтелекту та його структура, а також
зв’язок даного феномену з особистісним та професійним розвитком індивіда.
Ключові слова: емоційний інтелект, компоненти емоційного інтелекту, теорії емоційного
інтелекту, емоційна компетенція.

Необхідність дослідження даної теми обумовлена тим, що в умовах
трансформації сучасної соціально-економічної, суспільно-політичної, освітньої
системи України у напрямку їхньої гуманізації та гуманітаризації, розробки та
впровадження нових інформаційних та психолого-педагогічних технологій навчання, в
тому числі й у галузі підготовки майбутніх суб'єктів професійної психологічної
діяльності, набуває великого значення. Досконале володіння майбутніми психологами
своєю професійною діяльністю постає запорукою продуктивного вирішення фахових
завдань, пов'язаних переважно із здатністю правильно розуміти власну поведінку та
поведінку інших людей, із реалізацією пізнавальних процесів, пов'язаних із адекватним
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відображенням партнерів по спілкуванню й діяльності, з умінням налагоджувати
взаємодію у групі, через виокремлення та подальше запам’ятовування тих фактів, які
характеризують особливості поведінки, вчинків своїх клієнтів, особливості їх
емоційного стану, настрою і ін..
Зазначені вище уміння й навички (науковий статус яких визначається поняттям
"емоційний інтелект"), необхідні для ефективної міжособистісної взаємодії, в першу
чергу, - представникам комунікативних професій. У цьому зв'язку виняткового
значення набуває вивчення процесу формування та розвитку емоційного інтелекту на
етапі підготовки практичного психолога у вищій школі.
Об’єкти та методи дослідження
Вивчення проблеми формування особистості майбутнього психолога
репрезентовано у психологічній літературі широким колом дослідників, зокрема: І.Н.
Андрєєвою, С.П. Дерев’янко, Є.П. Ільїним, М. Аміновим, О. Бодальовим, О. Власовою,
В. Куніциною, Л. Лєпіховою, О. Михайловою, В. Панком, Н. Пов'якель, О.
Санніковою, Н. Чепелєвою та ін. Саме їх роботи розкривають окремі аспекти питання
про взаємозв'язок емоційного інтелекту з особистісними рисами фахівця та дозволяють
виявити значення і роль емоційного інтелекту у професійній діяльності та
особистісному розвитку психолога. Поряд з тим, спостерігається недостатньо глибокий
аналіз проблеми розробленості шляхів створення психолого-педагогічних умов та
методів розвитку емоційного інтелекту студентів-психологів як професійно-важливої
якості.
Об’єктом нашого дослідження виступає емоційний інтелект особистості.
Предметом дослідження є особливості формування емоційного інтелекту та
його вплив на діяльність особистості.
Дослідження ґрунтується на структурно-логічному аналізі та узагальненні
науково-теоретичних та методичних джерел, присвячених вирішенню визначеної
проблеми.
Постановка задачі
Словосполучення “емоційний інтелект”, яке з’явилось у психологічному
тезаурусі з проблем психології особистості після виходу у світ робіт американських
психологів Г. Гарднера (H. Gardner) , Д. Гоулмана (D. Goleman), Дж. Майєра (J.
Mayer), П. Саловея (P. Salovey) та інших, ще років десять тому викликало здивування
через незвичність поєднання понять “емоція” та “інтелект”, що здавалися протилежними за змістом. Не менше дивувало твердження авторів, які ввели в науковий обіг
поняття “емоційний інтелект”, стосовно ролі цієї
властивості особистості у
спричиненні успіху діяльності людини [7]. І нині, хоча проблематика, пов’язана з
вивченням емоційного інтелекту, знаходить вельми широке відображення в тематиці
наукових конгресів та спеціальних конференцій з проблем психології, практичний
інтерес до проблеми значно випереджає рівень її теоретичної розробки.
Результати та їх обговорення
Після виходу у світ в 1995 році монографії Д. Гоулмана “Емоційний інтелект”
вона миттєво стала бестселером. І це не дивно, адже автор не лише визначив
значущість емоційного інтелекту як провідної детермінанти успіху життєдіяльності, а й
запропонував підходи до опанування такими особистісними властивостями, як
самоконтроль, наполегливість, самомотивування діяльності, розуміння власних емоцій
та емоцій інших людей, котрі сприяють підтриманню доброзичливих стосунків з
оточуючими.
Ці властивості Д. Гоулман узагальнено назвав “емоційним інтелектом”,
використавши термін, що раніше був уведений у науковий обіг Дж. Майєром та П.
Саловеєм [6]. Проблема дослідження емоційного інтелекту активно висвітлюється
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популярними науковими виданнями, з’явилося чимало варіантів вербальних тестів
емоційного інтелекту, що ґрунтуються як на самооцінюванні людиною рівня свого і
чужого емоційного інтелекту, так і на результатах розв’язання суб’єктом спеціально
дібраних проблемних задач [7; 8]. Якщо емоційний інтелект, як стверджують автори,
справді можна формувати, починаючи вже з дитинства, та вдосконалювати у
дорослому віці, то розвиток цієї інтегральної властивості особистості може
претендувати на роль своєрідної панацеї від емоційної нестриманості, яка, на думку
авторів теорії емоційного інтелекту [2], досягла нині найвищого за всю історію
людства рівня.
Попри термінологічну неузгодженість, проблема емоційного інтелекту
ідентифікована: емоційну сферу людини потрібно вивчати в аспекті її особистого
усвідомлення та саморегулювання. Які для цього існують спонукальні фактори, крім
соціального усвідомлення того, що емоційна сфера особи потребує уваги саме у
зазначеному вище аспекті і, що можливо, це врятує людство від “божевілля”,
спричиненого повною відсутністю спроб інтелектуального ставлення людини до
власних емоцій, нижче розглянемо докладніше.
Можна обрати кілька теоретичних підходів до розв’язання проблеми
операціоналізації емоційного інтелекту. Це теорія єдності зовнішнього і внутрішнього
у детермінації психічного системний підхід до вивчення психічних явищ, який,
зокрема, знайшов цікаве відображення в останній роботі російських психологів А.
Петровського та М. Ярошевського, що містить так звану категоріальну мережу
основних психологічних понять із розкриттям їх змістовних зв’язків як за
горизонталлю, так і вертикаллю. Крім того, в українській психології активно
розробляється структурно-генетичний підхід до вивчення життєвого світу особистості
та ін., є певні досягнення у дослідженні емоцій як однієї з основних складових
детермінації поведінки людини, у тому числі в умовах професійної та навчальної
діяльності. Зокрема, О. Саннікова обґрунтувала вплив чотирьох базових емоцій,
притаманних людині, на успішність її професійної діяльності. З’ясувалося, що існують
певні закономірності цього зв’язку. її дослідження стали предтечею у вивченні
емоційного інтелекту, оскільки нею та російськими психологами започатковано
вивчення психологічної проникливості як багаторівневого складного утворення, котре
пов’язане зі стійкими ознаками емоційності. Автор правомірно обґрунтовує
емоційність як системоутворювальний фактор у структурі особистості і в структурі її
властивостей, у тому числі професійно важливих. Загалом емоційність розглядається
як регулятор професійної діяльності і детермінанта її успішності.
Отже, основним напрямком, є вивчення загальних закономірностей формовияву
емоційного інтелекту як стресозахисного чинника, котрий сприяє успішній
самореалізації особистості у житті. Стресозахисна та адаптивна функції емоційного
інтелекту є, на наш погляд, важливими факторами у з’ясуванні ролі емоційного
інтелекту як особистісної детермінанти успіху життєдіяльності [4]. Обґрунтування того
факту, що від рівня сформованості емоційного інтелекту залежать інтенсивність і
частота стресових реакцій у різних життєвих ситуаціях, дає змогу ставити питання про
розробку реальних заходів щодо зниження інтенсивності емоційної кризи, яка
породжує небезпечно високий рівень агресивності у цивілізованому суспільстві.
Зазначена проблема має два аспекти, а саме: виявлення стресозахисної функції
емоційної розумності як фактора, який сприяє особистісній самореалізації людини, та
як фактора, котрий оптимізує спілкування людини з навколишніми. Останнє, як
підкреслюють провідні дослідники у сфері соціальної психології, є однією з важливих
психологічних проблем, від розв’язання якої залежить створення типології особистості
за критерієм рівня сформованості соціального інтелекту (вміння пізнавати інших
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людей, спілкуватися з ними, формувати сприятливе ставлення до них під час сумісної
діяльності тощо).
Дослідження емоційного інтелекту має відповідати новій парадигмі пошукy у
проблематиці психології особистості. Йдеться про заміну парадигми врахування
фактора людини, що була провідною всередині 60-х років, цілковито новою
парадигмою управління людським ресурсом, яка, на думку сучасних спеціалістів з
прикладної психології, вже реально формується. Остання передбачає розкриття
можливостей і закономірностей розвитку суб’єкта як цілісної істоти, котра перебуває у
безперервній взаємодії зі світом у своєму найближчому оточенні, у певному
соціальному довкіллі, а набуті нею знання та уміння, що спрямовують поведінку в
конкретних життєвих ситуаціях, такою самою мірою визначають успішність
життєдіяльності людини, як і її диспозиційні особистісні чинники.
Систематичних конкретних досліджень у цьому напрямку проводиться
порівняно мало, однак сучасні науковці досить упевнено підкреслюють, що реальна
поведінка людини пов’язана як з її особистісними властивостями, так і з ситуаційними
умовами.
Вважаємо за доцільне зупинитися на широко розповсюдженій
п’ятифакторній моделі особистості, крізь формат якої переважна більшість дослідників
нині розглядають індивідуальні розбіжності в успішності функціонування людини як
суб’єкта життєдіяльності. Ця модель ймовірно є провідною, найбільш значущою для
вивчення диспозиційних характеристик особистості і виявлення основних мотивів її
функціонування як суб’єкта пізнання світу і соціалізації.
Психологічна реальність п’ятифакторної моделі особистості та її значущість для
вивчення емоційного аспекту функціонування людини підтверджена багатьма
дослідниками на матеріалі різних етносів. До головних факторів, що розглядаються у
межах цієї моделі, належать, крім екстраверсії та інтроверсії, які відображають
фундаментальні особливості темпераменту, тобто генетично успадковані індивідуальні
розбіжності, такі, як: сумлінність, котра характеризує ставлення людини до тієї
діяльності, яку вона виконує; доброзичливість - прийняття оточуючих людей такими,
якими вони є; емоційна стійкість при здоланні складних ситуацій життєдіяльності та
відкритість новому досвіду. Очевидно, що названі фактори певною мірою
співвідносяться з аспектами вивчення особистості, які пропонують прихильники так
званої когнітивно-досвідової моделі особистості. Зокрема, фактор сумлінності
виявляється під час діяльності людини у будь-яких сферах чи формах. Це може бути
або пізнавальна активність, або діяння, спрямоване на задоволення вітальних потреб,
або професійна діяльність.
Відкритість новому досвіду як один з компонентів п’ятифакторної моделі
стосується пізнавальної та перетворювальної діяльності людини, адже, оволодіваючи
навколишнім світом, вона постійно причетна до процесів пізнання, мислення.
Доброзичливість відображається безпосередньо у стосунках суб’єкта з іншими
людьми, у співпраці та спілкуванні з ними. Пізнання себе як суб’єкта активності та
спілкування здійснюється особою на рівні емоційної регуляції поведінки, виявлення
емоцій у процесі комунікації. Наявність емоційної стійкості або, навпаки,
притаманність людині ознак нейротизму та тривожності виявляється відповідним
чином в актуальних емоційних станах, які виникають під час діяльності та соціальної
взаємодії.
Зазначені вище основні фактори особистості були обрані нами як диспозиційні
характеристики для діагностики індивідуальних розбіжностей на рівні емоційного
інтелекту, адже всі вони безпосередньо стосуються емоційного аспекту
функціонування людини як суб’єкта життєдіяльності. Воднораз за допомогою
зазначеного підходу та використання аналізованої моделі особистості набули статусу
Журнал наукових праць №16(11)’2014

128

Науковий вісник Мукачівського державного університету
Гуманітарні і суспільні науки

вищезгадані диспозиційні характеристики емоційного інтелекту людини. Відтак можна
спростувати не дуже вдалу теоретичну орієнтацію на розрізнення аспектів вивчення
індивідуальних особливостей особистості на рівні її диспозиційними характеристиками
особистості, так і досвідом її індивідуальної активності. Це, власне, і визначає витоки
стресозахисної та адаптивної функцій емоційного інтелекту.
По-третє, доведено, що в емоційній поведінці не все спричинено диспозиційими
факторами. Правомірно стверджувати наявність в емоційній поведінці
інтелектуального компонента, рівень усвідомлення якого зумовлює ступінь
розумності емоційного реагування.
Потреба переглянути тлумачення поняття “інтелект”, що змістовно зводиться до
вимірювання за допомогою коефіцієнта інтелектуального розвитку (IQ), була
сформульована Г. Гарднером у монографії “Frames of mind” у 1983 році. Учений
висловив припущення, що існує не один тип інтелекту, який впливає певним чином на
успішність життєдіяльності людини, а достатньо широкий спектр підвидів інтелекту.
До запропонованого ним переліку підвидів інтелекту належать такі: 1) вербальний; 2)
логіко- математичний; 3) просторовий; 4) кінестетичний; 5) музичний; 6) емоційний.
Емоційний тип Г. Гарднер поділив ще на два різновиди - міжособистісний і
внутрішньоособистісний. Міжособистісний інтелект раніше вже розглядався у
психологічній літературі як соціальний інтелект, або соціальна компетентність. Він
характеризує вміння людини взаємодіяти з іншими людьми. Внутрішньоособистісний
інтелект передбачає вміння особи самореалізуватися у житті, активізувати себе на
діяльність та досягнення успіху. Г. Гарднер аргументував вживати термін
“множинність” у виявленні інтелекту як такого, що більш адекватно описує поняття
єдиного інтелекту, яке існувало раніше.
У 1993 році побачила світ ще одна книга цього вченого “Множинність
виявлення інтелекту”, у якій він докладніше визначив поняття “емоційний інтелект” у
двох формах його репрезентації. Зокрема, під міжособистісним емоційним інтелектом
мислиться спроможність людини розуміти інших людей, усвідомлювати мотиви їхньої
діяльності та ставлення до роботи, здатність вирішувати, як краще співпрацювати з
цими людьми. Внутрішньоособистісний емоційний інтелект - це властивість людини,
котра спрямована на себе і виявляється як спроможність формувати точну адекватну
модель власного “Я” та використовувати цю модель для ефективної життєдіяльності.
Пізніше, уточнюючи зміст запропонованих понять, Г. Гарднер додав до
тлумачення міжособистісного емоційного інтелекту наявність у людини здатності
правильно розпізнавати настрої, вияви темпераменту, мотиви та прагнення інших
людей і відповідним чином реагувати на них. Щодо змістового наповнення поняття
внутрішньоособистісного інтелекту, то автор додав до його визначення спроможність
людини розуміти власні почуття та їх витоки й на підставі цього адекватно регулювати
власну поведінку.
Фактично диспозиційні компоненти емоційного інтелекту людини і є
системоутворювальним фактором особистості. Вони зумовлюють стабільність
емоційних переживань людини, її схильність до проживання позитивних чи негативних
емоцій, у формі яких особа оцінює всі аспекти своєї життєдіяльності. Внаслідок
емпіричних досліджень, зокрема, встановлено, що сумлінність як чинник особистості,
який виявляється як провідна характеристика її діяльності, має стресозахисний
потенціал.
Доброзичливість як чинник, котрий характеризує особистість у культурному
просторі її спілкування з оточуючими, теж утримує емоційний компонент. При цьому
знак емоцій, які забарвлюють стосунки з іншими людьми та їх сприйняття, може бути і
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позитивним, і негативним. Інші можуть сприйматись або як такі, котрі ставляться
доброзичливо до конкретної особи, або як джерело певної загрози, чинник тривоги.
Відкритість новому досвіду як особистісна риса, котра задіяна до
п’ятифакторної моделі, теж має емоційний компонент. Доведено, що ця особистісна
властивість містить високий рівень зворотної кореляції з рівнем тривожності і
безпосередньої з креативністю. Цей чинник високо корелює також з толерантністю до
невизначеності як стійкою особистісною ознакою. Він виявляється в індивідуальній
діяльності людини, спрямованій на пізнання світу та виживання в ньому, і водночас у
сфері взаємодії, співпраці та спілкування з іншими людьми. Отож це - своєрідна
„наскрізна” характеристика особистості, яка може бути засадничою для ґрунтовної
диференціації індивідуальних розбіжностей.
Отже, емоційність є, мабуть, найважливішою характеристикою як
диспозиційного, так і безпосередньо поведінкового аспектів функціонування людини
як суб’єкта життєдіяльності. Тому вивчення узагальнених характеристик емоційного
інтелекту відкриває нові перспективи досліджень у сфері психології особистості, які
тільки-но починають усвідомлюватися науковцями. Щоб цей перспективний напрямок
досліджень не дискредитував себе передчасною появою практичних рекомендацій
щодо його застосування для вирішення конкретних прикладних завдань, потрібне його
належне теоретичне обґрунтування
По-перше, у цій інтегральній особистісній властивості відображаються усі
найважливіші аспекти функціонування людини як суб’єкта життєдіяльності: ставлення
до навколишнього світу, до себе як до суб’єкта активності, до інших як партнерів у
спілкуванні і взаємодії.
По-друге, саме у формі емоцій на рівні індивідуального світосприймання
здійснюється оцінка суб’єктом усіх аспектів власної життєдіяльності, зумовлених як
одного з досліджень, котре проводилося під його керівництвом, описати розумну
людину, тобто таку, яка володіє розвиненим інтелектом. Він довів емпірично, що серед
властивостей, притаманних людині з розвиненим інтелектом, фігурували якості,
пов’язані з практичними навичками взаємодії та спілкування. Більш систематичні
дослідження дали змогу Р. Стернбергові повернутися до висновку, який раніше зробив
Е. Торндайк: соціальний інтелект відрізняється від академічних здібностей і є
найважливішою детермінантою успішної практичної діяльності людини.
Останнім часом з’явилося багато публікацій, переважно зарубіжних, у яких
дослідники детально обґрунтували зміст та обсяг поняття “емоційний інтелект”. В
роботах Дж. Майера і П. Саловея наводиться докладніше тлумачення компонентів
емоційного інтелекту, яке можна розглядати як подальший розвиток концепції
емоційного інтелекту, запропонованої Г. Гарднером. На сьогодні можна стверджувати,
що властивості, притаманні людині, яку можна охарактеризувати як таку, котрій
притаманний емоційний інтелект, утворюються із п’яти основних здібностей.
Перша реалізується у вигляді усвідомлення людиною власних емоцій і вважається
провідною в емоційному інтелекті, оскільки спроможність керувати власними
емоціями, регулювати їх виявлення починається з того моменту, коли особа подумки
осягає причини виникнення у неї переживань, їх характер та інтенсивність.
Спроможність усвідомити свої істинні переживання і зрозуміти їх походження,
безсумнівно, дає змогу кожному краще впоратися з ними.
Другий компонент емоційного інтелекту виявляється у регулюванні емоцій,
котре ґрунтується на їх самоусвідомленні. Управління власними переживаннями
переважно зводиться до зусиль заспокоїти себе, позбавити тривожного стану,
роздратованості чи смутку. Люди, які не мають такої властивості, постійно
перебувають у стані дистресу та безпорадних спроб подолати власні негативні почуття,
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а ті, хто у змозі контролювати власні емоції, значно швидше усувають небажані
емоційні стани.
Третій компонент емоційного інтелекту був визначений як спроможність
налаштовувати себе до діяльності. Він реалізується у зусиллях людини спрямувати
власні емоції на досягнення конкретної мети, на самомотивування нових досягнень,
креативну діяльність. Одним із компонентів такої спроможності логічно активізувати
себе є самоконтроль, який уможливлюється в умінні відкладати отримання миттєвого
задоволення заради досягнення більш значущої віддаленої мети, що відіграє роль надважливої передумови діяльнісної самоефективності людини.
Четвертий компонент емоційного інтелекту трактується як розпізнавання та
розуміння емоцій, котрі виникають в інших людей. Ця здатність реалізується, зокрема,
у формі емпатії. Тому емпатійні люди є глибоко чутливими до слабких соціальних
ознак, які вказують на те, що навколишні мають певні проблеми чи переживання і
спроможні їх урахувати під час спілкування.
П’ятий компонент емоційного інтелекту реалізується в умінні підтримувати
доброзичливі стосунки з іншими людьми, тобто як своєрідне мистецтво позитивного
ставлення до оточуючих, а відтак як дуже цінна соціальна навичка, що реалізується у
спроможності людини володіти емоціями, які виникають під час соціальної
взаємодії.Термін “емоційний інтелект” можна пояснити за допомогою поняття
“розумність”. Розумність не тільки підіймає нас над нашими пристрастями та
слабкостями, а й допомагає скористатися з наших переваг, талантів та добродійності.
Справді, саме це значною мірою пов’язано зі змістом емоційного інтелекту, серед
аспектів утвердження якого фігурує спроможність людини долати власні пристрасті та
внутрішньо підійматися над ними, а також користуватися перевагами, талантами та
добродійністю, тобто активізувати себе на виявлення власного особистісного
потенціалу.
Стислий огляд тлумачень поняття “емоційний інтелект” свідчить про те, що
дослідники, розкриваючи його зміст, зверталися насамперед до повного розмежування
конструктів “емоції” та “інтелект”, що існували раніше і розглядалися як протилежні один
одному. Зокрема, негативні емоції аналізувались як ірраціональна сила, котра може
справляти руйнівний вплив на діяльність, знижуючи її ефективність.
З досліджень перебігу когнітивних та емоційних процесів відомо, що, з одного
боку, емоції можуть повністю блокувати мислення і, як встановлено фахівцями з проблем
психології стресу, навіть призводити до втрати мети діяльності. З іншого боку, досить
інтенсивні емоційні реакції можуть сприяти зреалізуванню інтелектуальних здібностей,
оскільки вони гальмують процеси, які паралельно реалізуються, і спрямовують увагу на те,
що має найбільшу значущість для людини у певний конкретний момент діяння. В цьому
аспекті емоції поліпшують, мобілізують внутрішні умови для перебігу когнітивних
процесів. Про роль емоцій у сприянні пізнанню свідчить, наприклад, страх, який сигналізує
про те, що перед людиною виникає доволі сильна та слабоконтрольована загроза.
Щастя чи радість зазвичай вказує на гармонійні взаємовідносини з іншими людьми,
а гнів є формою відображення на рівні свідомості оцінки певного ставлення навколишніх
до суб’єкта як несправедливого. Відповідно до цього зробимо деякі узагальнення щодо
закономірностей функціонування емоцій, що можуть бути використані у процесі
розпізнавання емоцій та почуттів інших людей. Наприклад, існують певні універсальні
закономірності емоційних виявлень, згідно з якими співрозмовники розпізнають ставлення
один до одного.
Це потребує спеціального інтелектуального вміння: судження про чинники
емоційних переживань підіймає осмислення особливостей емоційно забарвленої поведінки
до рівня, коли досягається розуміння взаємовідносин між людьми, а саму поведінку можна
назвати інтелектуальною. Наприклад, людина, яку образили, може переживати гнів. Якщо
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вона відчуває себе невпевнено та небезпечно, то у її поведінці наявні емоції сорому,
приниження чи пригніченого гніву. Адекватне розпізнавання цих емоцій потребує певних
інтелектуальних зусиль. У цьому дослідники і вбачають зв’язок емоцій та інтелекту, що
дає підстави вживати саме термін емоційний інтелект.
В останніх публікаціях до визначень емоційного інтелекту, що були розглянуті
вище, та характеристики форм його виявлення були додані певні змістові аспекти. Так,
якщо у першому тлумаченні емоційного інтелекту, запропонованого Дж. Майєром та П.
Саловей, йшлося про “спроможність регулювати власні почуття та почуття інших людей,
розпізнавати їх адекватно для того, щоб спрямовувати своє мислення та діяльність”, то
останнє формулюється так: “Емоційний інтелект - це здатність адекватно сприймати,
оцінювати та виявляти емоції, спроможність породжувати почуття, які сприяють
мисленню, і розуміти емоції та особистісні знання, а також здатність свідомо регулювати
емоції задля сприяння власного емоційного та інтелектуального зростання” [6].
Психологічне вивчення проблеми розвиненого емоційного інтелекту передбачає
відповідь на питання, чи існує емоційне досягнення та емоційна компетенція у тому
самому вигляді, в якому прийнято визначати навчальні досягнення, академічну
компетентність. Відомо, що навчальні досягнення виявляються у певній матеріалізованій
формі, а компетентність вказує на те, чи відповідають результати діяльності людини
конкретним встановленим вимогам.
Щодо судження про рівень сформованості емоційного інтелекту, то домогтися його,
як вважають дослідники, значно складніше, адже цей різновид інтелекту, на відміну від
академічного чи загального, формується і в процесі навчання, і в життєдіяльності
переважно стихійно. У системі сучасної середньої і вищої освіти не приділяється належної
уваги цілеспрямованому формуванню емоційного інтелекту, а у спонтанному сімейному
вихованні виявлення емоцій може або контролюватись і почасти стримуватися, або бути
повністю занедбаним. Тому багато психологів вважають доцільним обговорювати цю
проблему, користуючись терміном “емоційна компетенція”, а не “емоційний інтелект”.
Ідея спрямованого розвитку емоційної компетенції обговорювалась у роботах Каролін
Саарні. Емоційну компетентність запропоновано оцінювати за наявністю у суб’єкта певних
знань та вмінь, якими він може оволодіти, щоб адекватно функціонувати в різних
ситуаціях міжособистісного спілкування. Один із чинників того, чому поява теорії
емоційного інтелекту була прийнята з ентузіазмом полягає у тому, що в кожній культурі
існує певне розуміння критеріїв адекватного чи неадекватного поводження як в
емоціогенних ситуаціях, так і в звичайних ситуаціях повсякденного спілкування. Тому
наявність довершених багатоаспектних визначень емоційного інтелекту може допомогти
здійснювати ціленаправлену виховну роботу в процесі навчання, яка раніше
спрямовувалась доволі нечіткими узагальненими критеріями стосовно адекватних форм
поведінки у взаємостосунках з оточуючими. Щодо оцінювання емоційного інтелекту, то
слід зауважити, що окремі властивості, які мають бути притаманні емоційно розумним
людям, можуть вимірюватися за допомогою відповідних психологічних тестів. У процесі
досліджень зарубіжних авторів було встановлено, що певні аспекти емоційного інтелекту
можна визначити досить об’єктивно не за допомогою тестів самооцінювання, а шляхом
використання таких прийомів, як, наприклад, розпізнавання емоційного стану людей за їх
обличчями з фотографій, або інтерпретування емоційного забарвлення в абстрактних
дизайнах чи творах мистецтва. Експериментально було доведено, що спроможність
адекватно розпізнавати емоційний тон дизайну кольорового малюнка, настрій людей за
фотографіями корелює із здатністю людини виявляти емпатію стосовно інших
співгромадян.
Висновки
Емоційний інтелект - група ментальних здібностей, які беруть участь в
усвідомленні та розумінні власних емоцій і емоцій оточуючих. Люди з високим рівнем
емоційного інтелекту добре розуміють свої емоції і почуття інших людей, можуть
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ефективно керувати своєю емоційною сферою, і тому в суспільстві їхня поведінка більш
адаптивна і вони легше досягають своїх цілей у взаємодії з оточуючими. Деякі аспекти
розпізнавання емоцій можна оцінити за допомогою нескладних і досить надійних
психометричних засобів. Ці результати водночас підтверджують існування емоційного
інтелекту в різних контекстах його виявлення, що були запропоновані вище. Спеціалістипсихологи вважають, що емоційний інтелект може стати аспектом спеціального
тренування. Знання про адекватну поведінку в ситуаціях соціальної взаємодії можуть бути
корисними під час навчання як у середній школі, так і в будь-яких інших навчальних
закладах. Вони потрібні в системі виховання дітей у сім’ї, в дошкільних закладах та у
професійній діяльності.
ЛІТЕРАТУРА
1. Андреева И.Н. Взаимосвязь социальной компетентности и эмоционального интеллекта у подростков /
И.Н. Андреева // Женщина. Образование. Демократия : Материалы 5-й международной
междисциплинарной научно-практической конференции, 6 - 7 ноября 2002 г., г. Минск. - Минск,
2003. - С. 194 - 196 с.
2. Гоулман Д. Эмоциональный интеллект / Дэниел Гоулман. - М. : АСТ; АСТ Москва; Хранитель, 2008.
- 480 с.
3. Дерев’янко С.П. Емоційний інтелект як чинник соціально- психологічної адаптації особистості до
студентського середовища : Автореф. дис. ... канд. психол. наук / С.П. Дерев’янко. - Київ, 2009. - 20 с.
4. Носенко Е.Л., Коврига Н.В. Емоційний інтелект: концептуалізація феномену, основні функції. - К.:
Вища школа, 2003. - 125 с.
5. Феномен эмоционального интеллекта: роль в адаптации // Психология ХХІ века : междунар. науч.практ. конф. молодых ученых, 24-26 апр. 2007 г. : тезисы докл. / науч. ред. Н.В. Гришина. – СПб.:
Издательство С.-Петербургского университета, 2008. – С. 238-240.
6. Salovey, Pand Sluyter, D. (Eds). Emotional development and Emotional Intelligence: Implications for
educators. New York: Basic Books, 1997. - 288 p.
7. Mayer, J.D. and Salovey, P. Emotional intelligence and the construction and regulation of feelings // Applied
and Preventive Psychology. - 1995. - V.4. - P. 197-208.

АННОТАЦИЯ
РОЛЬ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА В СТРУКТУРЕ ЛИЧНОСТИ
В статье рассматривается понятие эмоционального интеллекта, його место и роль в
структуре личности и профессиональной компетентности будущего специалиста. Раскрыта суть
понятия «эмоциональный интеллект», рассмотрены основные теории эмоционального интелекта и его
структура, а также связь данного феномена с личностным и профессиональным развитием индивида.
Ключевые слова: эмоциональный интеллект, компоненты эмоционального интеллекта,
теории эмоционального интеллекта, эмоциональная компетенция.

THE SUMMARY
THE ROLE OF EMOTIONAL INTELLIGENCE IN PERSONALITY STRUCTURE
This article is about emotional intelligence as a one of the part of personality structure. There was
explained the word combination “emotional intelligence” through the prism of interpretations different
conceptual approaches to the study of this phenomenon. Defined the plase of emotional intelligence in
personality structure and the point of it in personal and professional development of individual. There was also
singled the main components in the structure of emotional intelligence.
The article considered emotional intelligence like a difficult structure, which components is a set of
ability which help person to identify their own emotions and emotions of other people and to manage these
emotions. On the ground of theoretical study we have identified the main approaches to understanding the
concept of emotional intelligence.
Key words: emotional intelligence, the components of emotional intelligence, theory of emotional
intelligence, emotional competence.
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УДК 159.92
РОЗВИТОК ПЕДАГОГІЧНИХ ЗДІБНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ В
УМОВАХ НАВЧАЛЬНО- ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ ВНЗ
М.С. БАРЧІЙ
Мукачівський державний університет

В статті розглядається сутність і структура педагогічних здібностей ,розкривається їх роль
в становленні професійної компетентності майбутнього фахівця. Розглянуто основні підходи до
компонентного складу педагогічних здібностей ,визначено умови розвитку педагогічних здібностей
студентів.
Ключові слова: педагогічна діяльність, педагогічні здібності , структура педагогічних
здібностей,педагогічна майстерність, розвиток педагогічних здібностей.

Сучасна школа потребує педагога, здатного на високому професійному рівні
самостійно, творчо і відповідально працювати, креативно мислити, професійно діяти у
проблемних ситуаціях. Оновлення змісту освіти потребує значних змін у фаховій
підготовці майбутніх педагогів. У вищому навчальному закладі формуються основи
педагогічної майстерності та професійної культури вчителя, вихователя. Важливою
складовою педагогічної майстерності, стимулятором професійного зростання педагога
є здібності до педагогічної діяльності.
Ефективність педагогічної діяльності
залежить від рівня розвитку
педагогічних здібностей вчителя. Проблематика професійних здібностей є відносно
розробленою на пострадянському просторі. Їй присвятили свої праці М. Амінов,
Ф. Гоноболін, Б. Коссов, В. Крутецький, Н. Кузьміна, М. Левітов, С. Максименко,
А. Маркова, Л. Мітіна, В. Сластьонін, О. Щербаков та ін. Однак немає єдності підходів
до визначення та сутності критеріїв класифікації компонентного складу, кількості,
структури професійних здібностей. Серед широкого спектру питань, які потребують
свого вирішення, не достатньо розробленим залишається й питання розвитку
педагогічних здібностей вчителя ще в процесі навчання у вищому навчальному
закладі.
Об’єкти та методи дослідження
Дослідження здібностей здійснюється у контексті особистісно-діяльнісного
(Б. Ананьєв, Т. Артем’єва, О. Ковальов, В. Крутецький, В. М’ясищев, К. Платонов,
О. Леонтьєв та ін.) і функціонально-генетичного (Е. Голубєва, Є. Ільїн, Н. Лейтес,
С. Максименко, Т. Хрустальова, В. Шадріков) підходів, представники яких виявили і
ґрунтовно дослідили суттєві якості здібностей. Останніми роками у дослідженні
проблематики здібностей для психологів характерним є системний підхід з позиції
теорії функціональних систем (В. Шадріков), комплексного дослідження здібностей
(Е. Голубєва).
Об’єкт дослідження – педагогічні здібності студентів вищого навчального
закладу.
Предмет дослідження – психологічні особливості розвитку педагогічних
здібностей студентів.
Дослідження ґрунтується на структурно-логічному аналізі та узагальненні
науково-теоретичних та методичних джерел, присвячених вирішенню визначеної
проблеми.
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Постановка задачі
Зміни у системі вищої освіти, пов’язані із соціально-економічними умовами
сучасного українського суспільства та поступовою інтеграцією України до
європейського та світового співтовариства, висувають якісно нові вимоги до
особистості вчителя.
Система загально-педагогічних знань, умінь та навичок є необхідною кожному
вчителю для реалізації його соціально-професійних
функцій незалежно від
спеціальності . Показники ефективної діяльності педагогів значною мірою
визначаються рівнем розвитку їх професійних здібностей . Проте аналіз сучасного
стану підготовки педагогічних кадрів свідчить про наявну суперечність між
зростаючими вимогами суспільства до рівня розвитку здібностей вчителів і практикою
професійної підготовки студентів – педагогів. Ця суперечність закладена в рамках
чинної системи педагогічного управління розвитком здібностей майбутніх педагогів,
яке часто здійснюється без урахування індивідуального рівня розвитку студентів та
психологічних особливостей конкретної професійної діяльності.
Мета дослідження – здійснити психологічний аналіз педагогічних здібностей
на основі існуючих концептуальних підходів до їх вивчення та розкрити особливості
розвитку педагогічних здібностей.
Результати та їх обговорення
Аналіз досліджень з проблеми педагогічних здібностей педагога показує, що
їхнє вивчення йшло у декількох напрямках: визначення сутності, компонентного
складу і структури педагогічних здібностей; вивчення окремих видів спеціальних
здібностей педагога; вивчення впливу предметної специфіки і спрямованості на
спеціальні здібності викладача; дослідження спеціальних здібностей педагога у руслі
вивчення структури педагогічної діяльності, педагогічної майстерності, професійної
компетентності, створення цілісної моделі праці педагога, типології педагогів і т.д.,
тобто інших, але близьких за своєю сутністю психологічних феноменів; виявлення
взаємозв'язку спеціальних здібностей з індивідуальними властивостями викладачів;
дослідження професійного становлення педагога.
М.Д. Левітов під педагогічними здібностями він розумів ряд якостей, що мають
відношення до різних сторін особистості вчителя: якість мовлення; спритність і швидке
орієнтування; розуміння учня, тобто спостережливість; здібність до передачі дітям
знань у короткій, цікавій формі; самостійність і творчий склад мислення;
організаторські здібності, що є умовами успішного виконання педагогічної діяльності.
До структури особистості педагога О.І. Щербаков включає цілу систему різних
індивідуально-психологічних властивостей, що забезпечують успішність та
ефективність: пізнавальний інтерес, любов до дітей і потребу працювати з ними,
цільний і твердий характер (тактовність, витримка, самовладання), самостійність,
діловитість у рішенні життєво важливих завдань, педагогічні здібності (адекватність
сприйняття дитини, прогнозування особистості дитини, яка формується, визначення
умов і засобів всебічного розвитку особистості учня), практичні навички та уміння:
загальнопедагогічні, загальнотрудові, комунікативні, самоосвіту.
Ф.М. Гоноболін вважав, що проблема педагогічних здібностей у широкому сенсі
- це проблема особистості педагога. До структури педагогічних здібностей він
включав: дидактичні - здібність успішно вирішувати питання про зміст матеріалу, про
методи викладання, здібність педагога оцінювати труднощі поставлених перед
вихованцем завдань, знання і розуміння вікових та індивідуальних особливостей
вихованців здібність "заражати" учнів та емоційно впливати на них; перцептивні здібність розуміти внутрішній світ своїх вихованців, бачити їхніми очами; авторитарні
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- здібність завоювати авторитет у вихованців і здібність до вольового впливу на них;
комунікативні - здібність встановлювати і підтримувати контакт; науково-пізнавальні здібності до занять у відповідній галузі науки; сугестивні здібності - здібності до
безпосереднього вольового впливу на тих, хто навчається[1].
Здібності як складну багатогранну психологічну категорію визначає
В.А.Крутецький. Він виділяє загальнопедагогічні здібності, необхідні всім педагогам,
незалежно від предмета, і спеціальні педагогічні здібності, пов'язані з викладанням
певного предмета. Вони різні у викладачів різних спеціальностей. Систематизуючи
типологію педагогічних здібностей, В.О. Крутецький і О.Г.Балбасова виділили три
основних групи: дидиктичні, комунікативно-організаторські, особистісні. Дидактичні
здібності пов'язані зі здійсненням інформаційної функції педагога. Комунікативноорганізаторські здібності пов'язані з організаторською функцією і спілкуванням
педагога. Особистісні здібності пов'язані зі здійсненням виховної функції. В усій цій
системі автори зауважують, що компоненти педагогічних здібностей настільки
взаємозалежні і взаємопроникають, що диференціювати їх часом достатньо важко.
Психолого-педагогічні проблеми розуміння педагогом того, хто навчається,
досліджувалися С.В. Кондратьєвою, яка провела детальне вивчення соціальноперцептивних здібностей педагога і виділила дві основні групи педагогічних
здібностей: соціально-перцептивні і здібності до управління поведінкою і діяльністю
тих, хто навчається. О.В. Федик у розгляд педагогічних здібностей увів аспект
активності педагога по перебудовуванню педагогічної ситуації, розробив ознаки
(узагальненість, нестереотипність, діалогічність) і прояву цієї професійної активності.
Він вважає, що рівень педагогічних здібностей виражається у співвідношенні
перцептивного та управліського компонентів здібностей, що визначають можливість
застосування викладачем різних видів перебудовування педагогічної ситуації.
Найбільш системними і великими дослідженнями педагогічних здібностей в останні
десятиліття стали роботи Н.В. Кузьміної, що визначає педагогічні здібності як
індивідуальні, стійкі властивості особистості, що відображають особливу чутливість до
вимог педагогічних систем, до специфіки відображення особистості об'єкта та суб'єкта,
що вчиться, педагогічного процесу, а також до можливих способів впливу на нього.
Структура педагогічних здібностей у концепції Н.В. Кузьміної є відображенням
функціональних компонентів педагогічної діяльності (гностичного, проектувального,
конструктивного, комунікативного, організаторського)[2]. Н.В.Кузьміна виокремлює
такі педагогічні здібності:
- конструктивні - здібність проектувати особистість учня, відбирати й
композиційно будувати навчально-виховний матеріал стосовно віку та індивідуальних
особливостей дітей;
- організаційні - здібність залучати учнів до різних видів діяльності і робити
колектив інструментом впливу на кожного учня;
- комунікативні — здібність установлювати правильні взаємини з дітьми і
перебудовувати їх у залежності від розвитку учнів і їх вимог до вчителя.
До педагогічних здібностей Н.В.Кузьміна відносить також педагогічний такт,
педагогічну уяву, педагогічну спостережливість. Проте, педагогічний такт - це
особистісна якість педагога, яка проявляється і формується в процесі професійного
спілкування з вихованцями і є складовою його комунікативних умінь. А педагогічна
уява і педагогічна спостережливість - важливі компоненти перцептивних здібностей.
Усі педагогічні здібності, на думку психолога, мають подвійну зверненість: до учня і
самого вчителя. Вони фокусують у собі гностичний і творчий елемент [2]. "Якщо в
структурі особистості педагога, - говорить Н.В.Кузьміна, - гармонійно поєднуються
декілька здібностей при провідній ролі педагогічних, то в цьому випадку можна
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говорити про талановитість педагога... Рівень педагогічних здібностей залежить від
ступеня обдарованості людини і в спеціальних видах діяльності" [2].
Важливим є висновок дослідників школи Н.В. Кузьміної про те, що педагогічні
здібності
передбачають
високий
рівень
розвитку
загальних
здібностей
(спостережливості, мислення, уяви) та інших спеціальних здібностей ( наприклад,
поетичних, артистичних) включаються в сферу педагогічної діяльності лише за
наявності педагогічної спрямованості і педагогічних здібностей за умови їх
подальшого розвитку.
Е.О. Гришин виділяє професійно-педагогічні, особистісні якості, педагогічні і
спеціальні здібності. До педагогічних здібностей автор відносить конструктивні,
організаторські, комунікативні здібності, здібність педагога передбачати результати
своєї праці, збуджувати у тих, хто навчається, постійне бажання вчитися, розвивати
допитливість розуму, розуміти їх, уміло планувати їхню діяльність і т.д. Ідею
укрупнення видів здібностей розглядає Ю.М.Кулюткін. Він вважає, що необхідно
говорити про єдину педагогічну здібність і виділяє 6 основних її складових: академічні,
перцептивні, дидактичні, організаторські, рефлексивні, регуляторні.
Розуміючи під здібностями індивідуальні властивості особистості, що сприяють
успішному виконанню її діяльності, А.К. Маркова виділяє дві великі групи
педагогічних здібностей: перцептивно-рефлексивні, тобто здібності, що визначають
можливість проникнення педагога в індивідуальну своєрідність особистості того, хто
навчається і розуміння самого себе; і проективні, конструктивні, управлінські
здібності, пов'язані з умінням впливати на іншу людину.
М. Мітіна розглядає педагогічні здібності як більш високий рівень структурноієрархічної моделі особистості педагога. Автор виділяє проектувально-гностичні, що
визначають різні аспекти прогнозування викладачем індивідуального розвитку
кожного учня, управління його поведінкою і свідомістю, і рефлексивно-перцептивні,
що включають здібність до вивчення того, хто навчається, уміння зрозуміти себе і свої
дії [2].
Подальший розвиток теорії педагогічних здібностей представлено у
дослідженнях М.О.Амінова. Під педагогічними здібностями автор розуміє кількісні
індивідуальні розбіжностями між педагогами, що визначають ступінь переваги
індивіда у педагогічній сфері і що проявляються в процесі викладання. З різноманіття
компонентів, запропонованих Н.В. Кузьміною, він виділяє здібності до розпізнавання
внутрішніх станів інших людей (почуття емпатії), здібності до оцінки альтернативних
ліній своєї поведінки і вибору дій, адекватних переживанням іншої людини (почуття
такту), здібності до контролю обраної лінії поведінки щодо іншого (почуття
причетності). Комунікативні, конструктивні, організаторські здібності розглядаються
ним як більш високий щабель педагогічної майстерності. М.О. Амінов запропонував
модель структурної організації головних компонентів педагогічних здібностей, що
включає 3 блоки: рефлексивний, дидактичний та управлінський; а самі педагогічні
здібності розділив на 2 підгрупи: фактори ефективних можливостей особистості і
фактори ефективних можливостей "робочого оточення". Для М.А. Амінова провідним
виступає успішність, яка розглядається з двох боків: індивідуальна (досягнення
людини по відношенню до самої себе в часі) та соціальна (досягнення однієї людини по
відношенню до досягнень інших людей). Перший вид — це індивідуальна (ресурсна)
успішність, другий — конкурентноздатність.
Індивідуальна, ресурсна успішність — це способи досягнення успіху,
інструментальні здібності, до яких входять загальні (перцептивні) і спеціальні
здібності.
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Спеціальні здібності (по М.А. Амінову) включають емоційні, вольові, мнемічні,
атенціонні, і мажинітивні. Справжні здібності автор називає термінальними. Вони
забезпечують та підвищують конкурентноздатність. Термінальна здібність до
педагогічної діяльності передбачає здатність до протидії відповідно до розвитку
синдрому емоційного спалення (виснаження емоційних ресурсів).
Особливу увагу перцептивному та управлінському компонентам педагогічних
здібностей приділяють О.В. Федик та Л.І. Шевчук [6]. До структури перцептивного
компонента автор вносить диалогічність і нестереотипність розуміння, конкретність
педагогічної емпатії, аналітичність-синтетичність розуміння, вибірковість конкретної
педагогічної емпатії, розуміння з позиції ролі того, хто навчається, і виділяє два їхній
основних типи, перший з яких припускає складну диференційованість у розумінні
вихованців, високий рівень ідентифікації, заснованої на нестереотипності їх оцінок і
себе, виразність як конкретної педагогічної емпатії на занятті, так і загальних
емпатійних тенденцій; а другий - складну інтегрованість у розумінні тих, хто
навчається, низький рівень ідентифікації, пов'язаний зі стереотипністю в оцінках, прояв
лише загальних емпатійних тенденцій. До структури управлінського компонента
педагогічних здібностей, на думку автора, входять: диалогічність і нестереотипність
впливу, його узагальненість, мажорне самопочуття педагога перед заняттям,
узгодженість-неузгодженість його взаємодії з тими, хто навчається, врахування
активності вихованця на занятті, диалогічність оцінювання останнього в ході заняття,
проблемність викладу матеріалу.
Н.Р. Вітюк показав, що структура комунікативних здібностей педагога містить
професійно важливі комунікативні властивості і здібності, що забезпечують успішність
взаємодії і виконання професійних завдань, і, опираючись на особисті властивості і
досвід особистості, інтегровані у стилі спілкування, пов'язана з характером предметної
діяльності. Ним були виділені 5 фундаментальних перемінних, за допомогою яких
можна узагальнено описати комунікативні особливості: товариськість-замкнутість,
соціально-психологічна
сумісність,
задоволеність-незадоволеність,
соціальна
чутливість, відносини, а також була показана предметна специфіка комунікативних
здібностей.
Серед сучасних класифікацій педагогічних здібностей, на наш погляд, найбільш
повною і детальною є класифікація М.Й.Станкіна. Поділяючи позицію О.М.Леонтьєва,
він до основних педагогічних здібностей відносить:
1)
експресивні — уміння викладача образно і яскраво висловлювати думки з
допомогою слова і невербальних засобів. Тут же М.Й.Станкін зазначає, що визначеній
здібності через уміння не зводить здібності до вмінь, а тільки відображають досягнутий
реальний рівень прояву даної здібності, з чим ми абсолютно згодні [4];
2)
дидактичні - уміння ефективно будувати навчально- виховний процес, на
основі принципів виховуючого навчання, активності, свідомості, доступності,
наочності, систематичності, міцності;
3)
перцептивні здібності - уміння сприймати внутрішній світ того, хто
навчається, відчувати його психічний стан у кожен окремий момент, виявляти його
ставлення до занять і викладача: "основа перцепції - в аналітичному підході до
поведінки того, хто навчається, у готовності педагога фіксувати в свідомості значущі
деталі цієї поведінки, які розкривають їх внутрішній зміст" ;
4)
науково-педагогічні здібності - уміння педагога виконувати науково дослідну роботі. Саме вони забезпечують постійне прагнення його до нового,
викликають бажання працювати творчо, експериментувати, критично оцінювати свій
досвід і досвід колег ;
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5)
авторитарні здібності - уміння швидко завойовувати повагу, а надалі високий авторитет; у вольовому впливі на вихованців;
6)
комунікативні здібності - це вміння легко вступати в контакт з іншими
людьми й підтримувати з ними правильні стосунки ;
7)
особистісні здібності - це вміння виявляти педагогічний такт;
8)
організаційні здібності - уміння чітко без втрати часу і підготовки
провести будь-яке заняття, знайти кожному посильну, цікаву справу, створити дружню
атмосферу в колективі;
9)
конструктивні - це вміння проектувати майбутнє вихованців, передбачати
результати своєї праці ;
10)
мажорні - це оптимізм і гумор педагога, які допомагають активізувати
навчальним процес, попередити чи безболісно ліквідувати конфлікт, зняти напругу ;
11)
гностичні - це вміння швидко й точно розпізнавати предмет чи явища,
аналізувати їх, успішно оперуючи відтвореними в пам'яті образами [4];
12)
психомоторні - уміння які забезпечують рухові навички, здатність у
роботі "поєднувати голову з руками" ;
13)
здібність до розподілу й концентрації уваги - готовність на занятті і в усіх
інших випадках спілкування тримати в полі зору всю групу вихованців, бачити
одночасно кожного окремо , контролюючи свою поведінку - мовлення, жести, вираз
обличчя, позу.
До запропонованого переліку варто додати ще й креативні здібності. Виходячи з
того, що в основі вміння, як правило, лежить відповідна здібність, ця класифікація
видається найоптимальнішою, оскільки відповідає основним групам умінь педагогічної
техніки.
Таким чином, у сучасній психології здібностей існують різні уявлення про
компонентний склад педагогічних здібностей. Проведений аналіз показав, що існують
дві тенденції у дослідженні педагогічних здібностей педагога: виявлення як можна
більше підпорядкованого складу педагогічних здібностей (М.Д.Левітов, Ф.М.
Гоноболін, М.І. Станкін та ін.); і прагнення до укрупнення груп здібностей (СВ.
Кондратьева, А.К. Маркова, Л.М. Мітіна та ін.), виділення блоків педагогічних
здібностей (М.О. Амінов) абоєдиної педагогічної здібності (Ю.М. Кулюткін). Причому,
якщо для першого періоду дослідження педагогічних здібностей була характерна
тенденція до розширювального тлумачення складу здібностей, то для наступного етапу
характерне прагнення до знаходження більш оптимальної їхньої структури. Аналіз
структури спеціальних здібностей викладача виявив, що для сучасного етапу
характерне встановлення певної ієрархії компонентів педагогічних здібностей і
виділення у них провідних, "ядерних" (А.К. Маркова), що компенсуються і не
компенсуються (М.О. Амінов, О.Г. Балбасова, А.К. Маркова), стратегічних (Б.Б.
Коссов), термінальних та інструментальних (М.О. Амінов) здібностей. У розумінні
сутності спеціальних здібностей викладача можна виділити два основних підходи:
спеціальні здібності розуміються як загальнопедагогічні здібності (М.Д.Левітов, Ф.М.
Гоноболін, М.І. Станкін); спеціальні здібності діляться на загальні педагогічні і
спеціальні педагогічні здібності (О.І. Щербаков, В.АКрутецький, Н.В. Кузьміна).
Однак зміст цих здібностей різні автори розуміють по-різному.
В сучасних дослідженнях ( Матвійчук Т.В.) модифікована класифікація
педагогічних здібностей, яка полягає у тому, що загальні здібності (педагогічні,
загально-педагогічні, професійно-педагогічні) – це загальноприйняті у науковій
літературі педагогічні здібності, а спеціальні здібності розглядаються як нова складова
класифікації – предметно-педагогічні здібності.
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Формування основних механізмів саморозвитку педагогів, таких як педагогічне
пізнання, спілкування, адаптація, діяльність, релаксація, рефлексія, неможливе без
розвитку основних педагогічних здібностей, а саме:
здатності до педагогічного пізнання через розуміння вчителем учня,
інтерес до дітей, творчість у роботі, спостережливість у стосунку до них;
здатності до організації педагогічного спілкування через педагогічну
вимогливість, педагогічний такт і здатність створювати дитячий колектив;
здатності до адаптації в нових, швидкомінливих умовах;
здібностей, що характеризують діяльність учителя через змістовність,
яскравість, образність і переконливість;
креативності, що виявляється через творчість, педагогічну імпровізацію,
знайдення несподіваного педагогічного рішення та його втілення;
релаксацію та рефлексію своїх здібностей, усвідомленням себе в
педагогічній діяльності й оцінкою її ефективності.
Таким чином можна виділити такі складові класифікації педагогічних
здібностей:
- умови ефективності педагогічної діяльності, покладені в основу трактування
М.Д. Левітова, Ф.М. Гоноболіна, В.А. Крутецького);
- чутливість до різних компонентів педагогічної діяльності за Н.В. Кузьміною
та А.О. Реаном;
- валентність результату дії, яка співвідноситься з психофізіологічними
особливостями психічних функцій та станів (М.А. Амінов) [5].
Особистість педагога представлена п'ятьма основними потенціалами:
пізнавальним, тобто обсягом та якістю інформації, які влаштовують особистість;
моральним, обумовленим придбаними особистістю у процесі соціалізації моральноестетичними нормами, життєвими цілями, переконаннями, устремліннями; творчими,
обумовленими наявністю вмінь і навичок, здібностями до дії та мірою їх реалізації в
певній сфері діяльності та спілкування; комунікативним, котрий оцінюється ступенем
товариськості, характером і міцністю контактів, що встановлюються індивідом з
іншими людьми, й естетичним, обумовленим рівнем та інтенсивністю художніх потреб
особистості, а також тим, як вона їх задовольняє.
Педагогічна діяльність, будучи соціальною за своєю природою, залежить від
здібностей особистості, від того, наскільки можливі розвиток і компенсація професійно
важливих властивостей.
Система
педагогічних
здібностей
вчителя
має
як
загальні,
так і специфічні для представника конкретної спеціалізації характеристики. Предметна
спрямованість педагогічної діяльності і певний етап професійного становлення є при
цьому тими опосередувальними ланками, які змінюють характер взаємозв’язків і
структури педагогічних здібностей. Їх розвиток проявляється в ускладненні профілю
професійно-педагогічних та предметно-педагогічних здібностей, зміні параметрів
окремих індивідуально-психологічних властивостей. Це впливає на зміну характеру
взаємозв’язків
як усередині самих педагогічних здібностей, так і між їх компонентами,
з одного боку, та індивідуально-психологічними властивостями особистості вчителя, –
з іншого [2].
Автори розглядають здібності, як одну з найважливіших підструктур
індивідуальності та особистості (Е.О.Голубєва В.С. Мерлін, В.Д. Шадріков). Крім того,
вченими приділяється увага впливу навчальної дисципліни, яка викладається
педагогом, на специфіку його здібностей. А також, висловлене судження про
предметно-педагогічні та професійно-педагогічні здібності у діяльності педагога, які
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повинні розглядатися у сукупності із структурою конкретної педагогічної діяльності
(Т.І.Артем'єва, Б.М.Теплов, В.Е.Чудновський, Л.О.Ясюкова).
Зміст і психологічні особливості педагогічної діяльності викладача
обумовлюють певну його подвійність, сполучення професійно-педагогічного і
предметно-педагогічного аспектів. Система педагогічних здібностей вчителя включає
як загальні, властиві усім викладачам, так і специфічні для кожного педагога
характеристики.
Системний підхід при вивченні педагогічних здібностей вчителя передбачає: їх
розгляд як багаторівневої системи, що має певну ієрархію та структуру, яка пов’язана з
іншими системами побудови особистості людини; вивчення характеру обумовленості
педагогічних здібностей індивідуально-психологічними властивостями викладача ;
розгляд педагогічних здібностей як динамічної системи, що постійно розвивається;
вивчення впливу предметної спрямованості педагогічної діяльності і педагогічного
досвіду викладача на характер взаємозв’язків і структури педагогічних здібностей.
Освітньо-виховний простір вишу, який сприятиме розвитку педагогічних
здібностей студентів, має бути спрямованим на створення педагогічно орієнтованого
творчого середовища. Педагогічно орієнтоване творче середовище є відносно цілісною
частиною реальної взаємодії педагогів, батьків, учнів, соціуму, що оптимізує
позитивний розвиток кожного. Воно являє собою спільний творчий пошук шляхів
зростання, в якому домінуючими є емоційна, етична, духовна сфери розвитку
інтелекту. Його місія - допомогти сучасному студенту набути життєво необхідні знання
і вміння: приймати рішення, застосовувати нові інформаційні технології, бути
мобільним, адаптивним та здібним навчатися протягом життя.
Професійна педагогічна самореалізація, а отже і розвиток педагогічних
здібностей майбутніх фахівців неможливі без позитивного ставлення студентів до
професійно-педагогічної діяльності. Аналіз наукових джерел свідчить, що успіх
творчої (зокрема педагогічної) діяльності особистості у значній мірі визначається
позитивним ставленням до професії, а здібності до певного виду діяльності мають
обов’язково бути підкріплені бажанням застосовувати їх на практиці. Інтерес до
професії та її опанування - це одн із найважливіших факторів успішного навчання
студентів та майбутнього професійного самовдосконалення.
Тільки позитивне ставлення до обраного виду діяльності забезпечить відповідні
умови для стійкого інтересу до набуття професійних знань і для розвитку педагогічних
здібностей і обдарованості майбутніх фахівців.
Мотивація навчання залежить від цілого ряду факторів, специфічних для
діяльності, до якої вона включена. По-перше, вона визначається самою системою
навчання, освітнім закладом. По-друге, організацією навчального процесу. По-третє,
психологічними особливостями суб’єкта (вік, стать, інтелектуальний розвиток,
здібності, самооцінка та ін.). По-четверте, суб’єктивними особливостями викладача.
По-п’яте, специфікою навчального предмету.
Ефективність професійної підготовки майбутніх учителів суттєво залежить від
організаційних форм навчальної роботи, які дозволяють розвивати спеціальні здібності,
формувати мотивацію (спрямованість) до педагогічної діяльності, стимулювати
креативність мислення. Робота з студентами вимагає належної змістової наповненості
занять, зорієнтованої на новизну інформації та різноманітні види пошукової,
аналітичної, розвивальної, творчої діяльності. Для стимулювання і мотивування
студентів при вивчення фахових дисципліни, використовуються відповідні методи: 1)
навчальна дискусія; 2) створення ситуації успіху в навчанні. Реалізація вищезгаданих
методів відбувається шляхом запровадження таких форм роботи: а) лекція, семінари,
Журнал наукових праць №16(11)’2014

Науковий вісник Мукачівського державного університету
Гуманітарні і суспільні науки

141

бесіди; б) виконання практичних вправ, моделювання ситуацій; в) самостійна робота
під керівництвом викладача.
Визначені педагогічні умови дозволяють забезпечити наступність та
послідовність засвоєння професійних знань, умінь та навичок, а отже вивести
навчально-виховний процес на якісно новий рівень; забезпечити всебічний розвиток
особистості студента, підвищити спрямованість студентів на професійну педагогічну
діяльність, а також виявити та розвивати педагогічні здібності майбутніх учителів. При
цьому педагогічні здібності студентів певною мірою обумовлені властивостями
особистості. Педагогічні здібності детерміновані різними наборами психологічних
властивостей індивідуальності студента. Тому надзвичайно важливу роль у розвитку
педагогічних здібностей належить процесу професійного та особистісного
самовдосконалення студентів ще під час навчання. Велика роль у професійному
розвитку особистості належить соціальній групі, в якій особистість навчається.
Тому серед форм і методів групового впливу на формування творчої особистості
майбутнього вчителя можна виділити: дискусійні методи (групова дискусія, «мозкова
атака», «синектика» та ін.); ігрові методи (дидактичні, творчі, ділові, рольові ігри;
ігрова психотерапія, психодрама та ін.); тренінги творчості, особистісного зростання,
(психогімнастика, психомалюнок, музикотерапія та ін.)
Отже, ефективність розвитку професійних здібностей у майбутніх вчителів
можна значно підвищити, якщо забезпечити під час професійної підготовки
педагогічне
управління
даним
процесом,
яке
передбачає
діагностику
здібностей,реалізацію комплексу інформаційних, формуючих і корекційних
профконсультацій на всіх етапах професійного навчання з урахуванням нерівномірного
та гетерохронного характеру розвитку здібностей; включає впровадження системи
розвивальних завдань, в яких закладена специфіка системогенезу професійної
діяльності педагога.
На думку академіка І.А. Зязюна [5], який багато років присвятив проблемі
формування педагогічної майстерності у майбутніх учителів, не можна чекати
закінчення вищого педагогічного навчального закладу, щоб потім у практичній
діяльності стати майстром. Потрібно саме у студентські роки набувати
професіоналізму. Потрібна щоденна і наполеглива праця над розвитком своїх
здібностей до педагогічної діяльності, формуванням професійної позиції,
виховуванням уміння спілкуватися з людьми, у процесі органічної взаємодії
розв'язувати завдання навчання та виховання. Тому поняття навчання у педагогічному
навчальному закладі означає не лише засвоєння знань, а й розвиток здібностей,
формування професійних якостей і вмінь, що допоможуть настроїти особистість як
інструмент педагогічного впливу на взаємодію з дітьми, батьками, колегами. Така
система навчання складна і навчальними планами не завжди передбачена, проте
сьогодні це найактуальніше завдання педагогічного вузу.
Висновки
Педагогічні здібності визначаються дослідниками як сукупність психічних рис
особистості,необхідних для успішного оволодіння педагогічною діяльністю, її
ефективного здійснення. Педагогічні здібності передбачають відповідну спрямованість
особистості (світоглядну, політичну, моральну); ділові якості (спеціальні педагогічні
вміння, навички, досвід); риси характеру (комунікабельність, гуманність,емоційна
врівноваженість). Педагогічні здібності ґрунтуються на відповідній схильності до
педагогічної діяльності, формуються і вдосконалюються під час педагогічної практики.
Вони ж є і передумовою для вибору випускниками загальноосвітньої школи
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педагогічної професії. Результатом навчально-виховного процесу вузу має стати
формування активного суб'єкта професійного розвитку, здатного аналізувати свої
життєві і професійні цілі, мотиви, можливості власної особистості і зіставляти їх з
вимогами педагогічної діяльності. Основні перспективи подальшого дослідження
проблеми педагогічних здібностей вбачаються нами у визначенні організаційнопедагогічних умов розвитку педагогічних здібностей студентів.
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АННОТАЦИЯ
РАЗВИТИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ
В УСЛОВИЯХ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ВУЗА
В статье рассматриваются сущность и структура педагогических способностей, их роль в
становлении профессиональной компетентности будущего специалиста. Рассмотрены основные
подхды к изучению структуы педагогических способностей, условия развития педагогических
способностей студентов.
Ключевые слова: педагогическая деятельность, педагогические способности, структура
педагогических способностей, педагогическое мастерство, развитие педагогических способностей.

THE SUMMARY
GROWTH OF PEDAGOGICAL ABILITIES OF FUTURE
TEACHERS UNDER EDUCATIONAL PROCESS IN UNIVERSITY
In the article considered the nature and structure of pedagogical abilities, revealed their role in the
formation of professional competence of future specialists. Considered the basic approach to component
composition of teaching abilities, defined conditions of development teaching abilities of students.
Keywords: pedagogical activity, pedagogical abilities, structure of pedagogical abilities, pedagogical
skills, development teaching abilities.

Журнал наукових праць №16(11)’2014

Науковий вісник Мукачівського державного університету
Гуманітарні і суспільні науки

143

УДК 159.922.2
ВПЛИВ РИЗИКОВАНОЇ ПОВЕДІНКИ НА ПСИХОЛОГІЧНІ
ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСОБИСТОСТІ
Л.І. БЕРЕЗОВСЬКА, А. О. ПУКІШ
Мукачівський державний університет

В статті розглянуто психологічні дослідження, що спрямовані на пошуки специфічних
індивідуально-психологічних рис людини, які зумовлюють готовність особистості ризикувати.
Проаналізовано особливості прояву психологічних характеристик особистості залежно від рівня прояву
готовності до ризику. Визначено вплив ризикованої поведінки на психологічні характеристики особистості.
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В даний час важливість вивчення проблеми ризику обумовлена динамічністю
змін соціального устою, де особливого значення набуває прагнення людини активно
осягати новизну і складність мінливого світу, а також проявляти нові оригінальні
стратегії поведінки. Результати таких змін проникають в усі сфери психіки і
життєдіяльності індивіда, впливаючи на його психічний стан, на поведінку, на
адаптацію, породжуючи інтерес до дослідження особливостей індивідуальності
людини, зокрема схильності до ризику, яка може бути одним з факторів, що розширює
можливості людини в мінливому світі.
Об'єкти та методи дослідження
Дослідження ризикованої поведінки у вітчизняній психології носять
нечисленний і розрізнений характер. До них відносяться роботи, присвячені оцінці
ймовірності успішного результату в психології прийняття рішень (Т. В. Корнілова),
надситуативної активності при вирішенні завдань у психології мислення
(В. А Петровський) і готовності до ризику в психології праці (А. А. Деркач,
Є. Н. Кир'янова).
У зарубіжній психології проблемі ризикованої поведінки присвячено більшу
кількість досліджень. Систематизовано поведінкові прояви схильності до ризику в
різних галузях життєдіяльності (P. Ulleberg, G. Montserratt), здійснено оцінку ризику та
класифікацію стратегій поведінки в екстремальних ситуаціях (D. Holtgrave, E. Weber),
вивчаються статеві відмінності у схильності до ризику (B. Pawlowski, S. Gordon).
М. Закерман виділив специфічну особистісну характеристику «Схильність до пошуку
відчуттів», що має тісний зв'язок з ризикованою поведінкою.
Постановка задачі
Мета написання даної статті полягає в теоретичному розкритті та емпіричному
розгляді впливу ризикованої поведінки на психологічні характеристики особистості.
Результати та їх обговорення
Значна кількість психологічних досліджень спрямована на пошуки специфічних
індивідуально-психологічних рис людини, що зумовлюють її готовність ризикувати.
Особливу увагу в психології приділяють вивченню психологічних корелятів
ризикованої поведінки.
Як особистісну властивість, що зумовлює ризиковану поведінку, виокремлюють
таку якість, як схильність або готовність до ризику. Однією з найбільш вивчених
особистісних характеристик, пов'язаних зі схильністю до ризику, є пошук сильних
відчуттів або прагнення до нових відчуттів, яку певною мірою визначають
індивідуальні переживання нудьги й відчуття повсякденності, а також авантюризм у
різних сферах життя. Іншою індивідуальною змінною, що пов'язана з ризикованою
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поведінкою, є переконання (оптимістичні й песимістичні) щодо свого майбутнього.
Люди з позитивними поглядами на власне майбутнє вживають більше заходів, які
спрямовані на безпеку, ніж люди, що демонструють негативізм. Індивідуальні способи
пристосування й опору в стресових ситуаціях можуть бути ризикованими моделями
поведінки. До психологічних корелятів належать такі якості особистості, як
імпульсивність, мотиваційні установки на досягнення успіху й низький самоконтроль.
У детермінації ризикованої поведінки відіграють зовнішні чинники: порушення
цінностей, правил та норм суспільного життя, можливість безкарно порушувати
державні закони; суспільні групи, сім’я, соціальне середовище, особиста культура; а
також висвітлення проблематики ризику в засобах масової інформації [6].
Важливим предметом вивчення психологічних особливостей осіб, схильних до
ризикованої поведінки, є мотивація. Провідні мотиви більшості осіб, що вживають
наркотики, відрізняються бідністю змісту, а реальні причини ризикованої поведінки
усвідомлюються (В. С. Битенський, Б. Г. Херсонський, С. В. Дворяк) [39].
Важливим загальним висновком більшості дослідників психології ризику є його
характеристика як поведінкової активності, необхідної для досягнення мети у ситуації
невизначеності. Як зазначають І. Задорожнюк і А. Зозулюк, за таких обставин на
ризиковану поведінку у змозі впливати чотири групи чинників: тип завдання;
ситуативні впливи; особистісні характеристики суб'єкта; характер міжіндивідних і
міжгрупових взаємодій.
П. В. Дік [8], досліджуючи психологічні фактори ризикованої поведінки
старших підлітків, визначив, що недостатній розвиток когнітивних навичок в цьому
віці сприяє виникненню помилок у переробці інформації про здоров'я та недооцінки
ризику і ігнорування його наслідків. Серед особистісних чинників ризикованої
поведінки підлітків виділив: рівень морального розвитку, особливості мотиваційної
сфери, самоефективність, темперамент, риси характеру (екстраверсія, порушення
емоційної регуляції, пошук гострих відчуттів).
У дослідженні А. А. Бунас [1] встановлено, що у виявленні та розвитку
схильності індивіда до ризику зростає роль особистісних чинників, зокрема, така риса
особистості як пошук нових відчуттів. У осіб схильних до ризику спостерігається
екстернальний локус контролю, тобто вони не можуть виявити свою суб’єктність, яка
вимагає самостійності та відповідальності в діях.
Серед осіб схильних до ризику визначено високий рівень агресивності,
нейротизму, ситуативної тривожності, вони демонструють імпульсивні непомірковані
дії та знижену адаптацію до змінних умов [5].
Отже, аналіз результатів теоретичних досліджень припускають існування
стійких особистісних конструктів, що мають вплив та регулюють реалізацію
ризикованої поведінки.
Емпіричне дослідження впливу ризикованої поведінки на психологічні
характеристики особистості ми здійснили за наступними методиками: методика
діагностики готовності до ризику (Г. Шуберта) [6], методика діагностики потреби у
пошуку відчуттів М. Цукермана [6], 16-факторний особистісний опитувальник
Р. Б. Кеттела [4], визначення характерологічних тенденцій Т. Лірі [4]. Кількісно-якісну
обробку даних здійснено з використанням методів математичної статистики:
порівняння незалежних вибірок U-критерій Манна-Уітні, кореляційного аналізу rПірсона, факторного аналізу [5].
В опитуванні прийняли участь 20 студентів 3 курсу напряму підготовки
«Практична психологія» та 19 студентів 4 курсу напряму підготовки «Дошкільна
освіта» Мукачівського державного університету.
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Для вивчення впливу ризикованої поведінки та психологічні характеристики
особистості ми здійснили кореляційний аналіз з використанням коефіцієнту кореляції
r-Пірсона. Нами визначено на рівні значимості 0,01 наступні кореляційні зв’язки
готовності до ризику, потреби у відчуттях, особистісних особливостей,
характерологічних тенденцій (таблиця 1).
Таблиця 1. Кореляційні зв’язки
готовність
до ризику

потреба у
відчуттях

ІІ
октант

ІІІ
октант

VІ
октант

VІІІ
октант

фактор
Q1

-

0,319*

0,424*

0,370*

0,280

-0,173

-0,130

0,319*

-

0,494**

0,346*

0,324*

-0,470*

0,377*

ІІ октант

0,424*

0,494**

-

0,646*

0,305

-0,135

0,323*

ІІІ октант

0,370*

0,346*

0,646*

-

0,506**

-0,024

0,298

VІ октант

0,280

0,324*

0,305

0,506**

-

-0,032

0,079

VІІІ октант

-0,173

-0,470*

-0,135

-0,024

-0,032

-

-0,051

фактор Q1

-0,130

0,377*

0,323*

0,298

0,079

-0,051

-

Змінні
готовність
до ризику
потреба
у
відчуттях

Готовність до ризику має три помірні на рівні прямих кореляційні зв’язки: з
потребою у відчуттях, ІІ октантом та ІІІ октантом. Так, помірні прямі кореляційні
зв’язки спостерігаються між готовністю до ризику та ІІ октантом (егоїстичність)
(r = 0,424), ІІІ октантом (агресивність) (r = 0,370), потребою у відчуттях (r = 0,319),
тобто чим більше проявляється готовність до ризику, тим інтенсивніше проявляються
егоїстичність, агресивність та потреба особистості переживати різні відчуття. У
досліджуваних з підвищенням рівня готовності ризикувати проявляється збільшення
прояву незалежності, діловитості, аж навіть до крайніх проявів – егоїстичності та
черствості, а також інтенсивніше дратівливість, критичність, нетерпимість до помилок
партнера, аж до проявів насмішкуватості та в’їдливості. Отже, готовність до ризику
залежить від таких психологічних характеристик особистості, як потреба у відчуттях,
егоїстичність та агресивність.
З огляду на те, що ризикована поведінка проявляється у осіб через таку
характеристику особистості як потребу у відчуттях, то також видається доцільним
проаналізувати кореляційні зв’язки потреби у відчуттях та психологічних
характеристик особистості. Помірні прямі та зворотні кореляційні зв’язки
спостерігаються між потребою у відчуттях та ІІ, ІІІ, VІ, VІІІ октантами. Так, помірні
прямі кореляційні взаємозв’язки є між потребою у відчуттях та ІІ октантом
(егоїстичність) (r = 0,494), фактором Q1 (радикалізм – консерватизм) (r = 0,377),
ІІІ октантом (агресивність) (r = 0,346) та VІ октантом (залежність) (r = 0,324), тобто зі
збільшенням потреби у відчуттях підвищується рівень прояву егоїстичності,
консерватизму, агресивності, залежності. Щодо помірного зворотного кореляційного
зв’язку, то його визначено між потребою у відчуттях та VІІІ октантом (альтруїзм) (r = 0,470), тобто з підвищенням потреби у відчуттях знижується альтруїзм. У опитаних з
підвищенням рівня потреби у відчуттях проявляється збільшення прояву незалежності,
діловитості, інтенсивніше дратівливість, критичність, нетерпимість до помилок
партнера, в той же час збільшується повага до інших, вдячність, очевидно до тих, хто
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проявляє до них повагу та вдячність, а також знижується прагнення піклуватися про
близьких та терпимість до недоліків і вміння пробачати. Отже, потреба у відчуттях
залежить від егоїстичності, консерватизму, агресивності, залежності та альтруїзму.
Таким чином, встановлені кореляційні зв’язки свідчать про вплив ризикованої
поведінки на такі психологічні характеристики, як потребу у відчуттях, егоїстичність,
консерватизм, агресивність, залежність, які у свою чергу впливають на виникнення,
прояв та розвиток ризикованої поведінки.
Проаналізуємо результати методики діагностики готовності до ризику
(Г. Шуберта) у студентів напрямів підготовки «Практична психологія» та «Дошкільне
виховання». У групі студентів 3-го курсу напряму підготовки «Практична психологія»
визначено два рівні прояву готовності до ризику: високий та середній. Так,
4 досліджувані, що становить 20 % від даної групи (Х = 16,50 б. SD = 1,00 б.)
проявляють високий рівень схильності до ризику, вираженість ризикованості у них є
високою, їхню поведінку можна назвати ризикованою. У 16 опитаних-психологів,
частка яких становить 80 % (Х = 3,31 б. SD = 7,48 б.) ми визначили середній рівень
прояву готовності до ризику, вони проявляють обережність, готові до ризику, але
вагаються між вибором – ризикувати чи не ризикувати під час прийняття
рішення (таблиця 2).
Таблиця 2. Прояв готовності до ризику у студентів.
Рівні готовності
до ризику
Високий
Середній
Низький

Напрям підготовки «Практична
психологія»
К-ть осіб
%
Х
SD
4
20
16,50
1,0
16
80
3,31
7,48
0
0
0
0

Напрям підготовки «Дошкільна
освіта»
К-ть осіб
%
Х
SD
3
16
20,00
0,0
13
68
-1,38
7,40
3
16
-20,00
4,50

У групі студентів 4-го курсу напряму підготовки «Дошкільна освіта» визначено
всі три рівні прояву готовності до ризику: високий, середній та низький. Так,
3 досліджувані, що становить 16 % (Х = 20,00 б. SD = 0,00 б.) проявляють високий
рівень схильності до ризику, вираженість ризикованості у них є високою, їхню
поведінку можна назвати ризикованою. У 13 опитаних студентів-дошкільників, частка
яких становить 68 % (Х = -1,38 б. SD = 7,40 б.) середній рівень прояву готовності до
ризику, вони проявляють обережність, готові до ризику, але вагаються між вибором –
ризикувати чи не ризикувати під час прийняття рішення. Та у 3 досліджуваних, що
становить 16 % (Х = -20,33 б. SD = 4,50 б.) проявляють низький рівень готовності до
ризику, вони є занадто обережними, не готовими до ризикових дій. Отже, у групі
майбутніх психологів більша кількість осіб, що готові до прояву ризикованої
поведінки, вони менше проявляють обережність, є більш готовими до ризику, менше
вагаються між вибором – ризикувати чи не ризикувати під час прийняття рішення.
Таким чином, студенти напряму підготовки «Практична психологія»
проявляють вищий рівень готовності до ризикованої поведінки, ніж студенти напряму
підготовки «Дошкільна освіта». Очевидно майбутні психологи у своїй діяльності під
час роботи з різними клієнтами будуть постійно приймати рішення про доцільність
використовуваних ними методів, засобів психологічної допомоги особистості, про ту
ступінь ризику, яку вони будуть проявляти при застосуванні стратегій та тактик під час
використання певних психодіагностичних методик, надання індивідуальних та
групових консультацій, організації та проведенні корекційно-розвивальної діяльності.
Теоретичний аналіз свідчить, що готовність до ризику тісно пов’язана з такою
характеристикою особистості, як потреба у відчуттях. За методикою діагностики
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потреби у пошуку відчуттів М. Цукермана ми дослідили рівень потреби у різних
відчуттях та виділили серед опитаних студентів напряму підготовки «Практична
підготовка» три групи людей: з високим, середнім та низьким рівнем зазначених
потреб, а серед студентів напряму підготовки «Дошкільна освіта» дві групи з проявами
середнього та низького рівнів. Представляємо отримані результати потреби у відчуттях
залежно від поділу на підгрупи з різним проявом означеної характеристики (таблиця 3).
Таблиця 3. Прояв потреби у відчуттях у студентів.
Рівні
потреби у
відчуттях
Високий
Середній
Низький

Напрям підготовки «Практична
психологія»
К-сть осіб
%
Х
SD
8
40
10,75
0,50
10
50
9,06
3,07
2
10
0
0

Напрям підготовки «Дошкільна
освіта»
К-сть осіб
%
Х
SD
0
0
7,67
2,08
16
84
7,15
2,27
3
16
5,33
2,08

Серед групи студентів напряму підготовки «Практична підготовка» у
8 досліджуваних (40 %) визначено високий рівень потреб у відчуттях, у них
проявляється потяг, можливо, неконтрольований, до нових вражень, які «лоскочуть
нерви», що часто може провокувати осіб на участь у ризикованих авантюрах та
заходах. У 10 студентів (50 %) є середній рівень потреб у відчуттях, вони вміють
контролювати потреби, помірні у їх задоволенні, тобто, з одного боку – вони відкриті
до нового досвіду, з іншого боку – стримані і розсудливі у необхідних моментах життя.
Та у 2 студентів-психологів (10 %) досліджено низький рівень потреб у відчуттях, вони
передбачливі та обережні, що заважає отримання нових вражень (та інформації) від
життя, надають перевагу стабільності та впорядкованості перед невідомим та
неочікуваним у житті.
Хоч у групі студентів напряму підготовки «Дошкільна освіта» і не виявлено
високого рівня потреби у відчуттях, однак у 16 досліджуваних (84 %) визначено
середній рівень потреб у відчуттях, що свідчить про вміння контролювати потреби, про
помірність у їх задоволенні, тобто, з одного боку – про відкритість до нового досвіду, з
іншого боку – про стриманість і розсудливість у необхідних моментах життя. Та у 3
студентів майбутніх працівників дошкільної освіти (16 %) досліджено низький рівень
потреб у відчуттях, що означає присутність передбачливості та обережності на шкоду
отриманню нових вражень (та інформації) від життя. Випробувані надають перевагу
стабільності та впорядкованості перед невідомим та неочікуваним у житті.
Цікавими є і середні значення показників прояву потреби у відчуттях опитаних
студентів залежно від створених підгруп з різним рівнем прояву готовності до ризику.
Так, у студентів напряму підготовки «Практична психологія» з високими показниками
прояву готовності до ризику хоч середні значення (Х = 10,75 б. SD = 0,50 б.) є в межах
середнього рівня, однак вони є дуже наближеними до високих значень, а у підгрупі
середнього рівня прояву готовності до ризику середні значення (Х = 9,06 б.
SD = 3,06 б.) є значно нижчими, ніж у підгрупі із високим рівнем прояву готовності до
ризику. Щодо показників студентів напряму підготовки «Дошкільна освіта» з
високими та середніми показниками прояву готовності до ризику середні значення
(Х = 7,67 б. SD = 2,08 б. та Х = 7,15 SD = 2,27 б. відповідно) істотно не відрізняються і
є в межах середнього рівня, а у опитаних з низьким рівнем прояву готовності до ризику
хоч середні значення (Х = 5,33 б. SD = 2,08 б.) і є у межах середнього рівня, однак вони
є наближеними до низьких значень.
Отже, у студентів напряму підготовки «Практична психологія» переважає
високий та середній рівні прояву потреби у відчуттях, у студентів напряму підготовки
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«Дошкільна освіта» переважає середній рівень прояву, а в окремих майбутніх
працівників дошкільної освіти – низький рівень. А це вказує на вищий рівень потреби у
відчуттях у студентів напряму підготовки «Практична психологія». Очевидно, їхня
майбутня діяльність пов’язана із роботою з емоційністю людини, а також майбутні
психологи потребують переживання більш широкої гами різних відчуттів.
За 16-факторним особистісним опитувальником Р. Б. Кеттела та за методикою
визначення характерологічних тенденцій Т. Лірі ми визначили інтелектуальні,
емоційно-вольові
особливості,
комунікативні
властивості
і
особливості
міжособистісної взаємодії особистості та характерологічні тенденції особистості у
студентів з різним рівнем прояву готовності до ризику.
Студентам напрямів підготовки «Практична психологія» та «Дошкільна освіта»
з високим рівнем готовності до ризику притаманні наступні психологічні
характеристики (16-факторним особистісним опитувальником Р. Б. Кеттела): за блоком
інтелектуальні особливості середнього рівня показники середніх значень фактором В
(інтелект) (Х = 6,50 ст. SD = 4,04 ст.); за блоком емоційно-вольові особливості
високого рівня показники за фактором О (спокійність – тривожність) (Х = 7,25 ст. SD =
0,71 ст.), середнього рівня прояву за фактором I (чуттєвість – твердість) (Х = 5,50 ст.
SD = 1,51 ст.), за фактором G (низька нормативність поведінки – висока нормативність
поведінки) (Х = 4,62 ст. SD = 1,51 ст.), та за фактором Q4 (внутрішня напруженість –
розслабленість) (Х = 4,63 ст. SD = 1,92 ст.); за блоком комунікативні властивості і
особливості міжособистісної взаємодії високого рівня показники за фактором L
(підозрілість – довірливість) (Х = 9,00 ст. SD = 1,20 ст.) та за фактором N
(прямолінійність – дипломатичність) (Х = 7,25 ст. SD = 1,49 ст.), середнього рівня
показники за фактором Q2 (нонконформізм – конформізм) (Х = 5,75 ст. SD = 2,55 ст.),
за фактором А (відкритість – замкнутість) (Х = 5,25 ст. SD = 1,58 ст.) (таблиця 4).
Таблиця 4. Вираженість психологічних характеристик
у групах студентів з різним рівнем ризикованої поведінки
Шкали
А
В
С
Е
F
G
H
I**
L
M
N
O**
Q1
Q2
Q3
Q4

Х
5,25
6,50
3,00
7,38
6,50
4,63
3,63
5,50
9,00
6,00
7,25
7,25
3,13
5,75
5,75
4,63

Середні значення, (стени)
високий рівень
низький рівень
SD
Х
SD
1,58
4,60
3,29
4,41
7,60
1,34
1,60
4,00
1,00
1,77
5,40
0,55
1,41
6,60
2,519
1,51
6,00
1,87
1,92
3,40
2,19
1,51
7,20
0,84
1,20
9,60
0,55
1,41
5,80
0,45
1,49
6,80
2,86
0,71
4,60
2,41
2,03
3,60
2,41
2,55
5,80
2,05
1,75
4,60
1,34
1,92
6,00
2,45

Примітка. Рівні відмінності * – р≤0,05, ** – р≤0,01
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Тобто у студентів з високим рівнем прояву готовності до ризику проявляються
такі характеристики, як середнього рівня прояву кмітливості, достатнього вміння
аналізувати ситуацію, не особлива здатність до осмислених висновків, легковажність,
ненадійність, непостійність, твердість, реалізм, суворість, неспокійність, упертість,
безстрашність, млявість, недостатня мотивація, незалежність у поглядах,
налаштованість на прийняття самостійних рішень, незалежність, довірливість,
холодність, дипломатичність, простота, відсутність самоаналізу.
Студентам з низьким рівнем готовності до ризику притаманні такі психологічні
характеристики: за блоком інтелектуальні особливості високого рівня показники
середніх значень за фактором В (інтелект) (Х = 7,60 ст. SD = 1,34 стенів); за блоком
емоційно-вольові особливості середнього рівня показники за фактором G (низька
нормативність поведінки – висока нормативність поведінки) (Х = 6,00 ст. SD =
1,87 ст.), за фактором I (чуттєвість – твердість) (Х = 7,20 ст. SD = 0,84 ст.), за фактором
О (спокійність – тривожність) (Х = 4,60 ст. SD = 2,41 ст.) та за фактором Q4 (внутрішня
напруженість – розслабленість) (Х = 6,00 ст. SD = 2,45 ст.); за блоком комунікативні
властивості і особливості міжособистісної взаємодії високого рівня показники за
фактором L (підозрілість – довірливість) (Х = 9,60 ст. SD = 0,54 ст.), середнього рівня
показники за фактором А (відкритість – замкнутість) (Х = 4,60 ст. SD = 3,19 ст.), за
фактором N (прямолінійність – дипломатичність) (Х = 6,80 ст. SD = 2,86 ст.), за
фактором Q2 (нонконформізм – конформізм) (Х = 5,80 ст. SD = 2,05 ст.) (див. табл. 4).
Тобто у студентів з низьким рівнем прояву готовності до ризику проявляються
такі характеристики, як деякі труднощі у навчанні, недостатнє вміння аналізувати
ситуацію, недостатня витримка, рішучості, відповідальності, недостатня терплячість,
деяка залежність від інших, прояви тривожності, невпевненості, репресивність, частий
вплив настрій, деяка збудженість, схвильованість, нетерплячість, ревнивість,
замкнутість, твердість, зайва зарозумілість, незалежність, деяка уважність до людей та
привітність, самоконтроль, деяке честолюбство, невпевненість у собі, часом
проявляється незалежність у поглядах. На основі використання методу порівняння
незалежних вибірок U-критерію Манна-Уітні визначено відмінності між показниками
групи з різними проявами готовності до ризику за фактором І (r=0,008) та фактором О
(r=0,003).
Отже, студенти з високим рівнем прояву готовності до ризику виявляють такі
психологічні характеристики, як середній рівень прояву інтелекту, схильність до
тривожності, чуттєвість, низька нормативність поведінки, високий рівень внутрішньої
напруженості, підозрілість, прямолінійність, нонконформізм та відкритість, а з низьким
рівнем прояву готовності до ризику – високий рівень інтелекту, середній рівень
нормативності поведінки, тривожність, середній рівень прояву внутрішньої
напруженості, підозрілість, замкнутість, твердість.
Студентам напрямів підготовки «Практична психологія» та «Дошкільна освіта»
з високим рівнем готовності до ризику притаманні наступні характерологічні тенденції:
деспотичність (І октант, Х = 7,38 ум. од. SD = 2,33 ум. од.), самозакоханість (ІІ октант,
Х = 8,38 ум. од. SD = 1,92 ум. од.), непримиренність (ІІІ октант, Х = 7,75 ум. од. SD =
2,25 ум. од.), негативізм (ІV октант, Х = 9,25 ум. од. SD = 2,12 ум. од.) та
безкорисливість (VІІІ октант, Х = 7,25 ум. од. SD = 2,43 ум. од.). В той же час
студентам з низьким рівнем прояву готовності до ризику притаманні наступні
характерологічні тенденції владність (І октант, Х = 9,00 ум. од. SD = 1,22 ум. од.),
впевненість у собі (ІІ октант, Х = 4,00 ум. од. SD = 0,00 ум. од.), вимогливість
(ІІІ октант, Х = 4,40 ум. од. SD = 1,52 ум. од.), скептицизм (ІV октант, Х = 4,40 ум. од.
SD = 2,51 ум. од.), та жертовність (VІІІ октант, Х = 11,00 ум. од. SD = 1,22 ум. од.). На
основі використання методу порівняння незалежних вибірок U-критерію Манна-Уітні
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визначено відмінності між показниками груп з різними рівнями проявів готовності до
ризику за І октантом (r=0,01), ІІ октантом (r=0,006), ІІІ октантом (r=0,019), ІV октантом
(r=0,017), VІІ октантом (r=0,032) (таблиця 5).
Таблиця 5. Вираженість характерологічних тенденцій
у групах студентів з різним рівнем ризикованої поведінки
Середні значення, (бали)

Октанти

високий рівень

низький рівень

Х

SD

Х

SD

І (авторитарний)**

7,38

2,33

9,00

1,22

ІІ (егоїстичний)**

8,38

1,92

4,00

0,00

ІІІ (агресивний)*

7,75

2,25

4,40

1,52

ІV (підозрілий)*

9,25

2,12

4,40

2,51

V (підлеглий)

7,88

2,53

7,80

1,64

VІ (залежний)

7,50

2,78

6,20

0,84

VІІ (дружелюбний)

7,63

2,20

7,80

1,10

11,00

1,22

VІІІ (альтруїстичний)*
7,25
2,43
Примітка. Рівні відмінності: * – р≤0,05, ** – р≤0,01

Отже, студентам з високим рівнем готовності до ризику притаманні такі
психологічні особливості як деспотичність, самозакоханість, непримиренність,
негативізм та безкорисливість, студентам з низьким рівнем прояву готовності до
ризику притаманні владність, впевненість у собі, вимогливість, скептицизм та
жертовність.
Для розуміння ступеню змістовності, спорідненості отриманих показників за
методиками, що спрямовані на виявлення чинників впливу ризикованої поведінки на
психологічні характеристики особистості, було проведено факторний аналіз.
Факторний аналіз було здійснено за допомогою статистичної програми SPSS 17.0 з
використанням відомого ряду статистичних критеріїв: виділення головних факторів
[19].
Керуючись критерієм Р. Б. Кеттелла та аналізом графіку власних значень, а
також завданням максимально прозорого і однозначного групування факторів було
виділено 4 фактори (85 % дисперсії). Зміст отриманих 4-ох груп факторів був
проаналізований у відповідності із загальноприйнятими критеріями значущості
величини факторного навантаження (не менше 0,4). Отриманий розподіл факторів
нами було проінтерпретовано наступним чином.
Фактор І «Міжособистісна взаємодія» (25,3 % дисперсії), в який ввійшли
наступні показники: фактор F (0,77), фактор Н (0,77), фактор А (0,89), ІІІ октант (0,82),
фактор Q2 (0,71), фактор Q4 (0,65), фактор N (0,50), ІV октант (-0,95), фактор L (-0,84),
фактор О (-0,57), фактор Е (-0,50). Даний фактор включає такі характеристики від яких
залежить ризикована поведінка як безтурботність, сміливість, відкритість,
агресивність, нонконформізм, внутрішня напруженість, дипломатичність, довірливість,
незалежність, самовпевненість.
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Фактор ІІ «Вольові особливості» (24,3 % дисперсії), до якого належать такі
шкали: фактор Q2, фактор Е (0,72), фактор N (0,66), фактор С (0,62), октант V (0,58),
фактор Н (0,55), фактор G (0,47), октант ІІ (0,42), октант VІІІ (-0,94), фактор Q3 (-0,89),
фактор В (-0,85), готовність до ризику (-0,54). Цей фактор включає нонконформізм,
самовпевненість, дипломатичність, емоційна стабільність, поступливість, сміливість,
нормативність, самовпевненість, безкорисливість, самоконтроль, розвинуте мислення
та готовність до ризику.
Фактор ІІІ «Емоційні та комунікативні особливості» (19,4 % дисперсії)
характерний наступними перемінними: фактор М (0,87), фактор О (0,80), фактор І
(0,79), фактор G (0,66), октант VІ (-0,99), фактор С (-0,68), октант V (-0,52), октант VІІ
(-0,45), октант І (-0,45). До даного фактору належать: мрійливість, схильність до
почуття провини, чуттєвість, нормативність поведінки, залежність, емоційна
нестійкість, поступливість, несамостійність, домінантність.
Фактор ІV «Індивідуальні характеристики» (18,5 % дисперсії), до якого
належать наступні шкали: октант І (0,86), октант ІІ (0,68), октант ІІІ (0,51), октант VІІ
(0,75), потреба у відчуттях (-0,94), фактор Q1 (-0,62), фактор Q4 (-0,57), фактор F (-0,56).
До даного фактора належать такі показники як авторитарність, егоїстичність,
агресивність, дружелюбність, потреба у відчуттях, консерватизм, розслабленість,
безтурботність. Отриманий розподіл факторів представлено в таблиці 6.
Таблиця 6. Фактори ризикованої поведінки студентів
Фактори
І
Готовність до ризику
Потреба у відчуттях
І (авторитарний)
ІІ (егоїстичний)
ІІІ (агресивний)
ІV (підозрілий)
V (підлеглий)
VІ (залежний)
VІІ (дружелюбний)
VІІІ (альтруїстичний)
А
В
С
Е
F
G
H
I
L
M
N
O
Q1
Q2
Q3
Q4

ІІ
-,734
,233
,059
,182
,667
-,610
,255
,301
,192
-,508
,395
-,566
,733
,122
,629
,235
,940
-,607
-,862
-,177
,795
-,696
,548
,714
-,657
,677

ІІІ
-,134
,577
-,804
-,480
-,142
-,278
-,829
-,580
-,658
,446
,604
-,224
-,633
-,232
,637
,214
,283
,385
-,101
,679
-,094
,187
,735
-,072
,351
,484
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ІV
,186
-,232
,450
-,178
,506
-,521
-,301
,315
,516
,691
,523
,753
-,004
-,828
,267
-,433
-,038
-,134
-,236
-,571
-,156
-,557
,148
-,600
,534
,172

,284
-,688
,299
,606
,506
-,480
-,155
-,675
,282
-,002
,333
-,084
-,136
-,264
-,205
,687
,035
,486
-,238
,318
,202
,366
-,158
,315
-,010
-,323
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Отже, у досліджуваних з високим рівнем ризикованої поведінки виділено 4
фактори, що впливають на неї: «Міжособистісна взаємодія», «Вольові особливості»,
«Емоційні та комунікативні особливості», «Індивідуальні характеристики».
Висновки
Визначено, що значна кількість психологічних досліджень спрямована на
пошуки специфічних індивідуально-психологічних рис людини, що зумовлюють її
готовність ризикувати.
Встановлені кореляційні зв’язки свідчать про вплив ризикованої поведінки на
такі психологічні характеристики, як потребу у відчуттях, егоїстичність, консерватизм,
агресивність, залежність, які у свою чергу впливають на виникнення, прояв та розвиток
ризикованої поведінки.
Студентам з високим рівнем прояву готовності до ризику притаманні такі
психологічні характеристики та характерологічні тенденції, як середній рівень прояву
інтелекту, схильність до тривожності, чуттєвість, низька нормативність поведінки,
високий
рівень
внутрішньої
напруженості,
підозрілість,
прямолінійність,
нонконформізм, відкритість, деспотичність, самозакоханість, непримиренність,
негативізм, безкорисливість, а з низьким рівнем прояву готовності до ризику – високий
рівень інтелекту, середній рівень нормативності поведінки, тривожність, середній
рівень прояву внутрішньої напруженості, підозрілість, замкнутість, твердість,
владність, впевненість у собі, вимогливість, скептицизм та жертовність.
У досліджуваних з високим рівнем ризикованої поведінки виділено 4 фактори,
що визначають особливості її формування та прояв: «Міжособистісна взаємодія»,
«Вольові особливості», «Емоційні та комунікативні особливості» «Індивідуальні
характеристики».
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АННОТАЦИЯ

ВЛИЯНИЕ РИСКОВАННОГО ПОВЕДЕНИЯ НА ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛИЧНОСТИ
В статье рассмотрено психологические исследования, направленные на поиски
специфических индивидуально-психологических качеств человека, которые предопределяют готовность
личности рисковать. Проанализировано особенности проявления психологических характеристик
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личности в зависимости от уровня проявления готовности к риску. Определено влияние рискованного
поведения на психологические характеристики личности.
Ключевые слова: рисковое поведение, готовность к риску, личность, психологические
характеристики.
THE SUMMARY
EFFECT OF RISK-TAKING BEHAVIOUR ON PSYCHOLOGICAL FEATURES OF THE
PERSONALITY
Psychological researches aimed at finding a specific individual psychological qualities of a person that
determine readiness to the individual risk are discussesed in the article. Features of the expression of
psychological characteristics depending on the level of readiness to risk are analyzed. The effect of risk-taking
behavior on the psychological characteristics of personality is defined.
Keywords: risk-taking behavior, readiness to risk, personality, psychological features

Журнал наукових праць №16(11)’2014

Науковий вісник Мукачівського державного університету
Економічні науки

154
УДК: 658.1

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ФІНАНСОВОЇ САНАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА В
УМОВАХ КРИЗИ
В. ТЕЛИЧКО, В.Ф. ПРОСКУРА
Мукачівський державний університет
В статті проаналізовано та обґрунтовано найбільш сучасні підходи для проведення санації на
підприємствах. Представлено визначення санаційної спроможності підприємства, визначення його
санаційного потенціалу та організаційне забезпечення санаційної спроможності.
Ключові слова. Санація, банкрутство, санаційна спроможність, санаційний потенціал.

Постановка проблеми
Функціонування промислових підприємств на межі фінансової кризи обумовило
пошук шляхів її попередження та виходу з неї. Своєчасне виявлення ознак фінансової
кризи та чинників, які її можуть викликати, є одною з найважливіших передумов
стабільного розвитку підприємства. Якщо ж превентивні антикризові заходи не були
вчасно застосовані або не дали бажаного результату, підприємство зіштовхується з
небезпекою втрати платоспроможності та можливістю банкрутства. Незважаючи на
досить значний обсяг досліджень по даній проблемі, не існує єдиного визначення
зазначеної дефініції, потребують подальшого дослідження та обґрунтування підходів
до визначення санаційної спроможності.
Аналіз останніх досліджень та публікацій
Суть фінансової санації підприємства, як основи оздоровлення підприємства,
яке знаходиться в стані кризи або банкрутства розглядається у багатьох наукових
дослідженнях вітчизняних та зарубіжних авторів. Верховна Рада України 22.12.2011 р.
ухвалила Закон України № 4212-VI "Про внесення змін до Закону України "Про
відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" [1], який
встановлює умови та порядок відновлення платоспроможності боржника або визнання
його банкрутом та застосування ліквідаційної процедури з метою повного або
часткового задоволення вимог кредиторів. Згідно з цим Законом, під санацією
розуміється система заходів, що здійснюються під час провадження у справі про
банкрутство з метою запобігання визнанню боржника банкрутом та його ліквідації,
спрямована на оздоровлення фінансово-господарського становища боржника, а також
задоволення в повному обсязі або частково вимог кредиторів шляхом реструктуризації
підприємства, боргів і активів та/або зміни організаційно-правової та виробничої структури
боржника. Поряд з законодавчим визначенням санації, широко використовується її
трактування, надане відомими зарубіжними економістами Здравомисловим Н.,
Бекенферде Б., Гелінгом М., як системи фінансово-економічних, виробничо-технічних,
організаційно-правових та соціальних заходів, спрямованих на досягнення чи
відновлення платоспроможності, ліквідності, прибутковості і конкурентоспроможності
підприємства-боржника в довгостроковому періоді [2]. Бланк І. А. із санацією
ототожнює лише заходи щодо фінансового оздоровлення підприємства, які
реалізуються з допомогою сторонніх юридичних чи фізичних осіб і спрямованих на
попередження оголошення підприємства-боржника банкрутом і його ліквідації [3].
Терещенко О.О. вважає, що “санація підприємства – заходи фінансово-економічного
характеру, які відбивають фінансові відносини, що виникають у процесі мобілізації та
використання внутрішніх і зовнішніх фінансових джерел оздоровлення підприємства. ”
[4]. Крамаренко Г.О. і Чорна О.Є. зауважують, що поняття “санація” означає систему
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заходів, проведених для поліпшення фінансового стану підприємства з метою
запобігання їх банкрутства та підвищення конкурентоспроможності, особливо в
періоди економічних криз” [5]. Єльсуков В.П., Каменков В.С., Конанов Б.И. дають таке
коротке визначення санації: “процедура, що передбачає заходи щодо фінансового
оздоровлення боржника, тобто відновлення платоспроможності” [6]. Кизим М.О.,
Забродський В.А. санацією вважають оздоровлення неспроможного боржника, надання
йому фінансової допомоги з боку власника майна, кредиторів та інших юридичних та
фізичних осіб, спрямовані на підтримку діяльності боржника і запобігання його
банкрутства [7].
Формулювання цілей статті
Метою даного дослідження є аналіз основних напрацювань різних науковців з
даної тематики та спроба їх узагальнення для більш чіткого виокремлення сучасних
підходів до вирішення проблем фінансової санації підприємства.
Виклад основного матеріалу дослідження
Проаналізувавши підходи до визначення санації, можна зазначити, що
одноголосно санацією називають систему оздоровчих заходів, яка має різні цілі:
- попередження банкрутства [1, 3, 5, 7];
- задоволення вимог кредиторів [1];
- відновлення платоспроможності, ліквідності, прибутковості [1, 2, 6];
- підвищення конкурентоспроможності [2, 5].
Крім того, деякі автори роблять наголос на джерелах санаційних заходів. Так,
Кизим М.О., Забродський В.А. та Терещенко О. О. зазначають, що санація
здійснюється за рахунок зовнішніх та внутрішніх джерел, тоді як Бланк І.А. стверджує,
що санаційні заходи реалізуються з допомогою сторонніх юридичних чи фізичних осіб.
Тож, узагальнення підходів до визначення санації можна представити на
(рис. 1.)
В результаті висновків щодо ролі потенціалу виживання в життєвому розвитку
підприємства та існуючих визначень, можна запропонувати авторське бачення санації,
як комплексу заходів по управлінню використанням потенціалу виживання
підприємства з метою відновлення платоспроможності, фінансової стійкості,
прибутковості й конкурентоспроможності.
Відновлення платоспроможності, фінансової стійкості, прибутковості й
конкурентоспроможності буде означати вихід зі стану банкрутства. Може виникнути
питання щодо відсутності в авторському визначенні зазначення зовнішніх джерел
санації, але ж використання потенціалу виживання припускає можливості
організаційних перебудов (організаційний потенціал), налагодження взаємовідносин з
контрагентами (управлінський потенціал та ін.). Таким чином, операційними
цілями санації є покриття поточних збитків і усунення причин їхнього виникнення,
збереження або відновлення ліквідності й платоспроможності підприємства,
скорочення всіх видів заборгованості, поліпшення структури оборотного капіталу,
формування фондів фінансових ресурсів, необхідних для проведення санаційних
заходів виробничого значення.
Санація є ефективним інструментом відновлення платоспроможності, позбуття
боргів та продовження діяльності. При цьому ключовим питанням є визначення
санаційної спроможності – саме на основі її оцінки робиться висновок щодо
доцільності проведення санації або ліквідації.
Трактування санаційної спроможності у сучасній науковій літературі досить
неоднозначні., існує невизначеність методичного підходу до неї. Так, Ліснічук О.А.
визначає санаційну спроможність як сукупність можливостей підприємства для
підтримання стійких тенденцій його розвитку в напрямках виробничої, соціальної,
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маркетингової та фінансової діяльності з метою забезпечення платоспроможності,
конкурентоздатності та життєздатності у довгостроковій перспективі [8].

Рис. 1. Узагальнення підходів до визначення різновидів санації
Родіонова Н.В. та Терещенко О.О. відзначають, що санаційна спроможність
визначається здатністю підприємства до подолання фінансово-економічної кризи та до
виживання, тобто визначається наявністю у підприємства, що перебуває у фінансовій
кризі, фінансових, кадрових, виробничих, організаційно-технічних та правових
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можливостей, які встановлюють здатність до успішного проведення його фінансового
оздоровлення [4, 9].
Передерієва С. вказує, що санаційна спроможність є комплексним критерієм
прийняття рішення щодо санації, який узагальнює на основі глибини кризового стану
сукупність критеріїв санаційного потенціалу для майбутньої діяльності, та передумови
подолання кризи – можливість та реальність реалізації санаційної концепції [10].
Булович Т.В. санаційну спроможність розглядає як комплексну природну
характеристику соціально-економічної системи, яка ґрунтується на здатності
підтримувати її у збалансованому, стійкому стані, що й створює передумови для
успішного функціонування. Окрім того, він же зазначає, що санаційна спроможність
виступає своєрідним «економічним імунітетом» підприємства, що визначає його
здатність до протидії негативним впливам факторів зовнішнього та внутрішнього
середовища, формуючи його здатність до самовідтворення [11].
Узагальнюючи вищевказані визначення, можна сформулювати наступні
характерні ознаки санаційної спроможності (рис. 2).

Рис. 2. Узагальнення підходів до визначення санаційної спроможності
Фахівці виділяють чотири основні економічні передумови прийняття рішення
про санацію: санаційна можливість боржника; узгоджений план санації; реальні
підстави виконання плану санації; присутність інвесторів [4].
Авторський погляд на санаційну спроможність базується на наступних аспектах:
- санаційна спроможність є критерієм прийняття рішення щодо доцільності
подальшого життєвого розвитку підприємства, тобто вона повинна спиратися на
обґрунтування необхідності застосування санаційних процедур;
- санаційна спроможність повинна відображати достатність потенціалу для
забезпечення життєвого розвитку підприємства та його стабільність, тобто можливість
подолання фінансової кризи та фінансового оздоровлення.
Ми вважаємо, що санаційна спроможність є критерієм прийняття інтегрального
рішення щодо доцільності подальшого життєвого розвитку підприємства та
можливості санаційного потенціалу підприємства подолати фінансову кризу.
Так, запропоноване визначення санаційної спроможності базується на двох
передумовах – доцільність подальшого життєвого розвитку підприємства та його
можливість подолати фінансову кризу.
В свою чергу, доцільність подальшого життєвого розвитку підприємства
повинна враховувати наступні чинники:
1) нормативно-законодавчі передумови – це може бути заборона ліквідації
підприємства у зв’язку з законодавчими аспектами, державною стратегічною
значимістю підприємства;
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2) бажання кредиторів вдатися до процедур оздоровлення боржника також
свідчить про доцільність застосування санаційних процедур з подальшою оцінкою їх
можливості;
3) реальні інвестиційні проекти є однією з можливостей позитивних змін у стані
підприємства, тому їх наявність може розглядатися як доцільність подальшого
життєвого розвитку;
4) стійкі ринкові позиції можуть включати:
- існуючу чи потенційну можливість зростання попиту на продукцію;
- можливості збільшення обсягу реалізації;
- здатність утримувати конкурентні переваги у зв’язку з окремими
особливостями діяльності підприємства (наприклад, володіння унікальними
технологіями).
У випадку позитивного висновку щодо доцільності подальшого життєвого
розвитку, необхідно оцінити можливість подолання кризи, яка визначається, перед
усім, наявністю якісної санаційної концепції, що включає план санації, та достатнього
санаційного потенціалу.
Таким чином, авторський погляд на санаційну спроможність підприємства
можливо схематично відобразити на (рис. 3.)

Рис. 3. Схематичне визначення санаційної спроможності підприємства
Основним етапом методичного підходу до визначення санаційної спроможності
повинно стати обґрунтування складу санаційного потенціалу.
Існують різноманітні підходи до того, які саме складові поєднує у собі
санаційний потенціал (табл. 1).
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Таблиця 1.

Визначення санаційного потенціалу та його складових
Автор,
Визначення санаційного
Складові санаційного
джерело
потенціалу
потенціалу
Соломянова
наявність у підприємства
Інвестиційний,
-Кирильчук
К.О. фінансово-економічних,
маркетинговий, виробничий,
[123]
виробничо-технічних,
трудовий, фінансовий
організаційно-правових,
трудових
ресурсів,
що
обумовлюють вдале проведення
оздоровчих заходів і подолання
кризи.
Булович
наявність у підприємства
маркетинговий,
Т.В. [11]
фінансово-економічних,
виробничий,
трудовий,
виробничих
та
трудових фінансовий
ресурсів і можливостей їх
ефективного використання у
напрямку
відновлення
й
підтримання достатнього рівня
санаційної
спроможності
суб’єкта господарювання.
Терещенко
Не дає визначення
фінансові,
кадрові,
О.О. [4]
виробничі,
організаційнотехнічні
та
правові
можливості
Більшість науковців у своїх розробках спираються на роботи СоломяновоїКирильчук К.О. [12] та Булович Т.В. [11], які виділяють маркетинговий, виробничий,
трудовий, фінансовий потенціал, як складові санаційного потенціалу. СоломяноваКирильчук К.О. [12] вважає доцільним включення до його складу ще й інвестиційного
потенціалу.
Пропонуємо визначати санаційний потенціал як результат прямого впливу
фінансового, матеріального, інвестиційного потенціалу, та непрямого –виробничого,
організаційного, управлінського, маркетингового, інноваційного потенціалів.
Такий склад санаційного потенціалу ми можемо обгрунтувати цілями санації та
заходами, спрямованими на їх досягнення. Виходячи з того, що цілями санації є
відновлення платоспроможності, ліквідності, фінансової стійкості та прибутковості,
основою санаційного плану є заходи щодо реструктуризації активів та капіталу.
Можливість реструктуризації активів, переведення їх у більш ліквідні форми,
виявлення прихованих резервів визначається матеріальним потенціалом.
Матеріальний потенціал – це наявність матеріальних ресурсів в натуральноречовій формі, які використовуються у виробничій (господарській) діяльності
підприємства. До їхнього складу входять основні фонди та частка оборотних
фондів. Тому, на наш погляд, включення його до складових санаційного потенціалу є
необхідним.
Фінансовий потенціал визначається як обсяг власних, позичених та залучених
фінансових ресурсів підприємства, якими воно може розпоряджатися для здійснення
поточних та перспективних витрат. Тобто фінансовий потенціал характеризує
можливість реструктуризації капіталу підприємства.
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Інвестиційний потенціал це сукупність потенційних і наявних у підприємства
вкладень та можливостей вкладень, що забезпечують впровадження новацій,
оновлення засобів компанії, реалізацію її проектів, отримання доходів, які можуть
сприяти виведенню підприємства з фінансової кризи.
При
цьому,
вплив
виробничого,
організаційного,
управлінського,
маркетингового, інноваційного потенціалів на санаційний теж потрібно враховувати
під час визначення санаційної спроможності. Ці види потенціалу багато в чому
визначають доцільність проведення санаційних заходів та прямим чином
характеризують їх можливість.
Таким чином, схематично можна побудувати організаційне забезпечення
санаційної спроможності (рис. 4), яке визначається наступними положеннями:
1. При формуванні санаційної спроможності необхідно дотримуватися
методологічного підходу: від загального - до конкретного, часткового. Тобто складові
санаційної спроможності повинні визначатися загальними цілями санації та її
загальними потребами;
2. Обґрунтування доцільності подальшого життєвого розвитку підприємства, як
головного критерія прийняття рішення щодо впровадження санації, визначається на
основі виробничого, організаційного, управлінського, маркетингового, інноваційного
потенціалів, які характеризують нормативно-законодавчі передумови, можливе
бажання кредиторів вдатися до процедур оздоровлення боржника, рівень ринкових
позицій ідприємства.
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Рис. 4. Організаційне забезпечення санаційної спроможності
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3. Обґрунтування можливості впровадження санації визначається санаційним
потенціалом та наявною санаційною концепцією, які ґрунтуються на фінансовому,
матеріальному, інвестиційному потенціалах.
4. Реалізація інтегрального аналітичного забезпечення санаційної спроможності
узагальнює її ключові складові і дає можливість комплексно оцінити її рівень.
Висновки
В результаті досліджень можна зробити наступні висновки:
1) санація - комплекс заходів по управлінню використанням потенціалу виживання
підприємства з метою відновлення платоспроможності, фінансової стійкості,
прибутковості й конкурентоспроможності;
2) санаційна спроможність є критерієм прийняття інтегрального рішення щодо
доцільності подальшого життєвого розвитку підприємства та можливості санаційного
потенціалу підприємства подолати фінансову кризу;
3)
при
формуванні санаційної
спроможності
необхідно дотримуватися
методологічного підходу від загального до конкретного часткового. Тобто складові
санаційної спроможності повинні визначатися загальними цілями санації та її
загальними потребами;
4) обґрунтування доцільності подальшого життєвого розвитку підприємства, як
головного критерія прийняття рішення щодо впровадження санації, визначається на основі
виробничого, організаційного, управлінського, маркетингового, інноваційного потенціалів,
які характеризують нормативно-законодавчі передумови, можливе бажання кредиторів
вдатися до процедур оздоровлення боржника, рівень ринкових позицій підприємства;
5) обґрунтування можливості впровадження санації визначається санаційним
потенціалом та наявною санаційною концепцією, які ґрунтуються на фінансовому,
матеріальному, інвестиційному потенціалах;
6) реалізація інтегрального аналітичного забезпечення санаційної спроможності
узагальнює її ключові складові і дає можливість комплексно оцінити її рівень;
7) санаційний потенціал є визначальним критерієм санаційної спроможності, але не
єдиним чинником, необхідно формування аналітичного забезпечення санаційної
спроможності і тільки на цій можливе прийняття рішення щодо доцільності застосування
санаційних заходів на підприємстві.
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АННОТАЦИЯ
СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ФИНАНСОВОЙ САНАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЯ В УСЛОВИЯХ
КРИЗИСА

В статье проанализированы и обоснованы наиболее современные подходы для
проведения санации на предприятиях. Представлены определения санационной возможности
предприятия, определение его санационного потенциала и организационное обеспечение
санационной способности.
Ключевые слова. Санация, банкротство, санационная способность, санационный
потенциал.

SUMMARY
NEW APPROACHES TO THE FINANCIAL READJUSTMENT OF ENTERPRISES IN A
CRISIS
This paper analyzed and proved most modern approaches of readjustment for enterprises.
Submitted by definition sanation ability of the enterprise, identify sanation potential and
organizational support sanation capacity.
Keywords. Restructuring, bankruptcy, sanation capacity, sanation potential.

УДК 657
ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ ЗА
ТОВАРНИМИ ОПЕРАЦІЯМИ
БАЙСА Т. С., ДАНЬКІВ Й. Я.
Мукачівський державний університет

У даній статті розглядаються питання теорії, практики та шляхи вдосконалення обліку
розрахунків по товарним операціям.
Ключові слова: розрахунки, кредиторська заборгованість, дебіторська заборгованість.

Постановка проблеми. Сьогодні підприємства України працюють в умовах
жорсткої конкуренції, тому їх власникам необхідно контролювати усі процеси, які
пов’язані із закупівлею, утриманням та реалізацією товарів для прийняття ефективних
управлінських рішень.
Організацію обліку необхідно побудувати таким чином, щоб обліковааналітична інформація могла бути отримана в будь-який час за будь-яким напрямом
розрахункової політики підприємства.
Торгівельні підприємства постійно ведуть розрахунки з постачальниками за
придбані в них основні засоби, сировину, матеріали, товари та інші товарноматеріальні цінності та надані послуги; з покупцями – за куплені ними товари; із
замовниками – за виконані роботи та надані послуги.
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Дбаючи про поточну господарську діяльність, керівник підприємства, його
власники, головні спеціалісти зобов’язані постійно думати про перспективу
підприємства. Тільки така система управління може бути основою успішного розвитку
підприємства.
В умовах нестабільності економіки ризик несплати або несвоєчасної оплати
рахунків збільшується, що призводить до появи дебіторської та кредиторської
заборгованості. Частина цієї заборгованості в процесі фінансово-господарської
діяльності неминуча і повинна знаходитися в рамках припустимих значень.
Удосконалення обліку розрахунків за товарними операціями на сьогоднішній
час є надзвичайно актуальним питанням. Тому що від вчасності надходження
грошових коштів на підприємство залежить як його поточна діяльність, так і розвиток
в майбутньому.
Аналіз останніх джерел та публікацій. Проблемам обліку зобов’язань
присвячено багато праць учених-економістів. Вагомий внесок у їхнє вирішення
зробили Т.А. Бутинець, Г.В. Власюк, С.Ф. Голов, З.В. Задорожний, Л.М. Кіндрацька,
Є.В. Мних, О.В. Олійник, О.М. Петрук, В.С. Рудницький, В.В. Сопко, Н.М. Ткаченко
та інші. У літературних джерелах методика аналізу поточних зобов’язань розглядається
у складі проведення аналізу господарської діяльності підприємства і не запропоновані
нові підходи щодо вдосконалення обліку, розрахунків по товарним операція.
Формування цілей статті. Метою даної статті є дослідження питань
вдосконалення обліку розрахунків за товарними операціями.
Виклад основного матеріалу дослідження. Кожне підприємство в ході своєї
звичайної діяльності має певні відносини з іншими суб’єктами господарювання, тому
керівнику підприємства необхідна достовірна та своєчасна інформація для прийняття
відповідних управлінських рішень в процесі його функціонування.
Прибутковість діяльності підприємства залежить від швидкості обороту
капіталу, що визначається цілим комплексом економіко-організаційних заходів. Його
частиною є розрахунки між суб’єктами господарської діяльності. Для дотримання
діючих правил розрахунків між контрагентами слід запобігати їх простроченню,
сприяти зменшенню кредиторської і дебіторської заборгованостей. Чим швидше
здійснюється процес розрахунків, тим ефективніше здатне працювати саме
підприємство. Так, наприклад, значне перевищення дебіторської заборгованості над
кредиторською може привести до так званого технічного банкрутства. Це пов’язано зі
значним відволіканням засобів підприємства з обороту і неможливістю вчасно
погасити заборгованість перед кредиторами [2].
При розробці заходів щодо вдосконалення обліку розрахунків за товарними
операціями на підприємствах торгівлі необхідно звернути увагу на такі проблеми:
1) вдосконалення обліку розрахунків із постачальниками та підрядниками;
2) вдосконалення обліку розрахунків з покупцями та замовниками;
Порядок і форми розрахунків з постачальниками визначається господарськими
договорами, внаслідок виконання яких у підприємства виникають поточні зобов’язання
– кредиторська заборгованість. Господарський договір є найбільш поширеною і
найважливішою підставою у виникнення зобов’язань, основною формою реалізації
товарно-грошових відносин між підприємствами [2].
Тому при здійсненні розрахункових операцій з постачальниками та
підрядниками особливу увагу приділяють наявності простроченої кредиторської
заборгованості. Несвоєчасне погашення цієї заборгованості тягне за собою низку
негативних наслідків для підприємства, а саме таких як штрафи, неустойки, що
відбивається на фінансовому стані підприємства. Крім цього, затримка платежів
постачальникам створює підприємству імідж ненадійного партнера на ринку. Тому
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значну увагу в обліковому процесі слід приділяти відстеженню фактів виникнення та
своєчасного погашення заборгованості за товарно-матеріальні цінності (послуги).
З метою усунення фактів виникнення простроченої кредиторської
заборгованості, ефективного контролю за своєчасним погашенням заборгованості
підприємства перед постачальниками, пропонується вдосконалити аналітичний облік
розрахунків з ними шляхом впровадження в документообіг облікової системи
аналітичного документа, а саме, „Відомість розрахунків з постачальниками
(підрядчиками)”. Даний документ пропонується вести в розрізі кожного постачальника
та підрядника.
Для впровадження даної форми в документообіг необхідно, щоб в ній
відображалися
всі операції, які були здійснені підприємством з конкретним
постачальником (підрядником) протягом року (отримання товарів (послуг) за
конкретною поставкою; здійснення передоплати за конкретну поставку; оплата
заборгованості за раніше отримані товари (послуги) та ін..). За допомогою цієї
відомості спеціалістам, які відповідають за правильність та своєчасність розрахунків з
постачальниками, дасть змогу щодня правильно планувати платіжний баланс і
здійснювати своєчасне погашення кредиторської заборгованості.
Виходячи із вище сказаного, відомість розрахунків з постачальниками
(підрядниками) може містити таку інформацію:
- конкретну поставку товарів, послуг;
- умови продажу товарів, послуг, а саме форму цивільно-правового договору
згідно до якого здійснюється поставка, його номер та дата укладання;
- передоплату за поставку товарів, послуг;
- фактичну заборгованість за даною поставкою;
- заборгованість за попередні поставки;
- дату та суму фактичного погашення заборгованості за конкретною
поставкою;
- залишок несплаченої та наявної простроченої заборгованості певному
постачальнику;
- інші умови щодо розрахункыв із постачальниками та підрядниками.
За ведення даної відомості та прийняття певних рішень щодо розрахунків з
постачальниками та підрядниками відповідальність необхідно покласти на окремого
працівника бухгалтерії. Розроблений аналітичний документ пропонується вести на
протязі року, після чого його необхідно здати в архів на зберігання. Пропонується
встановити період зберігання документа в архіві три роки. Залишки переносити в
новостворений документ наступного звітного періоду.
Також на підприємстві повинна фігурувати посада бухгалтера-матеріаліста.
Повноваження цієї особи полягають у відповідальності за надання інформації щодо
отримання від постачальників та підрядників товарів та послуг. Для своєчасного
надання первинних документів щодо отримання від постачальників (підрядників)
товарів (послуг) пропонується розробити допоміжний документ, в якому буде
міститися інформація від бухгалтера-матеріаліста, а саме, „Довідку про надходження
товарів (послуг) від постачальників (підрядників)”.
Дану довідку пропонується вести в хронологічному порядку на кожну дату
поставки. В документі міститиметься інформація стосовно:
- дати поставки;
- коду поставки;
- документу поставки;
- суми поставки та умови продажу.
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Оформлену відповідним чином довідку бухгалтер-матеріаліст повинен передати
для обробки (заповнення „Відомості розрахунків з постачальниками (підрядниками)”)
бухгалтеру відповідальному за заповнення даної відомості не пізніше наступного дня,
коли ця довідка була створена. Після обробки довідки за певний календарний період
зшиваються та передаються в архів, для зберігання протягом трьох років.
Отже, ведення запропонованих аналітичних документів на підприємстві
дозволить удосконалити облік кредиторської заборгованості шляхом забезпечення
чіткого контролю своєчасності розрахунків за кожною поставкою товарів та послуг,
тим самим дозволить підвищити рівень платіжної дисципліни підприємства. [4].
Наступним етапом роботи виступає дослідження вдосконалення обліку
розрахунків з покупцями та замовниками.
Облік розрахунків з покупцями та замовниками є однією з найважливіших і
найбільш досліджених ділянок бухгалтерської роботи, оскільки на цьому етапі
формується основна частина доходів та грошових надходжень підприємства.
Сучасні жорсткі конкурентні умови господарювання вимагають від
підприємства вирішення цілого ряду облікових проблем, що зумовлені суперечливим
характером нормативних документів, а також рівнем розробки окремих практичних
аспектів методологій обліку заборгованості. Зокрема, це теоретичні і методичні
аспекти обліку безнадійної дебіторської заборгованості, врахування ризиків,
удосконалення методики відображення розрахунків з покупцями та замовниками в
системі рахунків бухгалтерського обліку.
Виникають випадки, коли підприємство здійснює продаж товарів у кредит
(комерційний кредит) і наражається на ризик неповернення дебітором боргу. Однак,
кредитування споживачів значно збільшує обсяги продажу, що спонукає підприємство
продавати продукцію на умовах відстрочки.
Рівень дебіторської заборгованості визначається багатьма чинниками, а саме:
вид продукції, місткість ринку певною продукцією, умови договору, прийнята на
підприємстві система розрахунків тощо [5].
На сьогоднішній день повернення коштів дебіторами є однією з основних
проблем підприємства. Зростання обсягів дебіторської заборгованості призводить до
погіршення стану ліквідності підприємств, тим самим збільшуючи ризик банкрутства
[1].
З метою запобігання зростання дебіторської заборгованості на підприємстві,
забезпечення повернення боргів і зниження втрат при їх неповерненні торгівельні
підприємства повинні здійснювати щомісячні звірки для уникнення існування
заборгованості більше трьох років, яка може перетворитися на безнадійну дебіторську
заборгованість. Але інформація з Актів звірок недостатньо чітко відображає звітну
інформацію про поточний стан дебіторської заборгованості та не надає змоги
здійснення достовірних прогнозів про наміри та можливості контрагентів, що, у свою
чергу, створює перешкоди для прийняття вірних та своєчасних рішень керівництвом
підприємства.
Для усунення вказаного недоліку з метою підвищення оперативності та
наочності інформації про поточний стан дебіторської заборгованості пропонується на
основі матеріалів щомісячних Актів звірок формувати зведену відомість, у якій
здійснюватиметься групування дебіторської заборгованості по строках її непогашення,
розраховуватимуться коефіцієнти сумнівності по кожній групі, виходячи з фактичної
суми заборгованості за попередні звітні періоди, а також відображатимуться основні
результати аналізу фінансового стану контрагентів та їх платоспроможності. Це
дозволить суттєво знизити ризики шляхом визначення індивідуальних умов для
укладання угод з певним контрагентом, що сприятиме підвищенню якості управління
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дебіторською заборгованістю та покращенню фінансового стану підприємства в цілому
[3].
Аналітичний облік дебіторської заборгованості дає можливість отримувати
інформацію щодо заборгованості покупців, терміни оплати для яких не настав; за
розрахунковими документами, не оплаченими вчасно покупцями і замовниками;
заборгованістю товарами на відповідальному зберіганні у покупців через відмови від
прийняття розрахункових документів до оплати за різними підставами [1].
Щодо удосконалення аналітичного обліку дебіторської заборгованості одним із
можливих варіантів є введення аналітичного рахунка 364 „Розрахунки за
відстроченими платежами”, на якому слід обліковувати розрахунки за тією
дебіторською заборгованістю по товарам, роботам і послугам, за яку було відстрочено
виконання зобов’язань за договором. Це дасть можливість:
- здійснювати ефективний контроль за дебіторською заборгованістю;
- чітко окреслити суми тієї заборгованості, за якою слід нараховувати резерв
сумнівних боргів;
- спостерігати за обсягами поточної та довгострокової заборгованості.
Удосконалення аналітичного обліку дебіторської заборгованості дасть
можливість своєчасно отримати інформації про її обсягів, а також дасть змогу
приймати оптимальні управлінські рішення [1].
Для покращення розрахункової дисципліни та скорочення величини
дебіторської заборгованості необхідно ввести такі заходи:
1.
Внести зміни до плану рахунків та розробити методичні рекомендації з
удосконалення облікових регістрів щодо обліку розрахунків з покупцями та
замовниками (необхідно чітко визначити рахунки відображення поточної та
довгострокової заборгованості покупців як передбаченої, так і не передбаченої
договорами).
2.
Забезпечити гармонізацію вітчизняних та міжнародних стандартів обліку
дебіторської заборгованості.
3.
Необхідно вдосконалити методи визначення суми резерву сумнівних
боргів, та здійснити заходи щодо стимулювання створення вітчизняними
підприємствами резерву сумнівних боргів.
4.
Розробити методичні рекомендації з удосконалення обліку та контролю
простроченої та безнадійної заборгованості, своєчасно здійснити нагляд за
співвідношенням дебіторської та кредиторської заборгованості.
Таким чином, вище викладені пропозиції будуть сприяти вдосконаленню
організації розрахунків із покупцями та замовниками та їх обліку, допоможуть вчасно і
правильно приймати управлінські рішення, уникати складних і суперечливих ситуацій
з дебіторами, а також знизити дебіторську заборгованість підприємства та покращити
його фінансовий стан [5].
З метою покращення розрахунків з постачальниками та підрядниками,
скорочення дебіторської та кредиторської заборгованості пропонуємо деякі пропозиції
для удосконалення обліку розрахунків:
1. Необхідно стежити за співвідношенням дебіторської та кредиторської
заборгованості: значне перевантаження дебіторської заборгованості створює загрозу
фінансовій стійкості підприємства і робить необхідним залучення додаткових (як
правило, дорогих) засобів; перевищення кредиторської заборгованості над
дебіторською може призвести до неплатоспроможності підприємства.
2. Доцільно проводити аналіз складу і структури дебіторської та кредиторської
заборгованості за конкретними постачальниками і покупцями, а також щодо термінів
утворення заборгованості або терміни їх можливого погашення, що дозволить
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своєчасно виявляти прострочену заборгованість і вживати заходів щодо її стягнення.
Дані про терміни виникнення (погашення) заборгованості мають бути регулярними і
оперативними, їх доцільно акумулювати в окремому документі.
3. Контролювати оборотність дебіторської та кредиторської заборгованості, а
також стан розрахунків щодо простроченої заборгованості, так як в умовах інфляції
будь-яка відстрочка платежу призводить до того, що підприємство реально отримує
лише частину вартості поставленої продукції, тому бажано розширити систему
авансових платежів.
4. Організація на підприємстві системи аналітичного обліку дебіторської
заборгованості не тільки по термінах, але і за розмірами, місцезнаходженням
юридичних осіб, фізичних осіб і пропонованих умов оплати.
5. На високому рівні організувати роботу з договорами, в картці клієнта
відрізняти працює він під реалізацію або за системою передоплати.
Висновки з даного дослідження. Таким чином, у даній статті викладені
пропозиції по вдосконаленню організації розрахунків та їх обліку, які будуть сприяти
зниженню дебіторської та кредиторської заборгованості та зміцненню фінансового
стану підприємства [88].
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АННОТАЦИЯ
ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УЧЕТА РАСЧЕТОВ ПО ТОВАРНЫМ ОПЕРАЦИЯМ
В статье рассматриваются вопросы теории, практики и пути совершенствования бухгалтерской
расчетов для товарных операций.
Ключевые слова: расчет, кредиторская задолженность, дебиторская задолженность.

SUMMARY
BY IMPROVING THE PAYMENTS BY PRODUCT TRANSACTIONS
This article considers the questions of theory, practice and ways of improvement to the accounting calculations
for the commodity operations.
Keywords: calculation, accounts payable, accounts receivable.
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УДК 336.717.3
АНАЛІЗ ДЕПОЗИТНИХ ОПЕРАЦІЙ БАНКІВ
ДАНКО ЮЛІЯ
Мукачівський державний університет

Розглянуто теоретичні та практичні засади депозитної політики банків України в умовах
формування національної грошово-кредитної системи, а також визначено напрями подальшого розвитку
депозитних операцій в умовах зростання конкуренції на депозитному ринку.
Ключові слова: аналіз; депозити; фізичні особи; ринок банківських депозитів; стабільність
ресурсної бази; витратність ресурсної бази; банк.

Постановка проблеми. Загальновідомо, що депозитні операції відіграють
значну роль у діяльності банку, тому що вони є головним джерелом проведення
активних і, насамперед, пасивних операцій. Від характеру депозитів залежать види
кредитних операцій і, відповідно, розмір доходу банку. До того ж правильна
організація депозитних операцій забезпечує ліквідність комерційних банків і депозитні
операції сприяють прискоренню безготівкових розрахунків, а ресурси, сформовані за
рахунок депозитних операцій,зазвичай дешевші міжбанківських кредитів. Тому
виникає необхідність аналізу ділової активності банку щодо залучення фінансових
ресурсів. Депозити є основним джерелом залучених коштів комерційного банку. За
різними оцінками, депозити забезпечують від 70 до 95 % банківських ресурсів. це
пояснюється їх численністю, відносною стійкістю та меншою вартістю порівняно з
іншими джерелами.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вивченню проблем розвитку
депозитних операцій у тих чи інших періодах розвитку економіки присвячено чимало
наукових праць та періодичних видань багатьох вітчизняних та зарубіжних
економістів, до яких належать: Бертков М.Т., Васюренко О.В., О.Заруба, Дмітрієва
О.М., Кисельов В.В., Косой А.М., Лаврушин О.І., Мороз A. M., Савлук М.І., Усоскін
В.М. та ін.
Формулювання цілей статті. Метою пропонованої статті є дослідження
перспектив розвитку депозитування в Україні на прикладі банку АТ «КомІнвестБанк»,
аналіз порядку організації депозитних операцій комерційного банку. Досягнення
поставленої мети є можливим через послідовне вирішення наступних завдань: розгляд
теоретичних аспектів проведення депозитних операцій та запропонування шляхів
удосконалення депозитної діяльності банку.
Виклад основного матеріалу дослідження.
Необхідність аналізу депозитних джерел ресурсів викликана тим, що ці ресурси
– найбільше використовуються банком для проведення своїх активних операцій.
Метою аналізу депозитних ресурсів є визначення їх динаміки, структури, питомої ваги
в складі пасивів, визначення співвідношення коштів юридичних і фізичних осіб.
Першим кроком аналізу депозитних джерел коштів виникає необхідність оцінки
динаміки і структури даних ресурсів в загальному обсязі банківських ресурсів, їх
тенденції і напрямки проведення у відповідності до депозитної політики. Визначення
оптимальної структури банківських ресурсів – це проблема, яка потребує ретельного
аналізу стану активів і пасивів. (табл..1)
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Таблиця 1
Динаміка коштів клієнтів «КомІнвестБанк» за період з 31.12.2011 по
31.12.2013 рр.*
Значення станом на
Відхилення
(млн.грн)
Показн
2012/2011
2013/2012
2013/2011
ик
абс.,
Абс,
Абс.,
31.12.11 31.12.12 31.12.13
відн.
відн.
відн.
млн..
млн..
млн..
%
%
%
грн
грн
грн
Кошти
5706,15 6654,50 9065,31
948,35 116,62 2410,81 136,23 3359,16 158,87
до
запит.
фіз.. ос.
Строков 27043,9 26999,8 44887,8
-44.09
99,84 17888,0 166,25 17843,9 165,98
і кошти
5
5
6
1
1
фіз.. ос.
Всього
32750,0 33654,3 53953,1 904,26 102,76 20298,8 160,32 21203,0 164,74
коштів
9
5
7
2
7
фіз..ос.
Кошти
8267,51 7605,38 10299,2 -662,14 91,99 2693,90 135,42 2031,76 124,58
до
8
запитан
ня юр.
ос.
Строков 11904,9 9045,66 11162,3 -2859,30 75,98 2116,64 123,40 -742,65 93,76
і кошти
5
0
юр. ос.
Всього
20172,4 16651,0 21461,5 -3521,43 82,54 4810,55 128,89 1289,11 106,39
коштів
7
3
8
юр. ос.
Всього
52922,5 50305,3 75414,7 -2617,17 95,05 25109,3 149,91 22492,1 142,50
депозит
6
8
5
6
9
них
ресурсів
* Джерело: побудовано автором на основі [5].
Депозитні ресурси, залучені від юридичних осіб зросли на 2031,76 млн. грн. або
на 24,58 % та станом на 31.12.2013 року склали 10299,28 млн. грн. Кошти населення в
депозитних ресурсах банку збільшилися на 21203,07 млн. грн. або 64,74 % та склали
станом на 31.12.2013 – 53953,35 млн.грн. Як бачимо, за наведеними даними, протягом
періоду, що аналізується, зростали як кошти фізичних, так і юридичних осіб в ресурсах
банку. В той же час, кошти приватних вкладників зростали більшими темпами, ніж
кошти суб ’єктів підприємницької діяльності. Дану ситуацію можна пояснити тим, що
«КомІнвестБанк» ставить основну мету на обслуговування фізичних осіб.
Динаміка вкладників фізичних і юридичних осіб відображена на рисунку 1
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Динаміка вкладень депозитних коштів
Млн. грн
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Рис.1 Динаміка вкладень юридичних і фізичних осіб у «КомІнвестБанк» за
період 3 31.12.2011 по 31.12.2013 рр.
В структурі депозитів найбільшу питому вагу займають строкові вклади. Це
може мати як позитивні, так і негативні наслідки для діяльності банку. Строкові
депозити є стабільним джерелом коштів, яке в найбільшій мірі може
використовуватися в активних операціях та не погіршує ліквідного стану банку. В той
же час, дане джерело має високу вартість в порівнянні з коштами до запитання, що
збільшує процентні прибутку. Реальна практика надання «КомІнвестБанк» вкладних
послуг фізичним особам показує, що в умовах щодо спокійної ситуації на фінансовому
ринку найбільш стабільними є накопичувальні депозитні внески.
Розглянемо динаміку коштів до запитання юридичних та фізичних осіб в
ресурсах банку за допомогою рисунку 2.
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Рис.2 Динаміка коштів до запитання «КомІнвестБанк» за період з
31.12.2011 по 31.12.2013 рр
Як свідчать наведені дані, кошти до запитання, залучені від юридичних осіб, в
абсолютному значенні превалюють над такими ж коштами, отриманими від фізичних
осіб. Це зрозуміло, оскільки метою відкриття поточних рахунків підприємств є
обслуговування виробничо –фінансової діяльності, і в певні періоди часу на таких
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рахунках акумулюються значні суми коштів, в той час як можливість використання
поточних рахунків та рахунків до запитання фізичних осіб є набагато нижчою в зв’язку
з нерозвиненістю безготівкових розрахунків та недоцільністю акумулювання значних
залишків на таких рахунках.
Як вже зазначалося, найбільшу питому вагу в ресурсах банку займають строкові
кошти, ці дані свідчать про зростання довіри до банку з боку вкладників. А таке
зростання, в свою чергу, позитивно впливає на діяльність банку, тому що ці ресурси –
найбільш стабільні і дають можливість банку використовувати їх для проведення своїх
кредитно –інвестиційних операцій.
Тому розглянемо їх зміни протягом періоду дослідження за допомогою таблиці 1 та
рисунку 3.
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Рис. 3 Динаміка строкових коштів «КомІнвестБанк» за період з 31.12.2011 по 31.12.2013 рр
Таким чином, можна зазначити, що темпи залучення ресурсів на строкові рахунки
юридичних осіб за період, що аналізується, значно менші від темпів залучення ресурсів від
фізичних осіб. Для фізичних осіб розміщення вільних коштів в банках є чи не єдиним
варіантом отримання доходів, то для підприємств дана операція не є основним видом
діяльності на фінансовому ринку, всі вільні кошти підприємств повинні бути інвестовані в
виробництво та його розвиток. Значна сконцентрованість ресурсної бази банку на строкових
коштах може призвести до ризику втрати ліквідності внаслідок значного відтоку даних
ресурсів з банку.
Розглянемо динаміку зміни депозитної ставки на вклади фізичних осіб (табл. 2)
Таблиця 2
Динаміка відсоткових ставок за різними типами вкладів

Тип вкладу
Стандарт
Звичайний
Дитячий
Весняний
Пенсійний

Середня ставка %
2012, річні%
2013, річні%
Євр
грн. долар
грн
долар
Євро
о
11,00 4,25 3,25 11,00
4,25
3,25
17,00 6,00 5,00 17,50
7,00
7,00
13,00 6,00 5,00 13,00
6,00
5,00
7,00 6,00 17,50
7,50
7,50
11,75 4,25 3,25 11,75
4,25
3,25

Приріст
Грн

долар

Євро

0
0,50
0
0

0
1,00
0
0,50
0

0
2,00
0
1,50
0

Як бачимо, банк «КомІнвестБанк» збільшив кількість депозитних пропозицій на
вклади, які користуються більшим попитом серед населення, що характеризується їх
зацікавленістю у додатковому залученні коштів фізичних осіб.
Банк веде виважену процентну політику та постійно контролює співвідношення
вартості залучених та розміщених ресурсів, розраховує рівень процентного ризику та
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проводить моніторинг характеру ризику окремих складових, динамічний аналіз
«ГЕПу» між чутливими до змін процентної ставки активами та пасивами, аналізує
тривалість чутливих до змін процентної ставки активів та пасивів. Банк бере на себе
ризик, пов’язаний з впливом коливань ринкових процентних ставок на потоки
грошових коштів.
Ризик процентної ставки - це ризик, що загрожує доходам і капіталу та виникає
внаслідок несприятливих змін процентних ставок на ринку. Ризик процентної ставки
виникає в результаті будь-якої з наступних невідповідностей між активами і
зобов’язаннями:
♣
розриви по строках погашення між активами та пасивами;
♣
фіксовані та змінні процентні ставки;
♣
різні періоди перегляду процентних ставок.
З метою управління процентним ризиком банк постійно здійснює оцінку
ринкових відсоткових ставок за різними видами активів та зобов’язань, по яких
нараховуються відсотки. В процесі управління процентним ризиком аналізується
собівартість пасивів і прибутковість активів, приймається рішення щодо рівня
процентної маржі, забезпечення прибутковості операцій банку, аналізується часова
структура активів і пасивів, проводиться моніторинг ринків та прогнозування напрямку
змін в процентних ставках на грошових ринках України. [1]
Для вимірювання і оцінки процентного ризику застосовуються методи аналізу
процентних розривів між активами і пасивами за строками перегляду процентної
ставки та аналізу впливу певних сценаріїв зміни процентних ставок на процентні
прибутки банку.
У звітному році банком дотримувалася політика встановлення помірної маржі з
метою покращення конкурентної позиції на ринку.
Виходячи з рівня процентних ставок на ринку та ринкової позиції банку,
приймаються рішення щодо зменшення або збільшення процентної маржі,
встановлюються обмеження на рівні процентних ставок по залученим та розміщеним
ресурсам, та на рівень невідповідності між активами та зобов’язаннями банку по
строкам чутливості до зміни процентних ставок.
Сьогодні депозити – це не спосіб заробітку, а швидше засіб зберегти те, що є, з
найменшими втратами для себе. Хоча при високих відсотках заробити також можливо.
Згідно з останніми дослідженнями, більшість принаймні отримує назад вкладені
кошти, навіть якщо втрачає на відсотках.
Банківська система України знаходиться на етапі сегментації ринку банківських
послуг між окремими банківськими інститутами, яка, у свою чергу, забезпечується
відповідною політикою комерційних банків. Проведений аналіз дозволив визначити
еволюцію банківської діяльності банку на ринку в Україні. Визначено тісний
взаємозв’язок між розвитком депозитного ринку та процесами стабілізації грошової
одиниці, грошово-кредитного ринку, зростанням грошових доходів населення та
соціально-економічним зростання загалом. [4]
Важливим чинником зростання обсягів депозитного ринку в Україні є зростання
грошових доходів юридичних та фізичних осіб,що за умови відсутності фінансового
ринку як альтернативи інвестування визначає депозитні вклади як головне джерело
портфеля активів. За цих умов особлива увага звертається на фінансові аспекти
діяльності банку. Забезпечення фінансової стабільності банку в сучасних умовах
базується на використанні механізму банківського менеджменту, складовою якого є
депозитна політика банку. Таким чином, ефективність управління та функціонування
банку значною мірою визначається ефективністю ринку.
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Загалом, депозитний портфель банку має позитивні тенденції до зростання, але
такі фактори як нестабільність депозитних ресурсів впливає на його обсяг.
Проаналізована клієнтська база показує, що відхилення залучення клієнтів банку та
розширення бази перебувають в задовільному стані, що потребує зосередження уваги
на даних показниках.
Висновки з даного дослідження. Таким чином, ефективність управління та
функціонування банку значною мірою визначається ефективністю реалізації
депозитної політики. У кожній країні розробляються принципи регулювання і
стимулювання банківського ринку. І з цієї точки зору стійкість фінансових інститутів,
їх рентабельність буде найважливішим показником не лише для фінансової системи
країни, а для економіки в цілому, тобто ефективність банківської системи має
оцінюватися інтегрально – з погляду її функцій у національній або світовій економіці.
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АННОТАЦИЯ
АНАЛИЗ ДЕПОЗИТНЫХ ОПЕРАЦИЙ БАНКОВ

Теоретические и практические основы депозитной политики украинских банков
в условиях формирования национальной денежной системы были изучены, и были
определены области для дальнейшего развития депозитных операций в условиях роста
конкуренции на рынке депозитов.
Ключевые слова: анализ; депозиты; физические лица; Рынок банковских
депозитов; стабильность ресурсной базы; стоить интенсивность ресурсной базы; банк.
SUMMARY
ANALYSIS OF DEPOSIT BANKS
The theoretical and practical foundations of the deposit policy of Ukrainian banks under the conditions
of forming national monetary system were studied, and the areas for further development of deposit operations
in the face of rising competition in the deposit market were identified.
Keywords: analysis; deposits; physical persons; market of banking deposits; stability of the resource
base; cost intensity of the resource base; bank.
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УДК 330.131.7
ВПЛИВ РИЗИКІВ НА ПЕРСПЕКТИВУ РОЗВИТКУ ГОТЕЛЬНОРЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ В РЕГІОНІ
ПРОСКУРА В.Ф., КОРІШ Ю.В
Мукачівський державний університет

У статті досліджено основні фактори, генеруючі ризики готелю на етапі експлуатації: ризику
зниження фінансової стійкості, ризику неплатоспроможності, інфляційного, процентного, кредитного,
інноваційного фінансового ризику. Особливу увагу приділено розгляду теоретичних та практичних
підходів щодо сутності економічних ризиків, їх мінімізації в готельно-ресторанному бізнесі, а також
дослідженню впливу ризиків на перспективу розвитку готельно-ресторанного бізнесу.
Ключові слова: економічні ризики, інвестиційний ризик, інфляція, дефляційний ризик, валютний
ризик, ризик ліквідності, інноваційний ризик, мінімізація ризиків.

На сучасному етапі розвитку суспільства все частіше враховуються ризики. В
результаті господарської діяльності людини виникає безліч різних питань, на які є
альтернативні відповіді (вирішення) і майже завжди тією чи іншою мірою пов’язані з
ризиком. Саме тому проблема ризику в наш час є особливо актуальною.
Аналіз останніх досліджень:
Серед робіт, які стосуються проблеми впливу ризиків на розвиток готельноресторанного бізнесу, заслуговують уваги праці В. Г. Шматка, В. В. Вітлінського, О. С.
Віханского, Л. Н. Тепман, О.О.Овчарова , В.С.Асаулка, Г.П.Захарова, В. О. Василенка
та ін. На нашу думку, не отримали достатнього висвітлення дослідження, пов’язані із
визначенням впливу ризиків на діяльність готельно-ресторанного бізнесу. Існує
необхідність проводити дослідження впливу відразу кількох видів економічних
ризиків, що дасть більше способів та можливостей для управління ними.
Постановка задачі
Метою написання даної статті є визначення впливу ризиків на перспективу
розвитку готельно-ресторанного бізнесу .
Результати та їх обговорення
Вчені у трактуванні категорії ризику використовують різні підґрунтя, такі як дія,
невизначеність, вірогідність, проте у загальному всі вони свідчать про можливу втрату
ринкової ціни об'єкта, з яким ризик пов'язаний.
В роботах вітчизняних і зарубіжних науковців існують різні виміри
оптимального управління ризиками в умовах кризи . Так, О.О.Овчаров [5] розглянув
специфічні риси управління ризиками, він вказує на жорсткі вимоги до рівня ризиків на
підприємствах через те, що вони включають в себе ризики, пов’язані зі збитками для
підприємств. В.С.Асаулко [2] стверджує, що «...управління валютними ризиками є
шляхом до ефективної роботи підприємства». Г.П.Захаров [4] розглянув стан і
закономірності соціально-економічних процесів та явищ, пов’язаних з ухваленням
управлінських рішень в умовах високого ступеню ризику та невизначеності.
Нам імпонує думка В. Г. Шматка та В. О. Василенка, які пропонують таку
дефініцію підприємницького ризику як небезпеки потенційно можливої, ймовірної
втрати ресурсів і недоотримання доходу порівняно з варіантом, розрахованим на
раціональне використання ресурсів. Дане визначення досліджуваної категорії є
відгуком, який висловлювався різними науковцями на протязі останнього часу.
В сучасних умовах ризик є невід’ємною складовою людського буття. Він
супроводжує практичну діяльність людини незалежно від суспільного ладу та
економічної формації. В сучасну епоху проблематика ризику набуває актуального
значення для світової спільноти.
Журнал наукових праць №16(11)’2014

176

Науковий вісник Мукачівського державного університету
Економічні науки

Ризики притаманні будь-якій діяльності. Саме тому для успішного існування
підприємства в умовах невизначеності у світовій ринковій економіці необхідно
правильно оцінювати ступінь ризику та вміти управляти ним. Для певних галузей
створення системи управління ризиками є вкрай важливим, особливо в тому випадку,
коли мова йде про підприємства, що відносяться до сфери послуг.
Сучасному суспільству характерні динамічність і суперечність ринкового
метаморфозу. За таких умов бізнес характеризується мінливістю економічної ситуації,
тобто підпадає під дію невизначеності. Під час функціонування підприємство
перетворює невизначеність у ризик, адже він є похідною від стану невизначеності і
окреслює перспективи небажаної події. Отже, це дає можливість керувати
невизначеністю та формує передумови для зменшення величини можливих збитків
внаслідок настання непередбачуваних подій.
Готельно-ресторанний бізнес є перспективною галуззю економіки України та
основною складовою туристичної галузі нашої держави. Він забезпечує розвиток
туристичної галузі, економіки країни загалом та є складовою сфери обслуговування,
що, в свою чергу, впливає на зайнятість населення, сприяє наповненню держбюджету,
залученню капіталів та розвитку інфраструктури.
Конкурентоспроможність регіону і ефективність роботи підприємств сфери
готельно-ресторанного бізнесу не може бути забезпечена без обліку тенденцій
глобалізації й міжнародної інтеграції підприємств галузі.
Сфера готельно-ресторанного обслуговування на території України
розвивається нерівномірно і носить чітко виражений регіональний характер. Для
регіонального ринку характерним є розвиток матеріально-технічної бази туристичних
підприємств, розгалуженість та різноманітність їх мережі, якість та обсяг послуг,
пропонованих готельним господарством та ресторанними підприємствами. Готельні
підприємства виконують одну з основних функцій у сфері обслуговування туристів –
забезпечують їх житлом і побутовими послугами під час подорожі, а ресторанне
господарство здійснює функції забезпечення харчуванням туристів (споживачів).
Можемо визначити сутність готельно-ресторанного бізнесу, як таку що
пов’язана зі створенням і реалізацією готельно-ресторанних послуг та задоволенням
потреб клієнтів і направлена на отримання прибутку. Виходячи з вищенаведених
понять, ми формуємо визначення регіонального ринку готельно-ресторанного бізнесу –
це складова частина ринку послуг, яка створює умови для ефективного
функціонування суб’єктів готельно-ресторанної діяльності, забезпечує регулювання
державними органами влади і здійснює сприяння розвитку та підвищенню їх
економічної ефективності бізнесу в певних географічних межах.
Суттєвий вплив на розвиток готельно-ресторанного бізнесу в регіоні має
політична ситуація в країні, яка в результаті призводить до економічних ризиків,
втрати економічних вигод та їх банкрутства. Тому перед керівниками підприємства
готельно-ресторанного бізнесу стоїть проблема щодо мінімізації впливу економічних
ризиків на фінансову діяльність підприємства, запобігання банкрутству. Теоретичне та
практичне обґрунтування методичних підходів щодо сутності економічних ризиків, їх
мінімізації є однією із передумов зростання прибутку суб’єктів готельно-ресторанного
бізнесу.
На економічні процеси, що відбуваються у готельно-ресторанному бізнесі
впливають різні чинники. Найбільш впливові на нашу думку це: зміни кон’юнктури,
попиту та пропозиції ринкового середовища, політичні мотиви, відсутність
прогресивних технологій. Неповна та недостовірна інформація щодо дії цих чинників є
передумовою появи та зростання негативного впливу економічних ризиків.
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Отже, джерелами економічних ризиків є чинники, явища та процеси, які
зумовлюють невизначеність результатів їх діяльності.(рис.1)
Виходячи з наведеної схеми, слід зазначити, що підприємницькі ризики
поділяються на дві групи:
- ризики, пов’язані з купівельною спроможністю грошей;
- інвестиційні ризики.
Підприємницькі ризики

Ризики пов’язані з купівельною
спроможністю грошей

Інфляційні та
дефляційні

Валютні
ризики

Ризики недоотриманої
вигоди

Процентні

Кредитні

Інвестиційні ризики

Ризики
ліквідності

Ризики зниження
прибутковості

Біржові

Ризики прямих
фін.збитків

Селективні

Банкрутства

Рис. 1. Економічні ризики суб’єктів бізнесу
Але підприємства готельно-ресторанного бізнесу стикаються із специфічними
ризиками, притаманними саме цій сфері:
Фінансові (кредитний ризик, інвестиційний ризик ціновий ризик,
ринковий ризик, ризик інфляції, ризик неплатоспроможності);
Функціональні (стратегічний ризик, операційний ризик, , ризик
впровадження нових послуг і технологій);
Інші ризики (ризик невідповідності, ризик втрати репутації).
Кредитний ризик пов'язаний з можливістю фінансових втрат через погіршення
платоспроможності кредитора, який не може або не бажає виконувати свої
зобов’язання у відповідності до умов угоди.
Відсотковий ризик - це загроза витрат комерційними банками, кредитними
установами, інвестиційними фондами через те, що в результаті підвищення процентних
ставок, виплачуваних ними по залучених коштах, вони починають перевищувати
ставки по наданих кредитах.
Валютні ризики відображають загрозу валютних витрат, пов'язаних зі зміною
курсу однієї іноземної валюти по відношенню до іншої, в тому числі національної
валюти, при здійсненні зовнішньоекономічних, кредитних та інших валютних
операцій. Для готельно-ресторанних підприємств цей ризик завжди має суттєве
значення.
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Ризик утраченої фінансової вигоди визначається ймовірністю фінансового
збитку, який може виникнути в результаті нездійснення якого-небудь заходу або
припинення діяльності туристичного підприємства.
Інвестиційні ризики мають три види ризиків:
- ризик, пов'язаний із технічними нововведеннями;
- ризик, пов'язаний з економічною або організаційною сторонами виробництва;
- ризик, що визначається "молодістю" підприємства.
Абсолютний ризик оцінюється в грошових одиницях (гривнях, доларах, євро і
т.д.), а відносний ризик - у частках одиниці або відсотках. Наприклад, ризик у
підприємництві можна вимірювати абсолютною величиною - сумою збитків і витрат, а
відносною - ступенем ризику, тобто ймовірності нездійснення наміченого заходу або
недосягнення запланованого рівня прибутку, доходу, ціни.
Підприємницький ризик формується під впливом об'єктивних (екзогенних) і
суб'єктивних (ендогенних) факторів.
До найбільш важливих екзогенних факторів у туризмі належать політичні
чинники, інфляція, зміна податкових ставок і митних зборів, зміна вартості оренди
тощо. Ендогенні фактори пов'язані з помилками й упущеннями керівництва і
персоналу, загальним ставленням керівництва до ризику. Виділяють такі зони
підприємницького ризику:
- зону допустимого ризику, в якій підприємець відшкодовує витрати й отримує
середній прибуток;
- зону критичного ризику, в якій підприємець відшкодовує тільки витрати
виробництва;
- зону катастрофічного ризику, в якій підприємець не тільки не відшкодовує
витрати, але і знаходиться у стані банкрутства.
Ціновий ризик обумовлений можливою зміною послуг,що надаються
партнерами. По суті, ціновий ризик може співпадати із ринковим ризиком, так як в
умовах вільного вибору підприємство шукає партнерів, що пропонують найбільш
вигідні умови.
Ринковий ризик пов'язаний з несприятливим відхиленням фінансових
результатів організації від запланованих через зміну ринкових цін.
Ризик неплатоспроможності - це ризики, що впливають на життєздатність фірми
в довгостроковому плані. Вони характеризуються ймовірністю того, що капітал банку
не зможе покрити збитків від діяльності.
Стратегічний ризик – представляє собою, так звану, “системну невизначеність”,
тобто
сукупний
результат
динаміки
суспільно-політичних,
економічних,
організаційних та інших факторів, і характеризує імовірність прийняття організацією
своєї поведінки на ринку.
Операційний ризик – це ризик зазнати збитків, пов’язаних із зовнішнім впливом,
збоями техніки або діями співробітників організації.
Ризик невідповідності – це ризик втрати частини доходів,що виникає при
порушенні або недотриманні законів, інструкцій, положень або прийнятих етичних
норм.
Ризик втрати репутації – втрата частини доходів у зв’язку з негативною
суспільною думкою про організацію. Ризик втрати репутації призводить до відтоку
клієнтів, затрудненню відносин із партнерами.
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Висновки. Підприємницький ризик в сучасних умовах – це можливість
неповернення коштів, витрачених на виробництво та реалізацію продукції. яка
залежить від видів людської діяльності та природних явищ. Таке розуміння дає змогу
характеризувати ризик не лише з точки зору якісної оцінки, але й з кількісної;
застосовувати конкретні методи та прийоми щодо його запобігання; ідентифікації його
з ризиками, притаманними іншим сферам діяльності підприємств. Ризик в цьому
випадку може оцінюватись його ступенем та розміром. У туристичному та ресторанноготельному бізнесі слід враховувати не стільки економічні ризики, але і інші:
операційний ризик,ризик невідповідності,ризик втрати репутації, стратегічний ризик.
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АННОТАЦИЯ
ВОЗДЕЙСТВИЯ РИСКОВ НА ПЕРСПЕКТИВУ РАЗВИТИЯ ГОСТИНИЧНОРЕСТОРАННОГО БИЗНЕСА В РЕГИОНЕ
В статье исследованы основные факторы, генерирующие риски отеля на этапе эксплуатации:
риска снижения финансовой устойчивости, риска неплатежеспособности, инфляционного,
процентного, кредитного, инновационного финансового риска. Особое внимание уделено рассмотрению
теоретических и практических подходов к сущности экономических рисков, их минимизации в
гостинично-ресторанном бизнесе, а также исследованию влияния рисков на перспективу развития
гостинично-ресторанного бизнеса.
Ключевые слова: экономические риски, инвестиционный риск, инфляция, дефляционный риск,
валютный риск, риск ликвидности, инновационный риск, минимизация рисков.

SUMMARY
EFFECT OF RISKS ON THE DEVELOPMENT OF HOTEL AND on the RESTAURANT
BUSINESS IN THE REGION
This article discusses the main factors generating at risk during operation: reducing the risk of
financial stability, risk of insolvency, inflation, interest rate, credit, innovation of financial risk. Particular
attention is paid to the theoretical and practical approaches to the nature of economic risks, minimize them to
the hotel and restaurant industry, as well as studying the influence of risk for the future development of hotel
and catering business.
Keywords: economic risk, investment risk, inflation, deflationary risk, currency risk, liquidity risk,
innovation risk, minimize risk.

Журнал наукових праць №16(11)’2014

180

Науковий вісник Мукачівського державного університету
Економічні науки

УДК 65:06.08:336.71
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ
КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ В УМОВАХ КРИЗИ
Г.Г БІЛАК Т.В КАБАЦІ
Мукачівський державний університет

У статті розглянуто особливості управління персоналом комерційних банків в умовах кризи.
З’ясовано основні цілі, принципи формування кадрової політики банків та напрями діяльності системи
управління персоналом. Розглянуто тенденції управління кадрами банківського підприємства в умовах
кризи. Запропоновано основні цілі антикризової кадрової стратегії і висвітлено способи доведення їх до
персоналу.
Ключові слова: персонал, людський капітал, банк, криза, кадрова стратегія, мотивація.

Сучасна світова фінансова криза перевіряє на міцність банківську галузь усіх
країн, включаючи Україну. Умови функціонування комерційних банків суттєво
змінилися, змінилися і завдання, що стоять перед ними. Всі ці виклики сучасного
періоду повинні ефективно вирішувати керівництво та персонал комерційних банків.
Прибутковість банківської діяльності зменшилась, в суспільстві формується негативне
ставлення до банків і банкірів. В цих умовах повинні змінитися вимоги як до самого
персоналу комерційного банку, так і до системи управління персоналом в цілому. На
наш погляд, в сучасних умовах необхідне не формальне, а реальне визнання
стратегічної важливості людського фактора в банківській установі. Потрібен
стратегічний підхід саме до управління персоналом в рамках антикризових заходів
комерційного банку. 1
Об’єкти та методи дослідження
Об’єктом дослідження виступає система управління персоналом комерційних
банків в умовах кризи. Не зважаючи на те, що теми, присвячені управлінню
персоналом, сьогодні досить популярні і є предметом дослідження багатьох авторів (С.
Шекшні, С. Базарова, В. Пугачова, В. Травіна, Е. Уткіна, Н. Гавкалової, В. Жданова та
інших), проблеми антикризового управління банківським персоналом не знайшли
достатнього висвітлення в науковій літературі. Навіть у спеціалізованих виданнях, що
розкривають різні аспекти кадрової роботи в банківських установах, окремі автори (Т.
Лобанова, А. Алдашева, В. Медведєв, О. Костюк) спеціально не розглядають питання
антикризового менеджменту персоналу. З іншого боку, характерно, що статті в
періодичних виданнях на дану тему виходять насамперед під авторством
практикуючих банківських керівників (С. Яригін, Н. Солоніцин, С. Шилов, Т.
Донгузова), що підкреслює актуальність теоретичних розробок у цих питаннях.
Внаслідок цього потрібен комплексний підхід саме до управління персоналом в
рамках антикризових заходів комерційного банку.
Постановка задачі
Метою статті є визначення основних напрямків антикризової кадрової політики
банківської установи та засобів її реалізації.
Результати та їх обговорення
В умовах фінансової кризи до традиційних проблем, що повсякденно вирішують
банківські установи, додалися нові: зменшення дохідної частини балансів, скорочення
депозитів населення та підприємств, певний дисбаланс валютної позиції, великий
часовий лаг між запозиченнями та кредитами, певне зростання частки проблемних
кредитів в портфелях банків тощо. Стабілізація ситуації в конкретній банківській
установі залежить не тільки від виважених рішень акціонерів та топ-менеджерів у
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сфері фінансової політики, залучення коштів тощо, але в значній мірі і від щоденних
зусиль усіх співробітників банку, їх здібностей та спрямованості на позитивний
результат.
На жаль, сьогодні керівництво великої кількості українських банків пріоритетне
значення надає лише фінансовим, матеріальним, інформаційним ресурсам. А людський
капітал залишається майже останнім у цьому переліку. Можна стверджувати, що в
більшості банків в умовах кризи перемагає підхід до персоналу як до витрат (табл. 1)
[3], які потрібно звести до мінімуму.
Таблиця 1. Характеристика відмінностей підходів до поняття персоналу
Персонал – витрати
Примушування
Мінімізація
Малий період планування
Результати
Кількість
Негнучкий
Залежний

Персонал – ресурс
Доцільність
Оптимізація
Тривалий період планування
Засоби + результати
Якість
Гнучкий
Автономний

Широкомасштабне скорочення персоналу в банках та величезне зменшення
кількості відділень та філій є підтвердженням тому, що витратна персонал-стратегія є
домінуючою в банківській галузі.
Банки ліквідували за І півріччя 2013 р. в 3 рази більше своїх філій, ніж за 2012
рік (було закрито 125 філій). Кількість безбалансових структурних підрозділів
комерційних банків в Україні скоротилася з жовтня 2008 року по липень 2009 р., за
деякими оцінками, майже на півтисячі одиниць. Тільки “УкрСибБанк” закрив 100
відділень; “Фінанси і Кредит” – 80; “Надра” – 77; “УкрПромБанк” – 32; “Форум” – 20,
“Родовід Банк” – 19; “Київ” – 14 [2].
Банківська система України за підсумками першого кварталу 2014 року
отримала 1,993 млрд. грн. збитку, у той час як за аналогічний період минулого року
прибуток банківської системи становив 3,126 млрд грн. Про це повідомляється на сайті
Національного банку України. За даними НБУ, в березні банки отримали 649 млн грн.
прибутку. За інформацією Нацбанку, доходи банків у першому кварталі 2014 зросли на
32,8% порівняно з аналогічним періодом 2013 року — до 50,473 млрд грн., Витрати —
на 50,4%, до 52,466 млрд грн.
Криза на фінансовому ринку змушує банки переглянути структуру своїх витрат і
почати економити. В результаті, вони змушені почати скорочувати персонал і витрати
на його утримання. Так, наприклад, УкрСибБанк повідомив про те, що його програма
та оптимізації витрат передбачають скорочення чисельності персоналу на 1600
співробітників. Зараз вона виконана на 81% і до кінця 2014 року буде завершена.
Персоналу, який потрапив під скорочення, зараз досить складно
працевлаштуватися. Не зважаючи на те, що зараз в Україні працює 180 банків, багато з
них не потребують нових кадрів, а інші – не мають наміру зараз активно розвиватися.
Багато банків, особливо невеликі, зараз відчувають гостру потребу в грошах,
тому не хочуть витрачати їх. У зв’язку з цим багато установ скорочують свої програми
кредитування, а значить - і кредитних фахівців. Особливо це стосується роздрібного
сегмента, в якому залучено набагато більшу кількість персоналу, ніж у
корпоративному. У січні всі установи разом видали гривневих позик на 917 млн грн, а
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в лютому – на 212 млн грн. Це незрівнянно мало з показниками минулого року, коли
щомісяця банки видавали громадянам кредитів на середню суму близько 1-3 млрд грн.
Така ситуація зрозуміла, оскільки фінустанови зараз залучають кошти за дуже високою
ціною – за Українським індексом ставок за депозитами фізосіб, середня вартість річних
гривневих депозитів сьогодні сягає більше 19%. При цьому на ринку далеко не
рідкістю є пропозиція щодо залучення коштів під 25% і більше. Відповідно, банки мало
куди можуть спрямувати такі дорогі ресурси.
Але, незважаючи на масштабні скорочення, банкам поки що не вдалося досягти
вагомого зниження витрат. За даними НБУ, адміністративні витрати кредитних установ
за I квартал 2013 року зросли на 3 млрд грн – до 8,73 млрд грн, тоді як в I кварталі
минулого року вони складали 5,92 млрд грн [2]. Ці дані підтверджують нашу тезу, що в
кризових умовах не всі проблеми банківської галузі можна вирішити жорстким
скороченням витрат на персонал.
Крім скорочення персоналу, слід відзначити іншу тенденцію в управлінні
людськими ресурсами банківських установ, яка також є проявом витратної персоналстратегії, – це впровадження в роботі з персоналом основних принципів “тейлоризму”.
Це стосується, в першу чергу, банків з іноземним капіталом, але і для багатьох
вітчизняних банків стає нормою. Зауважимо, що для “тейлоризму” характерне:
1) максимальне дроблення виробничих операцій та спрощення трудових
функцій;
2) абсолютне (певною мірою, бездумне) виконання напрацьованих стандартів;
3) жорстке розмежування управлінських та виконавчих функцій, творчої
(керівної, організаційної) та нетворчої (одноманітної виконавчої) праці.
Дивно, але це факт, що в банківській галузі України, яка є інтелектуальною за
своїм змістом, почала переважати така механістична трактовка місця людини в
організації. Найбільш творчі функції віддаються головному офісу, який, до того ж,
іноді знаходиться за межами країни. А співробітникам усієї філіальної мережі
відводиться роль чіткого виконання напрацьованих зовні схем, інструкцій та
стандартів.
Таким чином, комерційний банк сподобляється, так би мовити, єдиному
пристрою, де кожен “вузол” (філія, відділення, відділ тощо) та “гвинтик” (працівник)
швидко та чітко виконують свої функції, не втручаючись в роботу інших “гвинтиків”
та “вузлів”, не маючи інформації про їх позитивний досвід або про їх негаразди. Як
наслідок цього, зростає одноманітність, монотонність, безособовість та
деперсоналізація праці, що по суті робить неможливим його перевтілення в життєву
потребу та джерело самореалізації особистості. Це стосується не тільки низових
співробітників банківської організації (касирів, операціоністів), але і керівників
нижньої та середньої ланки управління.
Крім того, більшість банківських службовців зіткнулися зі значними
погіршеннями умов праці. До цього можна віднести:
1) розширення зон обслуговування;
2) збільшення робочого часу;
3) збільшення трудового навантаження. Досить типовою є ситуація, коли роботу
відділу з 10-12 співробітників виконують три або п’ять осіб, які залишилися;
4) збільшення психічного навантаження. В цей важкий час нервову напругу й
очікування “жахливого” майже усіх клієнтів комерційних банків (як позичальників, так
і вкладників) приймає на себе саме персонал банківської установи.
Окрім цього, з посиленням важкості праці суттєво погіршилась система
компенсації трудових зусиль банківських співробітників. В більшості банків оклади
співробітників залишились на тому ж рівні або скоротились, премії відмінили, бонусні
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програми ліквідували, соціальний пакет скоротився або взагалі був скасований. Таким
чином, враховуючи інфляцію і трудове навантаження, можна сказати, що сьогодні
робота в банківському секторі економіки стає малопривабливою з точки зору
економічної і неекономічної мотивації. Вся система стимулювання в банках базується
зараз тільки на одному мотиваційному факторі – страху втратити роботу. Але, як
свідчать спеціалісти, страх “працює” лише 2–3 місяці, а потім виникає байдужість або
роздратованість, і як наслідок, втрата лояльності персоналу до організації.
Тому, на наш погляд, дуже важливо в умовах фінансової кризи головними
антикризовими прийомами разом із суто фінансовими рішеннями звернути увагу на
розробку розсудливої кадрової стратегії.
Стратегія управління персоналом кризового банку повинна витікати зі стратегії
самого банку. Якщо власники та керівники банківської установи планують не
ліквідацію банку, а його збереження та відновлення життєдіяльності, то слід ретельно
розробити антикризову стратегію. Програма управління людськими ресурсами банку
повинна бути суттєвою частиною даної стратегії. Керівництво кризової банківської
установи повинно сформулювати основні цілі антикризової кадрової стратегії і донести
її до персоналу.
На наш погляд, до таких цілей можна віднести:
1. забезпечення оптимального балансу процесів зберігання та оновлення кадрового
потенціалу банку;
2. зняття соціальної напруги в первинних колективах (філіях і відділеннях);
3. розвиток кадрового потенціалу відповідно до інноваційних і антикризових потреб
організації;
4. виявлення наявних і прихованих інтересів та цінностей, які превалюють в різних
групах персоналу;
5. забезпечення інформаційної та економічної безпеки банку;
6. додержання вимого трудового законодавства;
7. врахування кон’юнктури ринку праці.
Для успішної реалізації даної стратегії необхідно докласти певних зусиль для
висвітлення так званих “проблемних місць”, тобто явищ, що гальмують
життєдіяльність банківської установи, і розробити певні заходи. Звернемо увагу на
найбільш важливі з них.
1. Необхідно сформулювати основні вимоги до персоналу, які важливі саме в
кризових умовах функціонування банку.
Тому суто професійні (кваліфікаційні) вимоги до персоналу банківської
установи в умовах кризи, на нашу думку, слід доповнити такими:
• психологічна стабільність та вміння працювати в умовах стресу;
• внутрішня самодисципліна;
• лояльність до банківської організації, самовідданість;
• вміння вести переговори та вміння слухати;
• гнучкість фахівців до умов, що змінюються;
• самовідданість;
• надійність у взаємовідносинах між співробітниками та між підрозділами;
• орієнтація на довгострокові цілі;
• ініціативність та інтуїція.
2. Старанно проаналізувати наявність або відсутність необхідних елементів
системи управління
та створити збалансовану сучасну систему менеджменту
людських ресурсів.
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3. Розробити якісний аналіз посадової структури банку. Для більшості
кризових банківських установ характерна відсутність чіткого, раціонального розподілу
функцій між співробітниками, дублювання видів робіт, дефіцит або надлишок
персоналу. При цьому основною метою повинно бути не скорочення персоналу, а
оптимізація чисельності на основі визначення конкретних цілей і завдань кожної
посадової особи в стратегії виходу банку з кризи.
4. Проаналізувати параметри складеної організаційної культури. Проявами
слабкої організаційної культури в умовах кризи можуть бути: відсутність
ініціативи співробітників; важка емоційна атмосфера в колективі внаслідок загрози
звільнення або почуття скорого краху організації; велика кількість конфліктних
ситуацій, нервових зривів.
Дуже важливо визначити наявність контркультур і намагатися їх
нейтралізувати. Особливу увагу слід приділити виявленню неформальних лідерів,
здатних як позитивно, так і негативно впливати на персонал банку в умовах кризи.
5. Перевірити лояльність та надійність персоналу та виявити контингент
співробітників, що несуть потенційну або реальну загрозу економічній безпеці банку.
6. Особливе значення має мотивація персоналу. З одного боку, ми згодні, що
заробітна плата членів правління більшості українських банків є надмірною [1] і
потребує скорочення в умовах кризи. Але ми впевнені, що недоцільно повністю
відмовлятися від бонусних програм, які стосуються рядових співробітників
банківських установ.
Компенсаційний пакет – це матеріальна і нематеріальна винагорода, яку
отримує співробітник як компенсацію за надання організації свого часу, здоров’я і
результатів праці [2]. Більш напружений характер роботи кризового банку потребує
адекватної компенсації трудових зусиль. Тому, на наш погляд, в умовах зростання
темпів інфляції в першу чергу слід приділити увагу саме економічному стимулюванню
персоналу. З нашої точки зору, можливі наступні напрямки удосконалення системи
компенсації персоналу:
• після проведення програми оптимізації чисельності персоналу слід
підвищити оклади з урахуванням нового навантаження і стресових умов праці
співробітникам, що залишились в банку. Особливої уваги потребує стимулювання
співробітників фронт-офісів, підрозділів роботи з фізичними особами та фахівців,
що займаються зменшенням простроченої заборгованості, оскільки саме ці
посадові особи мають найбільш напружений і стресовий характер праці в умовах
кризи;
• не скасовувати премії, а зробити їх діючим інструментом стимулювання.
Критеріями преміювання повинні стати ефективність або результативність роботи;
•
ввести спот-преміювання, тобто одноразову винагороду за конкретне
досягнення (наприклад, за успішне проведення переговорів про реструктуризацію
зовнішніх запозичень);
• можливим також було б введення для певної категорії менеджерів нових
методів стимулювання на конкретний період (наприклад, на період ревізії кредитного
портфеля з метою його покращення);
• максимально залишити корпоративні пільги, які спрямовані на формування
почуття турботи з боку організації (наприклад, організація харчування, гнучкий
графік праці, медичне страхування тощо), при цьому соціальний пакет треба
створити за принципом “кафетерію”, тобто надати співробітникам можливість
вибору пільг.
7. Провести роботу з кадровим резервом на висунення та оцінку здібностей
резервістів до роботи в умовах кризи.
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Висновки
Проблеми, які стоять перед банківськими установами в період фінансової
кризи, дуже складні і нестандартні. Вони потребують скоординованих дій від
акціонерів, менеджерів і рядових співробітників банку. Тому дуже важливо
використати в повній мірі можливості людського ресурсу як найбільш гнучкого і
готового пристосовуватися до нових умов функціонування. На наш погляд, тільки
комплексний підхід, коли поряд з фінансовими та організаційними змінами
напрацьовуються і антикризові кадрові заходи, дозволить банкам пережити кризу з
найменшими втратами.
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АННОТАЦИЯ
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ КОММЕРЧЕСКОГО
БАНКА В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА
В статье рассмотрены особенности управления персоналом коммерческих банков в условиях
кризиса. Выяснены основные цели, принципы формирования кадровой политики банков и направления
деятельности системы управления персоналом. Рассмотрены тенденции управления кадрами
банковского предприятия в условиях кризиса. Предложены основные цели антикризисной кадровой
стратегии и освещены способы доведения их до персонала.
Ключевые слова: персонал, человеческий капитал, банк, кризис, кадровая стратегия,
мотивация.

SUMMARY
CURRENT ISSUES IN HUMAN RESOURCE MANAGEMENT COMMERCIAL BANKS IN
TIMES OF CRISIS
The article deals with the peculiarities of human resource management of commercial banks in the
crisis. Found out the main objectives, principles Personnel policy banks and activities of personnel management.
Tendencies personnel management banking company in crisis. The basic goals of the anti-crisis staffing strategy
and highlights ways to bring them to the staff.
Key words: personnel, human capital, the bank crisis, personnel strategy, motivation .
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СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МАЛОГО БІЗНЕСУ
У ЗАКАРПАТСЬКІЙ ОБЛАСТІ
ЛИЗАНЕЦЬ А.Г., СТАДНІК О.О.
Мукачівський державний університет

В статті досліджено сучасний стан та особливості малого бізнесу в Закарпатській області з
урахуванням змін в законодавчій сфері. Визначено проблеми та пріоритетні напрямки його розвитку в
сучасних умовах господарювання.
Ключові слова: малий бізнес, мікропідприємництво, спрощена система оподаткування.

Мале підприємництво – найбільш масова, динамічна та гнучка форма ділового
життя зі своїми закономірностями розвитку та специфічними перевагами, що при
певних умовах стають недоліками, стримуючими його розвиток. Наприклад, відносно
невеликий капітал для започаткування малого бізнесу звужує рамки виробництва й
обмежує можливість залучення додаткових ресурсів: науково-технічних, фінансових,
виробничих, трудових та ін. Нестійкість малого підприємства внаслідок обмеженості
ресурсів, а також підвищеної чутливості до змін в економіці, набагато вище, ніж у
великих і середніх підприємницьких структур. Близько 80% малих підприємств
існують до двох років , а більше третини є збитковими.
Об’єкти та методи дослідження.
Проблемі розвитку малого підприємництва в Україні присвятили свої праці
багато вчених. серед них: З.С. Варналій, А.М. Виноградська, О.В. Ганенко, Я.А.
Жалило, Н.С. Назаренко, Н.С. Поповенко, О.М. Ткачук, В.І. Шпак та інші. Проте низка
проблем, що існують і досі не вирішені у сфері малого підприємництва, свідчать про
актуальність та необхідність досліджень в цьому напрямку. Потребують подальшої
розробки пріоритетні напрямки розвитку малого бізнесу, що базуються на
впровадженні соціальної відповідальності.
Постановка проблеми.
Метою цієї статті є дослідження умов функціонування малого бізнесу в
Закарпатській області в контексті його підтримки державою та обґрунтування
основних перспектив його розвитку.
Результати та їх обговорення.
Актуальність дослідження сектору малого бізнесу полягає в тому, що у
ринкових умовах господарювання мале підприємництво відіграє структуроутворюючу
роль. Це пов’язано, в першу чергу, з історичними аспектами становлення ринкової
економіки, де дрібнотоварне виробництво було первинною формою господарювання.
Сьогодні економіка розвинених країн базується на малому та середньому бізнесі.
Зокрема, їх частка у ВВП багатьох європейських країн перевищує 50% (Італія – 70%,
Німеччина – 60%, Франція -52%).В Україні мале підприємництво знаходиться лише на
етапі становлення (12-14% ВВП) та потребує значної підтримки.
Відповідно до Господарського кодексу України суб'єктами малого
підприємництва є: фізичні особи, зареєстровані в установленому законом порядку як
фізичні особи - підприємці,а також юридичні особи - суб'єкти господарювання будьякої організаційно-правової форми та форми власності, у яких середня кількість
працівників за звітний період (календарний рік) не перевищує 50 осіб та річний дохід
від будь-якої діяльності не перевищує суму, еквівалентну 10 мільйонам євро, визначену
за середньорічним курсом Національного банку України. Нововведенням в
українському законодавстві стало виділення мікропідприємництва (в межах малого
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бізнесу), суб'єктами якого можуть бути фізичні особи — підприємці та юридичні
особи, у яких середня кількість працівників за рік не перевищує 10 осіб, а обсяг річного
доходу не перевищує суму, еквівалентну 2 млн. євро [5].
Незважаючи на законодавчі зміни, розвиток малого та середнього бізнесу в
Україні та ЄС має суттєві відмінності. В першу чергу, це пов'язано з регулюючою
роллю держави.
Малий та середній бізнес в ЄС розглядається як єдиний конгломерат, в якому
високу концентрацію робочої сили забезпечує малий бізнес, а значну частку ВВП
країни — середній. В Україні малий бізнес розглядається державними органами влади
лише з позицій поповнення державного бюджету. Зрозуміло, що тут мале
підприємництво відіграє не таку суттєву роль.
Проте його значення у національній економіці полягає у [2]:
- вирішенні проблеми зайнятості населення, в тому числі за рахунок
самозайнятості підприємців, створенні нових робочих місць;
- наданні гнучкості економіці шляхом оперативного реагування на зміни
кон’юнктури ринку;
- формуванні конкурентного середовища, в тому числі за рахунок обмеження
можливостей та ліквідації монополій, стимулювання виробництва тих товарів та
послуг, яких потребує споживач;
- визначенні темпів економічного зростання шляхом прискорення реалізації
новітніх технічних і комерційних ідей, випуску наукоємної продукції;
- формуванні середнього класу суспільства, послабленні тенденцій до соціальної
диференціації, пом’якшенні соціальної напруги і демократизації ринкових відносин.
Головним підтримуючим засобом з боку держави для малого підприємництва є
спрощена система оподаткування, обліку та звітності, яка діє з 1998 року [3]. У 2012
році було прийнято новий Закон «Про розвиток та державну підтримку малого і
середнього підприємництва в Україні» [5]. Згідно з цим законом державна підтримка
суб'єктів малого і середнього підприємництва включає фінансову, інформаційну,
консультаційну підтримку, у тому числі підтримку у сфері інновацій, науки і
промислового виробництва тощо.
На регіональному рівні також здійснюється низка заходів щодо підтримки
малого бізнесу. Так, в місцевих бюджетах всіх 27 регіонів було передбачено кошти на
фінансування заходів регіональних програм розвитку малого підприємництва.
Що стосується Закарпатської області, то на початок 2013 року тут
функціонували 5627 підприємств: 7 великих, 298 середніх, 5322 малих (з яких 4497
мікропідприємства). Структура МП за видами діяльності представлена у табл. 1.
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Таблиця 1
Структура малих підприємств за видами економічної діяльності у Закарпатській
області
У % до загальної
Кількість малих
Вид економічної діяльності
кількості
малих
підприємств
підприємств
Сільське, лісове та рибне господарство
1090
20,48
Промисловість
673
12,65
Будівництво
429
8,06
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт
1261
23,69
транспортних засобів
Транспорт,
складське
господарство,
247
4,64
поштова та кур’єрська діяльність
Тимчасове розміщення й організація
250
4,7
харчування
Інформація та телекомунікації
170
3,19
Фінансова і страхова діяльність
31
0,6
Операції з нерухомим майном
514
9,66
Професійна, наукова та технічна діяльність
323
6,07
Діяльність у сфері адміністративного та
204
3,83
допоміжного обслуговування
Освіта
13
0,24
Охорона здоров’я та надання соціальної
55
1,03
допомоги
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок
20
0,38
Надання інших видів послуг
42
0,79
Згідно Програми розвитку малого і середнього підприємництва в області на
2013−2014 роки, затвердженої розпорядженням голови Закарпатської ОДА 12.11.2012
№ 606 розвиток малого і середнього підприємництва є складовою соціальноекономічного розвитку області [4].
Показниками вагомої ролі малого бізнесу як інтегруючого структурного
елемента системи сучасної ринкової економіки є передусім дані про його кількісні
параметри. Кількість економічно-активних малих підприємств у розрахунку на 10 тис.
осіб наявного населення становить 42 малих підприємств.
Розвиток малого бізнесу визначено одним із пріоритетів економічної політики у
державі, тому питанню про подальшу лібералізацію підприємницької діяльності
приділяється особлива увага. У області належним чином проведено роботу щодо
впровадження Закону України „Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних
осіб-підприємців” у частині матеріально-технічного та кадрового забезпечення
робочих місць державних реєстраторів. Відповідно до Закону України „Про дозвільну
систему у сфері господарської діяльності” у всіх адміністративно-територіальних
одиницях області діють центри видачі документів дозвільного характеру за принципом
організаційної єдності.
Одним із важливих завдань пошуку стратегії і тактики активізації зусиль щодо
подальшої підтримки бізнесу на обласному рівні є розроблення і впровадження дієвих
конструктивних місцевих програм розвитку малого і середнього підприємництва.
У Закарпатському обласному бюджеті було виділено кошти, які спрямовувалися
на компенсацію відсотків за банківськими кредитами; фінансування бізнес-проектів на
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поворотній основі, пільгове кредитування; створення нових об'єктів інфраструктури
підтримки підприємництва та поповнення статутного та оборотного фондів вже
існуючих об'єктів; навчально-методичну роботу; виставкові заходи, видання
інформаційних бюлетенів, проспектів, довідників, навчання та перепідготовку
незайнятого населення з орієнтацією на зайняття підприємницькою діяльністю тощо.
На офіційному веб-сайті Закарпатської
облдержадміністрації постійно
розміщується та оновлюється актуальна інформація з питань підприємництва.
В області функціонує телефонна мережа «Гарячої лінії» та консультаційні
пункти. Проводиться робота щодо залучення суб'єктів малого підприємництва до
участі у виконанні державних регіональних замовлень. Підприємницькі структури
приймають участь в конкурсах (тендерах) по закупівлі товарів на виробництво
продукції, виконання робіт, надання послуг для потреб регіону.
Поступово зростає інфраструктурна підтримка малого підприємництва. Станом
на 01.01.2013 р. в регіонах України діють 531 бізнес-центр, 76 бізнес-інкубаторів, 46
технопарків, 535 лізингових центрів, 3964 небанківські фінансово- кредитні установи,
242 фонди підтримки підприємництва (з яких 27 створені за участю Українського
фонду підтримки підприємництва), 3031 інвестиційних та інноваційних фондів і
компаній, 3902 інформаційно-консультативні установи [5].
Поряд з досягнутим є ряд проблем у функціонуванні МП:
⎯ нестабільність
та
непередбачуваність
змін
законодавства
у
частині оподаткування та господарської діяльності підприємницьких структур;
⎯ недостатня активність громадськості щодо застосування на практиці права
участі у регуляторній діяльності органів виконавчої влади;
⎯ відсутність необхідних кредитних ресурсів;
⎯ високий рівень монополізації окремих галузей економіки;
⎯ низький рівень професійної підготовки підприємців;
⎯ недосконалість освітньої системи у сфері бізнесу;
⎯ недостатньо активний розвиток молодіжного підприємництва, підприємництва
у сільській місцевості та у малих містах.
Спрощена система оподаткування є необхідною частиною державної політики
розвитку малого підприємництва. Вона має відповідати принципам простоти
визначення бази оподаткування та розміру податкового зобов’язання, мінімізації
облікових процедур до рівня, доступного пересічному громадянину із загальною
середньою освітою. Важливою вимогою є стабільність спрощеної системи
оподаткування протягом довгого часу.
Сьогодні розмір єдиного соціального внеску для платників єдиного податку
становить 34,7%. При такому підході для малого бізнесу вартість робочої сили у
структурі валових витрат сягає 40-60%. Водночас розмір єдиного соціального внеску
дає самозайнятим підприємцям можливість отримати лише мінімальну соціальну
пенсію, що забезпечує життя на грані виживання.
Розмір єдиного соціального внеску має бути зменшений для всіх суб'єктів господарювання. Треба визначити компенсатори, за рахунок яких буде можливим
утримання пенсіонерів сьогодні, і негайно переходити до запровадження ІІ рівня
пенсійної системи — накопичувального пенсійного страхування для майбутніх
пенсіонерів.
Окреме рішення слід прийняти щодо самозайнятих підприємців для забезпечення їхніх майбутніх пенсій та збереження їхньої зайнятості. Можливим варіантом є
звільнення їх від обов'язкової сплати пенсійного внеску до солідарної системи
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пенсійного страхування за умови обов'язкової участі у накопичу вальній системі
пенсійного страхування.
Незважаючи на вагомі переваги малого підприємництва, цей сектор економіки
найбільш вразливий до змін у соціально-економічному та політичному житті
суспільства. Сьогодні Україна практично не використовує потенціал дозволених в
рамках СОТ інструментів стимулювання вітчизняного товаровиробника, що також
створює резерви для подальшого стимулювання малого та середнього підприємництва
[1].
Приєднання України до стандарту 180 26000:2010 «Керівництво по соціальній
відповідальності» є вагомим кроком в напрямку забезпечення сталого розвитку
суспільства і формування пріоритетів розвитку малого і середнього підприємництва.
Проте виконання Україною міжнародних зобов'язань в цій сфері знаходиться на
низькому рівні [6, с.53].
Для подальшого розвитку малого підприємництва необхідно створити механізм
ефективної взаємодії між державою та підприємницьким сектором. У зв’язку з
відсутністю такого механізму мале підприємництво у соціально-економічному
розвитку області не займає належного місця, яке йому відводиться у країнах із
розвинутою ринковою економікою.
Для усунення цих негативних факторів і стимулювання подальшого розвитку
малого бізнесу в Закарпатській області основними напрямами подальшої роботи надалі
залишаються:
¬
забезпечення реалізації в області державної регуляторної політики у
сфері господарської діяльності, недопущення прийняття неефективних та недоцільних
регуляторних актів;
¬
забезпечення виконання міських та районних програм розвитку малого та
середнього підприємництва;
¬
підтримка існуючих та створення нових об’єктів інфраструктури
підтримки бізнесу;
¬
подальше впровадження спрощених механізмів започаткування і
припинення підприємницької діяльності;
¬
удосконалення роботи дозвільних центрів;
¬
подальший розвиток системи підготовки, перепідготовки та підвищення
кваліфікації кадрів малого та середнього підприємництва в області;
¬
залучення інвестицій та новітніх технологій для ефективної діяльності та
розвитку малих і середніх підприємств;
¬
стимулювання розвитку підприємництва у пріоритетних для області
галузях, зокрема, у сільській місцевості та сфері зеленого туризму;
¬
впровадження у практику малого підприємництва принципів соціальної
відповідальності.
Результатом реалізації цих заходів має стати подальший розвиток
підприємництва, підвищення фінансово-економічної ефективності функціонування
підприємницьких структур, зростання їх впливу на економіку, добробут та якість життя
громадян.
Висновки. Таким чином, для ефективного розвитку малого підприємництва в
Україні необхідно систематизувати взаємодію між державними органами влади та
суб’єктами малого підприємництва. Її відсутність засвідчується тим, що малі
підприємства ще не відіграють вагомої ролі в економіці країни. Проте позитивні
зрушення, які сьогодні відбуваються в напрямку підтримки малого та середнього
бізнесу, надають перспективи для їх подальшого розвитку. Необхідним є впровадження
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соціальної відповідальності у практику вітчизняного малого підприємництва як
важливого пріоритету його розвитку на основі поєднання світового досвіду та власних
принципів ділової культури.
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АННОТАЦИЯ
СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА В ЗАКАРПАТСКОЙ
ОБЛАСТИ
В статье исследовано современное состояние и особенности малого бизнеса в Закарпатской
области с учетом изменений в законодательной сфере. Определены проблемы и приоритетные
направления его развития в современных условиях хозяйствования.
Ключевые слова: малый бизнес, микропредпринимательство, упрощенная система
налогообложения.

SUMMARY
STATUS AND PROSPECTS OF SMALL BUSINESSES IN THE TRANSCARPATHIAN
REGION
In article researched the current state of small business and features in the Transcarpathian region,
taking into account changes in the legislature. Defined the problems and priorities of its development in the
modern business environment.
Keywords: small business, micro, simplified tax system.
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ЗАСТОСУВАННЯ МЕХАНІЗМУ «ЗЕЛЕНОЇ» ЕКОНОМІКИ ДЛЯ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
ПАУЛИК АЛЛА ЯРОСЛАВІВНА
Мукачівський державний університет

В статті обґрунтовано необхідність застосування механізму «зеленої економіки» для
забезпечення сталого розвитку економіки країни. Досліджено вплив екологізації виробництва на
економічну безпеку та засади екологічної трансформації господарства та розвитку нових «зелених»
галузей виробництва в Україні.
Ключові слова: «зелена економіка», екологічна трансформація, сталий розвиток економіки,
економічна безпека, економічне зростання, екосистемний підхід, економічний розвиток, стратегія
економічного розвитку, модернізація національної економіки.
Екологічна трансформація господарства уможливлюється об’єктивним процесом розвитку

«зеленої економіки», що передбачає «озеленення» найважливіших галузей
виробництва, сільського господарства і сфери послуг. Цей глобальний напрям вже
вийшов поза межі обговорення експертів та науковців на рівень керівництва держав і
міжнародних організацій. Концепція «зеленої економіки» не замінює концепцію
сталого розвитку, проте наразі дедалі більшого поширення набуває визнання того, що
досягнення сталості майже повністю залежить від ефективного управління економікою.
Десятиліття створення нових багатств за рахунок нераціонального використання
природних ресурсів, забруднення та знищення навколишнього природного середовища,
неконтрольованого збільшення населення людство ані на крок не наблизилося до Цілей
Розвитку Тисячоліття. Одним з найреалістичніших і практичніших способів досягнення
поставленої мети є запровадження «зеленої економіки»
Об’єкти та методи дослідження
Зважаючи на актуальність і глобальність тенденцій формування «зеленої
економіки», доцільно дослідити теоретичні засади її формування в контексті людського
світогляду та конкретної господарської системи. У представленій роботі основну увагу
приділено теоретико-методологічному обґрунтуванню національної моделі сталого
розвитку економіки на основі запровадження принципів «зеленої економіки», а також
визначенню стратегічних пріоритетів економічної безпеки в умовах сучасних
екологічних трансформацій.
Серед провідних фахівців у сфері економічної безпеки варто назвати О.
Бандурка, В. Духова, К. Петрова, І. Червякова, В. Мунтіяна, М. Павловського, М.
Єрмошенка, Д. Прейгера, В. Бегму, Я. Белінську, Ю. Харазішвілі, В. Андрійчука, А.
Мокія, Є. Хлобистова, М. Павловського, З. Герасимчук, М. Флейчук та інших.
Академік В. М. Геєць обґрунтовує стратегію розвитку економіки України на
довгострокову перспективу і деталізує зміст державної політики щодо шляхів, джерел і
механізмів забезпечення ін новаційної моделі розвитку економіки України. У працях Е.
М. Лібанової розкрито соціально-демографічні аспекти людського розвитку. В. П.
Вишневський обгрунтовує концептуальні орієнтири розвитку української
промисловості. Широкому колу питань національної безпеки України присвячені праці
О. С. Власюка, зокрема проблематика його досліджень охоплює сфери
внутрішньополітичної, зовнішньополітичної, економічної, гуманітарної, соціальної,
воєнної, а також інформаційної безпеки держави.
Постановка задачі
Економічна безпека держави розглядається в роботі як сукупність умов
збереження спроможності країни ефективно захищати свої економічні інтереси,
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задовольняти потреби суспільства і держави у довгостроковій перспективі, генерувати
інноваційні зрушення в економіці з метою підтримання її конкурентоспроможності,
протистояти зовнішнім економічним загрозам, якнайповніше реалізовувати
національні конкурентні переваги у міжнародному поділі праці.
Метою статті є розглянути засади формування державної економічної безпеки в
умовах екологічної трансформації господарства та розвитку нових «зелених» галузей
виробництва в Україні.
Результати та їх обговорення
Концепція «зеленого» зростання, запропонована керівництвом ООН як
альтернатива світовій фінансовій кризі, підкреслює важливість інтеграції економічних
та екологічних аспектів політики, що створює нові джерела економічного зростання
без тиску на кількість і якість природних багатств [2]. До цього переліку можна
віднести економічні та законодавчі заходи, що включають такі інструменти, як
податки, схеми торгівлі викидами і скасування субсидій, встановлення стандартів, та
неекономічні заходи - відповідні добровільні дії та вплив за допомогою інформування.
Ініціатива Продовольчої і сільськогосподарської організації ООН (ФАО)
визначає одним з напрямів «озеленення» існуючої економіки розвиток сільського
господарства і передбачає підвищення рівня економічної і, зокрема, продовольчої
безпеки щодо наявності, доступу, стабільності та використання продовольства за
одночасного зниження інтенсивності використання природних ресурсів та підвищення
цінності харчового ланцюга. Такий результат може бути досягнутий у спосіб
застосування екосистемного підходу для управління сільським, лісовим і рибним
господарствами. Підхід дозволить задовольнити численні соціальні потреби, не
загрожуючи можливостям майбутніх поколінь щодо отримання вигод від благ і послуг,
що надаються екосистемами [3].
Всі країни прагнуть розвитку, стабільності та безпеки. Сталий розвиток
передбачає стабілізацію, збереження «status quo». Головна проблема, яку не могли
вирішити двадцять років, полягала в тому, що більшість країн не хочуть залишитися в
тій соціально-економічній ситуації, в якій вони тепер знаходяться. Так було доки під
час глобальної економічної кризи не були сформульовані принципи «зеленої»
економіки як механізму реалізації стратегії сталого розвитку для країн всіх типів
політичного устрою та рівня економічного розвитку. Порівняльний аналіз індексів, які
характеризують рівень розвитку країни за економічними, соціальними та екологічними
показниками, дозволяє визначити, що група країн, такі як Швейцарія, Швеція та
Норвегія, фактично, вже майже досягли сталого розвитку.
Такі економічно розвинуті країни як Японія , Німеччина, Франція та США
суттєво просунулися у напрямку сталого розвитку. Інші країни від цього ще дуже
далекі, на жаль і Україна входить до їх числа. Тому постає питання механізмів
реалізації стратегії сталого розвитку в країнах з відносно невисоким доходом на душу
населення, суттєвими ресурсними та екологічними проблемами та напруженою
демографічною ситуацією.
Сталий розвиток (sustainable development) в 1992 році на Саміті тисячоліття
ООН в Ріо-де-Жанейро був визнаний за глобальний пріоритет людства. Під сталим
розвитком розуміють модель економічного зростання, в якій використання ресурсів
спрямовано на задоволення потреб людини при збереженні навколишнього
середовища, так що ці потреби можуть бути задоволені не тільки тепер, але й для
майбутніх поколінь. Реалізація стратегії сталого розвитку передбачає поєднання
економічної ефективності, соціальної стабільності та екологічної безпеки. До визнання
«зеленої» економіки в якості механізму реалізації сталого розвитку він, фактично,
залишався привілеєм багатих країн.
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На думку експертів ООН екологічні та громадські основи сталого розвитку
повинні бути зрівняні в правах з економічними. При плануванні економічного розвитку
таким факторам сталого розвитку, як ліси або джерела прісної води, необхідно
приділяти більше уваги. Існують переконливі економічні та соціальні аргументи на
користь інвестування 2 % світового ВВП в «озеленення» десяти найважливіших
секторів економіки для того, щоб змінити сам характер розвитку та направити потоки
державного і приватного капіталу на зменшення викидів вуглецю та ефективне
використання ресурсів. Такі трансформації здатні стимулювати економічну активність,
як мінімум, так само, як звичайні інвестиційні стратегії, однак при зниженому ризику
виникнення криз та потрясінь, що характерні для існуючої моделі розвитку.
«Зелена» економіка не віддає перевагу якійсь одній політичній теорії, можлива в
умовах будь-якої економічної системи і визначається як альтернатива сталого
розвитку. Перехід до «зеленої» економіки вже розпочався і стоїть завдання не упустити
шанс.
Більшість стратегій економічного розвитку і зростання заохочувала швидке
накопичення фізичного, фінансового та людського капіталу, проте за рахунок
надмірного виснаження природного капіталу, при цьому природні ресурси та
екосистеми були принесені в жертву. Існує потреба в удосконаленні державної
політики, включаючи заходи у сфері ціноутворення та регулювання, з метою
формування ринкових стимулів більш раціонального розподілу капіталу з сфери
ресурсокористування до більш технологічних секторів, врахування соціальних та
екологічних наслідків. Роль постанов регулюючих органів, політики і державних
інвестицій як факторів, здатних змінити модель приватного інвестування, теж все
частіше визнаються і підтверджуються досвідом успішної реалізації, особливо в
країнах, що розвиваються.
ЮНЕП визначає «зелену» економіку як таку, що підвищує добробут людей і
забезпечує соціальну справедливість, при цьому істотно знижує ризики для
навколишнього середовища та збільшення бідності населення. Зростання доходів і
зайнятості забезпечується державними і приватними інвестиціями, що зменшують
викиди вуглецю та забруднення середовища, підвищують ефективність використання
енергії та ресурсів і запобігають втраті біорізноманіття та сприяють наданню
екосистемних послуг. Ці інвестиції необхідно підтримувати за допомогою цільових
державних витрат, реформ у сфері політики і зміни системи регулювання. Такий шлях
розвитку повинен зберігати, збільшувати і, де це необхідно, відновлювати природний
капітал як найважливіший економічний актив і джерело суспільних благ, особливо для
бідних верств населення, джерела доходу і захищеність яких залежать від природи[7].
Україна приєдналася до Рамкового документу ООН «Порядок денний на ХХІ
століття», взявши на себе міжнародні зобов’язання, зокрема з розробки концепції та
стратегії сталого розвитку, інституалізації та координації зусиль з громадськістю та
бізнесом.
Поступово «зелена» економіка стає механізмом забезпечення сталого розвитку,
а зміни набувають незворотного характеру. Зростає цінність природного капіталу,
трансформуються методики розрахунків економічних індексів країн, секторів
економіки, підприємств з врахуванням соціальних та екологічних параметрів. Розвиток
«зеленого» бізнесу відбувається наростаючими темпами, особливо в США та ЄС, а ці
сектори економіки стають найбільш привабливими для інвестицій капіталів та
технологій.
Українська державна політика з сталого розвитку має досвід в п’ятнадцять
років. В 1997 році було створено Національну комісію сталого розвитку при Кабінеті
Міністрів України. У 1998-1999 рр. був розроблений Урядовий проект Концепції
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сталого розвитку України, але він не був прийнятий Верховною Радою України. В 2003
році була створена Національна рада зі сталого розвитку України при Президентові
України, яка, фактично, не збиралася. Указом Президента України № 664/2009 року
було створено Національну раду з питань науки, інновацій та сталого розвитку України
як консультативно-дорадчий орган при Президентові України, але він був ліквідований
в 2010 році під час адміністративної реформи. У різні періоди державною політикою в
сфері сталого розвитку опікувалися: РНБО, Мінекономіки, Мінприроди України.
Підрозділи Національної Академії Наук України галузева та «вишівська» наука,
особливо в період 2007-2010 рр., активно вивчали наукові проблеми сталого розвитку.
Були підготовлені томи академічних текстів та монографій, навіть Концепція переходу
України до сталого розвитку. Ні Стратегія, ні Національний план дій, які б відповідали
міжнародним стандартам і були б придатні для обґрунтування прийняття
управлінських рішень та виконання міжнародних зобов’язань України, підготовлені не
були[6].
Досвід країн ЄС свідчить, що проведення державної політики сталого розвитку
потребує координації зусиль не тільки органів виконавчої влади, але й широкого кола
громадських організацій, «зеленого» бізнесу, експертного середовища та засобів
масової інформації.
Однією з причин неефективності державної політики сталого розвитку в Україні
є
традиційне,
для
пострадянських
країн,
домінування
індустріального
ресурсокористування за умов природоохоронного нормативно-регулюючого підходу.
Про що свідчить висока регуляторна та нормотворча активність Мінприроди, що
спирається на розробки академічної науки. Втім, в ЄС та США проблемами сталого
розвитку опікуються на найвищому рівні ґрунтуючись на аналітичних
міждисциплінарних розробках в галузі економіки, соціальних наук та екологічних
дисциплін.
Прикладом можливих негативних наслідків зволікання впровадження стратегії
сталого розвитку як державної політики є факти призупинення участі України в
економічних механізмах Кіотського протоколу, як вже реалізованому міжнародному
механізмі «зеленої» економіки. Сталий розвиток є стабільною тенденцію глобальних
трансформацій вже протягом двадцяти років. Вважаємо, що державна політика України
в цій сфері має бути більш чітко інституалізована і відповідати сучасним міжнародним
стандартам.
2012 року в Ріо-де-Жанейро пройшла Глобальна Конференція зі сталого
розвитку (Ріо +20) «Майбутнє, якого ми хочемо». Вона стала однією з найважливіших
глобальних конференцій нашої епохи з питань сталого розвитку. Офіційні обговорення
були присвячені головним темам: як побудувати «зелену» економіку таким чином, щоб
домогтися сталого розвитку і зменшити бідність та як допомогти країнам, що
розвиваються встати на шлях «зелeного» розвитку, і як покращити координацію
міжнародних зусиль по досягненню сталого розвитку.
На конференції було прийнято документ «Майбутнє, якого ми хочемо», який
докорінно за обсягом та структурою відрізнявся від нульового попереднього
документу. В цілому, було прийнято програму сталого розвитку через механізм
«зеленої» економіки але недостатня увага з боку перших осіб провідних держав дала
змогу громадським активістам говорити про диктат транснаціональних корпорацій
щодо збереження індустріального розвитку. Саміт не дав принципово нових якісних
результатів. Але став важливим кроком у світовій підтримці «зеленого» зростання
через механізми розвитку «зеленої» економіки та екологізації господарської діяльності.
Потреба модернізації національної економіки. Механізмом реалізації сталого
розвитку є «зелена» економіка. Політика модернізації індустріальної економіки
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України, сформованої в складі колишнього СРСР повинна включати використання
нових «зелених» технологій та може забезпечити як ресурсну незалежність так і нові
робочі місця за умов зменшення рівня негативного впливу на навколишнє природне
середовище. Індустріальна складова економіки в Україні зменшилася, але збереглися
земельні, мінеральні та кадрові ресурси. Можливо в процесі євроінтеграції саме
Україна може стати об’єктом докладання зусиль і ресурсом для «зеленого» зростання
Європи?
Основними ризиками для економічної безпеки України є:
•
енергетична ресурсна залежність індустріальної економіки від поставок
енергоносіїв з Росії;
•
вичерпання безпечного терміну експлуатації об’єктів інфраструктури,
житлово-комунального господарства, промисловості;
•
деградація земельних ресурсів та агровиробництва.
Політика модернізації та сталого розвитку України на засадах «зеленої»
економіки. Умови Угоди про політичну асоціацію України та ЄС передбачають
впровадження сталого економічного розвитку та механізмів «зеленої» економіки, що
відповідає принципам реалізації стратегії сталого розвитку прийнятої на саміті ООН
«Ріо+20». Процес екологізації економіки має два виміри екологічна модернізація
економіки та формування нових «зелених галузей» економіки[8]. Детальний аналіз за
секторами економіки наведений в таблиці 1.
Таблиця 1
Напрямки екологізації за секторами економіки
Сектори
Нові «зелені» напрямки
Екологічна модернізація
економіки
Енергетичний
- мала гідроенергетика;
- використання метану вугільних
- вітрова електроенергетика;
пластів;
- сонячна електроенергетика;
- оснащення очисним обладнанням
- біоенергетика
- енергетичних установок;
- використання вторинних
енергетичних ресурсів - відходів
деревообробки, інших відходів
Ресурсний
- вітрова, сонячна, гідро- та біо- - видобудок сланцевого газу;
енергія
- використання місцевих джерел.
Продовольчий - впровадження екомаркування; - контроль за вирощуванням,
- розвиток органічного
виробництвом, продажем та
сільського господарства
споживанням генетично
модифікованих організмів.
Соціальний
- адаптація господарства та
- системні заходи з попередження
населення до кліматичних змін; надзвичайних ситуацій техногенного
- підвищення
походження.
енергоефективності житла;
- формування системи сталого
споживання
Регіональна
- Розвиток «зеленої» економіки - реабілітація радіаційно
економіка
в регіонах «Південне
забруднених територій в результаті
Придунав’я», «Північний
аварії на Чорнобильській АЕС;
Донбас»
- водний менеджмент;
- відтворення лісів та заповідних
територій.
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Виробничий

Транспорт

Фінансовий

- «зелене» будівництво
енергозберігаючі технології та
матеріал вироблені з
мінімізованою шкодою для
довкілля;розвиток «зеленого»
туризму;
- впровадження «зелених»
технологій
- розвиток «зеленого»
транспорту – тролейбуси,
трамваї, електромобілі,
велосипеди;
- формування вуглецевого
ринку;
- «зелені» закупівлі;
- «зелені» тарифи на
електроенергію;
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- енергозбереження на виробництві;
- «більш чисте виробництво»;
- проекти спільного впровадження
за економічним механізмом
Кіотського протоколу.

- обмеження викидів
автотранспорту, авіатранспорту;
- логістика
Розрахунок збитків від надзвичайних
ситуацій

Політика екологізації економіки є інструментом модернізації та залучення
нових технологій, що дозволить створити нові робочі місця і зменшити негативний
вплив на довкілля. Саме впровадження механізмів «зеленої економіки» може стати
інструментом перерозподілу капіталів із старих низько технологічних та ресурсоємних
виробництв в нові високотехнологічні галузі, нові продукти експорту до країн ЄС.
Принципи «зеленої» економіки:
•
рівність і справедливість розподілу ресурсів між народами, поколіннями,
статями;
•
обережність по відношенню до соціальних наслідків і впливу на
навколишнє середовище;
•
розуміння високої цінності природного і соціального капіталу:
- інтерналізація зовнішніх екологічних витрат;
- впровадження «зеленого» обліку;
- оцінки витрат за період життєвого циклу продукції;
- поліпшення управління;
•
ефективність використання ресурсів;
•
стійке споживання та виробництво;
•
створення «зелених» робочих місць.
Державна політика екологізації економіки дозволяє:
•
дотриматись вимог щодо Угоди про політичну асоціацію з ЄС;
•
перерозподілити приватний капітал з старих енерго- та ресурсовитратних
підприємств в нові високотехнологічні та енерго- і ресурсозберігаючі;
•
створити нові робочі місця;
•
зменшити негативний вплив на навколишнє природне середовище [3].
В Україні екологізацією економіки займаються десятки установ:
•
Міністерство економічного розвитку та торгівлі;
•
Міністерство екології та природних ресурсів;
•
Державне агентство з енергозбереження та енергоефективності;
•
Державне агентство з екологічних інвестицій
•
Національна академія наук;
•
галузеві науково-дослідні установи;
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вищі навчальні заклади;
громадські організації.
Основними завданнями державної політики екологізації економіки є:
•
Розробка державної концепції та програми екологізації економіки
України у відповідності до актуальних інституційних та правових умов.
•
Адаптація нормативно-правової бази до екологічних та економічних
стандартів ЄС відповідно до угоди про асоціацію.
•
Приватно-державне партнерство для сприяння процесу екологізації
виробництва та створення «зеленого» бізнесу [6].
Висновки
Взаємодія людини і навколишнього природного середовища на матеріальному
рівні завжди відбувалася через різні форми господарювання й залежала від соціальної
організації, менталітету, певних культурних та антропологічних особливостей
територіального соціуму. Остання фінансово-економічна криза актуалізувала
необхідність пошуку конкретних механізмів реалізації стратегії сталого зростання у
спосіб запровадження «зеленої економіки». Відповідно, екологічна трансформація
господарства має забезпечити такі зміни у структурі економіки, які із формуванням
нових, «зелених», тобто екологічно та соціально справедливіших, галузей господарства
забезпечили б одночасне «озеленення» наявних галузей і окремих виробництв за
рахунок енергоощадності, оптимізації технологій, запровадження організаційних
заходів, планування тощо. «Зелена економіка» - необхідна частина відповіді на питання
про те, як утримати екологічний слід у межах однієї планети. Її завдання - зв’язати
екологічну необхідність зміни курсу з економічними і соціальними наслідками,
зокрема економічним зростанням, ринками праці та капіталу. Концепції «зеленого»
зростання підкреслюють важливість інтеграції економічних та екологічних аспектів
політики в такий спосіб, який виявляє можливості для нових джерел економічного
зростання та не створює «нестійкого» тиску на кількість і якість природних багатств.
«Зелену економіку» можна також розглядати як набір принципів, які в цілому
включають:
• рівність і справедливість у межах одного покоління і між поколіннями;
• відповідність принципам сталого розвитку;
• обережність щодо соціальних наслідків і впливу на навколишнє середовище;
• розуміння високої цінності природного і соціального капіталу, наприклад, через
інтерналізацію зовнішніх екологічних витрат, «зелених» облік, оцінювання витрат за
період усього життєвого циклу, і поліпшення управління;
• ефективність використання ресурсів, стійке споживання і виробництво;
необхідність відповідати макроекономічним цілям за допомогою створення «зелених»
робочих місць, підвищення рівня конкуренції і зростання в основних сферах і галузях.
Процеси гарантування економічної безпеки дедалі більше залежать від впливу
не тільки внутрішньодержавних, а й глобальних чинників. Відповідно забезпечення
контролю над загрозами економічній безпеці може забезпечуватися у спосіб
міжнародного координування зусиль на регіональному і світовому рівнях. В умовах
екологічної трансформації господарства це пов’язано передусім з гармонізацією
інформаційних стандартів (стандарти якості, звітності, енергетичний баланс, облік
ресурсів тощо) та запровадженням інноваційних управлінських і виробничих
технологій.
•
•
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АННОТАЦИЯ
ПРИМЕНЕНИЕ МЕХАНИЗМА «ЗЕЛЕНОЙ» ЭКОНОМИКИ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ УКРАИНЫ
В статье обоснована необходимость применения механизма «зеленой экономики» для
обеспечения устойчивого развития экономики страна. Исследовано влияние экологизации производства
на экономическую безопасность и основы экологической трансформации хозяйства и развития новых
«зеленых» отраслей производства в Украине.
Ключевые слова: «зеленая экономика», экологическая трансформация, устойчивое развитие
экономики, экономическая безопасность, экономический рост, экосистем ный подход, экономическое
развитие, стратегия экономического развития, модернизация национальной экономики.

SUMMARY
APPLICATION OF THE MECHANISM OF "GREEN" ECONOMY TO ENSURE SUSTAINABLE
ECONOMIC DEVELOPMENT UKRAINE
The paper substantiates the need for a mechanism of "green economy" for sustainable development of
the economy. The influence of cleaner production on the economic security and environmental bases of
transformation economy and development of new "green" industries in Ukraine.
Keywords: "green economy", ecological transformation, sustainable economic development, economic
security, economic growth, ecosystem approach, economic development, economic development strategy, the
modernization of the national economy.
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ПОДАТОК НА БАГАТСТВО: ДОСВІД І ПРАКТИКА СПРАВЛЯННЯ У
ФРАНЦІЇ
СВЕРДАН М.М.
Університет економіки та права «КРОК»

Розкрито економічний зміст податку на багатство. Розглянуто передумови запровадження
податку на багатство. Визначено специфіку функціонування податку на багатство в умовах ринкової
економіки. Досліджено особливості функціонування та адміністрування податку на багатство в країнах з
розвинутою ринковою економікою. Проаналізовано характер функціонування податку на багатство у
Франції.
Ключові слова: багатство, податок на багатство, оподаткування багатства, доходи, оподаткування
доходів, оподаткування розкоші.

Податки завжди виступали головним способом акумуляції державних доходів,
потрібних для фінансування суспільних потреб. Можливості наповнення бюджету
держави податковими доходами визначаються як загальним соціально-економічним
станом в країні в цілому, так і фінансово-майновим становищем та податковою
платоспроможністю окремих категорій потенційних платників податків. На цій основі
формуються податкові системи.
Сучасні податкові системи є доволі динамічними і завжди перебувають в стані
трансформації – як в цілому, так і в розрізі певних груп податків або й окремих видів
податків, а також їх окремих елементів. Істотна переорієнтація податкової системи
досягається також при зміні бази оподаткування за рахунок складу платників податків,
об’єктів оподаткування тощо. Водночас, може зміщуватись внаслідок цього й акцент
оподаткування через перекладання податкового тягаря між платниками податків.
Ефективно функціонують податкові механізми у ринково розвинених країнах.
При цьому, чим більш економічно розвинутою є країна, тим більш розгалуженою є
податкова система держави, яка включає сукупність різних за своїм функціональним
призначенням податків. Акцент податкового навантаження може зміщуватись в бік
оподаткування споживання або дохідно-майнового оподаткування. Система дохідномайнового оподаткування може бути більш жорсткою у контексті перенесення тягаря
оподаткування і здебільшого вона стосується податків на доходи та майно громадян.
Кожний податок із цієї групи має свою специфіку.
Специфічним за своєю природою й механізмом функціонування є також податок
на багатство. Сутність податку на багатство можна інтерпретувати як елемент дохідномайнового оподаткування громадян. Проте щодо доходів і майна податок на багатство
має своєрідне відношення. Економічний зміст податку на багатство полягає у володінні
особою різною власністю (майном – рухомим, нерухомим, інвестиціями – реальними,
нематеріальними тощо). Тобто, високий рівень доходів громадян не є безпосереднім
предметом й ознакою багатства та підставою для ініціювання податку на багатство,
оскільки в його основі міститься виключно сукупний обсяг приватної власності. Отже,
до уваги береться не факт одержання значних доходів, а їх наслідок – використання,
що проявляється через їх капіталізацію чи придбання різного майна. Податок на
багатство накладається на сукупний обсяг майна (власності), що розраховується як
“чиста вартість активів”. При цьому, платниками податку на багатство є лише
громадяни – фізичні особи, які досягають високого рівня фінансово-майнового
становища та становлять як заможний прошарок суспільства, так і особливу категорію
платників податків. Очевидно, що доходи не мають прямого відношення до податку на
багатство, оскільки фактично вони не виступають частиною об’єкта оподаткування (як
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окремий елемент не включаються в оподатковувану базу нарахування податку), а є
лише джерелом фінансування податку на багатство при його сплаті. Для обчислення
об’єкта оподаткування до податкової бази враховуються не виключно окремі види
приватної власності, а їх загальний обсяг. Таким чином, первинний елемент для
ініціювання податку на багатство – об’єкт оподаткування, що визначається як “чиста
вартість активів” (сукупні активи за мінусом зобов’язань) [1].
Основними рисами, що характеризують податок на багатство та суттєво
відрізняють його від інших податків, є: (1) платники – громадяни; (2) стягнення
відбувається у контексті особистого оподаткування; (3) виступає як логічне
продовження майнового оподаткування; (4) справляння здійснюється як правило
(аналогічно особистому прибутковому податку та майновим податкам в більшості
країн світу) також на прогресивній основі; (5) накладається на сукупний обсяг
власності [2].
Постановка проблеми. Конструкцію податкової системи потрібно
констатувати як набір компонент – податків, кожний з яких має власну концепцію,
ознаки та функції. Податок на багатство володіє рядом специфічних властивостей та
функціональним характером. В загальній системі оподаткування доходів і майна
громадян податок на багатство займає особливе місце, що надає йому
екстраординарного значення.
В основі податку на багатство перебуває концентрація багатства та власності,
що нагромаджується як результат одержання громадянами високих доходів внаслідок
їх інвестування. Це передбачає володіння різноманітною власністю.
Актуальність проблематики питань соціально-економічного та фінансовоекономічного характеру дозволяють констатувати, що податок на багатство є доволі
ефективним та суспільно прийнятним, а його впровадження є важливим у контексті
забезпечення соціальної стабільності [3].
Аналіз останніх джерел та публікацій. Податок на багатство безпосередньо
пов’язаний з володінням громадянами різноманітним майном, тому дослідження мають
відношення до різних об’єктів приватної (особистої) власності, що перебувають в
розпорядженні конкретних індивідуумів.
Податок на багатство справляється у контексті особистого дохідно-майнового
оподаткування, проте виступає окремим фіскальним інститутом в цій групі податків.
На сьогоднішній день ця форма оподаткування найменш досліджена. Хоча досвід
використання податку на багатство є доволі тривалим – при цьому, не тільки в
економічно розвинутих країнах, але й в інших багатьох країнах світу. Особливо його
популярність проявилась в країнах Західної Європи та Латинської Америки. Тобто, у
світі вже давно ефективно функціонують як системи оподаткування доходів та
споживання, так і категорія податків на приватну власність. Набутий досвід податкової
практики є корисним для країн, де відсутні тривалі традиції оподаткування або
податкові системи перебувають на стадії становлення чи в стані кардинальних ринково
орієнтованих трансформацій. З фіскальної позиції, приватна власність – необхідний та
вигідний для держави елемент ринкової економіки. Податок на багатство є унікальною
формою комплексного фіску на приватну власність в сукупному обсязі. В сучасних
умовах податок практично на будь-який об’єкт приватної власності не зовсім логічно
та раціонально інтерпретується як податок на багатство, оскільки об’єкт оподаткування
є зовсім іншим в кожному випадку.
Для вітчизняної фінансової науки податок на багатство є принципово новим.
Ґрунтовні дослідження у цій сфері фактично відсутні. Перші спроби виявлення
сутності податку на багатство, його характерної специфіки були здійснені в авторських
дослідженнях [2; 4]. Значна частина країн світу та особливо країн Західної Європи
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мають вже довготривалий досвід справляння податку на багатство. Сьогодні податок
на багатство функціонує у Франції, Іспанії, Ісландії, Індії, Нідерландах, Норвегії,
Швейцарії. Водночас, чимало країн Західної Європи здійснили ліквідацію податку на
багатство. В 1997 р. податок на багатство був скасований в Австрії і Данії, в 2005 р. – в
Люксембурзі та Фінляндії, в 2007 р. – у Швеції. Податок на багатство також стягувався
в Аргентині, Греції, Ліхтенштейні.
Незважаючи на те, що тенденція 1990-2000-х рр. засвідчує факт ліквідації
податку на багатство, однак, вже у посткризовий період, починаючи з 2010 р., у
західноєвропейських країнах знову активізувались процеси відновлення чи введення
податку на багатство, хоча сам податок на багатство був скасований ще до фінансової
кризи 2008 р. В деяких країнах податок на багатство вже поновлено: в 2010 р. – в
Ісландії (скасований – в 2005 р.), в 2011 р. – в Іспанії (скасований – в 2008 р.), також
його відновлення передбачалось в Німеччині – в 2014 р. (скасований – в 1997 р.).
Податок на багатство у розвинутих країнах, як правило, “запроваджується” щорічно
(на новий бюджетний рік), тобто – поновлюється, оскільки визначається як
тимчасовий; проте, як засвідчує досвід, функціонує постійно і стягується регулярно [5].
Формування цілей статті. Ціль дослідження полягає у розкритті сутності,
особливостей та специфіки функціонування оригінальної форми особистого дохідномайнового оподаткування – податку на багатство. Вказана тема є принципово новою у
вітчизняних дослідженнях, що виражає її проблематичність й актуальність.
Мета дослідження полягає в систематизації наукових доробок, які розкривають
податок на багатство та механізм його справляння в одній з найбільш економічно
розвинутих західноєвропейських країн – Франції. Завданнями дослідження виступають
вивчення передумов введення податку на багатство, його розвитку та сучасного стану.
Виклад основного матеріалу дослідження. В ході еволюціонування податкова
система Франції трансформувалась. Франція постійно створювала та вдосконалювала
податкову систему, тому на сьогоднішній день вона є доволі досконалою, суспільно
адекватною і прийнятною, ринково відповідною.
Трансформація податкових систем Європейського Союзу відбувається постійно.
Введення податків відмічається довготривалою роботою на предмет визначення їх
доцільності й ефективності. Вказане стосується також й податку на багатство у
Франції, де передумови його впровадження та ймовірні наслідки функціонування були
ретельно проаналізовані задовго до реального втілення у податкову практику [6; 7].
Слід відмітити, що певна база для аналізу податку на багатство до моменту його
введення у Франції вже існувала. Насамперед, це – досвід інших країн світу, де
функціонування податку на багатство вже було тривалим [8]. В окремих країнах
податок на багатство було введено ще задовго до того, як його було ініційовано у
Франції. У Швеції податок на багатство було введено ще в 1947 р.; в Японії податок на
багатство в 1953 р. вже було навіть скасовано.
Податкова система Франції визначається і регулюється податковим кодексом –
Code Général des Impôts. Цей документ встановлює статус та характер функціонування
податку на багатство – L'impôt de solidarité sur la fortune (ISF).
Дискусійність щодо запровадження податку на багатство у Франції розпочалася
ще в 1914 р. В 1970-х рр. була проведена значна робота щодо обґрунтування податку
на багатство, а в 1978 р. було прийнято рішення стосовно доцільності його створення; в
1982 р. податок на багатство став функціональним [9].
Кожний податок запроваджується на певних підставах і з конкретною метою. Ці
ж умови і вимоги стосуються й податку на багатство. Обґрунтуванням доцільності
впровадження податку на багатство у Франції постала причина стандартного характеру
– не лише факт істотного розшарування суспільства за рівнем доходів та фінансовоЖурнал наукових праць №16(11)’2014
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майнового становища, але ще більшою мірою наявність певної категорії громадян, які
визначаються як особливо заможні. Податок на багатство є унікальним: високий
неоподатковуваний мінімум (звільнення) об’єктивно засвідчує доволі високий рівень
фінансово-майнового достатку громадян, відображаючи цим як значний обсяг
приватної власності, так і вагомий рівень доходів громадян.
Неможливо однозначно стверджувати, що податок на багатство є абсолютно
задовільним і цілком достатнім з різних позицій його функціонального призначення.
Аналогічно іншим, податок на багатство також вимагає відповідного підтвердження на
предмет свого існування. Аналіз податку на багатство проводиться з різних точок зору:
(1) доцільність існування [10]; (2) місце у податковій системі держави [11]; (3) роль у
формуванні доходів місцевих бюджетів [12].
Податок на багатство входить до складу групи податків на власність, які
традиційно є методом мобілізації податкових доходів на регіональному рівні.
Звичайно, порівняно з іншими, податки на власність не становлять вагомого
фіскального значення, однак їх частка в сукупних податкових доходах досягає понад
8% (табл. 1).
Таблиця 1
Податки на власність у Франції в 1965-2012 рр. (%)
Загальний обсяг
Податки на
Податки на власність,
Рік
податків, % ВВП
власність, % ВВП
% податкових доходів
1965
34,2
1,5
4,3
1970
34,2
1,6
4,8
1975
35,5
1,8
5,1
1980
40,2
1,9
4,8
1985
42,8
2,5
5,8
1990
42,0
2,7
6,3
1995
42,9
2,9
6,6
2000
44,4
3,0
6,9
2005
44,1
3,4
7,7
2010
42,9
3,7
8,5
2011
44,1
3,7
8,5
2012
45,3
3,9
8,6
Податки на власність включають шість груп: (1) податки на нерухоме майно
(Impôts périodiques sur la propriété immobilière), що включають податки з нерухомості
домогосподарств; (2) податки на чисте багатство (Impôts périodiques sur l'actif net), куди
входить податок на багатство, що стягується з фізичних осіб (L'impôt de solidarité sur la
fortune); (3) податки на нерухомість, спадщину та дарування (Impôts sur mut par décès,
succ et donations) – включає відповідні групи податків; (4) податки на фінансові та
капітальні операції (Impôts sur transact mobilières et immobilière), куди входять податки
на операції з нерухомістю; (5) одноразові податки (Impôts non-périodiques), що
включають податок на дохід з власників землі, спеціальні збори, відрахування на
освоєння та розвиток земель; (6) інші податки на власність (Autres impôts périodiques
sur patrimoine).
Тобто, загальна структура податків на власність є доволі розгалуженою (табл. 2).
Як видно з наведеної інформації, податок на багатство займає далеко не основну частку
– вона належить традиційним податкам на нерухомість та операціям з власністю.
Водночас, загальний обсяг податку на багатство є доволі значним; з моменту введення
він збільшився вдвічі.
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Таблиця 2
Динаміка податків на власність у Франції в 1965-2011 рр., € (млн.)
Податки на
Податки
Податки Податки Податки
нерухоміст
на
Одноразо
на
на
на чисте
Рік
ь,
фінансові і
ві
власність нерухом багатств
спадщину і капітальні
податки
, всього е майно
о
дарування
операції
196
1105
506
─
145
447
8
5
197
2031
1187
─
304
538
─
0
197
4248
2652
─
616
981
─
5
198
8591
5358
─
1010
2224
─
0
198
18393
11155
2021
1932
3284
─
5
199
22334
9708
2615
4124
5886
─
0
199
38605
21146
4840
6853
5765
─
5
200
43916
24863
3077
8558
7418
─
0
200
59427
36967
3053
9006
10401
─
5
201
71118
48113
4461
7738
10806
─
0
201
75289
50332
4305
8669
11983
─
1

Інші
податки
на
власніст
ь
─
1
─
─
─
─
─
─
─
─
─

Податок на багатство у Франції має певний фіскальний ліміт. Податкові
зобов’язання в загальному обсязі не можуть перевищувати норми бази оподаткування –
доходів громадян (джерело сплати податку). Спеціально передбачений фіскальний
ліміт має важливе значення у контексті справляння податку на багатство, оскільки ним
встановлюється певна квота сплачуваних податків. Згідно цього нормативу, сукупний
обсяг податкових зобов’язань не повинен перевищувати визначеної поділки: загальна
податкова маса, що включає особистий прибутковий податок та податок на багатство,
не має бути більшою за відповідний відсоток. У Франції фіскальний ліміт становить
сьогодні 75% (до цього – 85%) [13]. При цьому, зазначений показник має відношення
лише до резидентів країни. Отже, щоби тягар оподаткування для окремої категорії
громадян не був надто дискримінаційним, існує певний набір засобів для утвердження
позиції фіскальної справедливості [14].
Податок на багатство справляється у контексті особистого дохідно-майнового
оподаткування громадян. Механізм особистого прибуткового оподаткування є доволі
потужним з очевидною соціально-ринковою орієнтацією. З метою ще більшого
утвердження соціальної функції оподаткування у ринково розвинутих країнах може
використовуватись вагоме доповнення до механізму особистого прибуткового
оподаткування – податок на багатство [15].
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З фіскальної позиції податок на багатство є повноцінним, цілком
обґрунтованим, ефективним та справедливим. На рівні всієї сукупності платників
податків фіскальна справедливість податку на багатство втілюється в тому, що при
його справлянні надаються доволі вагомі індивідуальні знижки й вирахування, що
істотно знижує рівень податкового навантаження: передбачені виключення значно
підвищують неоподатковуваний мінімум, оскільки окремі об’єкти приватної власності
не включаються до оподатковуваної бази. Індивідуальне вирахування у Франції з
податку на багатство є доволі відчутним і становить € 800 тис. [16].
Оподаткування повинно, внаслідок перерахованих обставин, переслідувати
досягнення певних цілей, як – забезпечення: (1) фіскального ефекту; (2) економічного
ефекту; (3) соціального ефекту. Очевидно, що домінування соціального показника –
основоположна субстанція, яка повинна підкріплюватися фіскальним впливом та
економічними чинниками [17].
Значний фіскальний ефект податку на багатство забезпечує не лише вагомий
обсяг достатку громадян, але й велика кількість його платників. За останнє десятиліття
кількість платників податку на багатство невпинно зростала щороку і збільшилась в
результаті більш, ніж втричі (табл. 3).
Таблиця 3
Фіскальний ефект податку на багатство у Франції в 1998-2010 рр.
Обсяг надходжень, €
Рік
Кількість платників податків
млрд.
1998
192 734
1,697
1999
212 008
1,942
2000
244 656
2,238
2001
268 448
2,390
2002
281 434
2,270
2003
299 646
2,335
2004
335 525
2,646
2005
395 518
3,076
2006
456 856
3,680
2007
527 866
4,031
2008
565 966
3,810
2009
559 700
3,270
2010
593 900
4,460
Ефективність податку на багатство доведена вже давно, також визначена його
оптимальна форма. Вичерпно обґрунтована теоретична основа оподаткування
багатства [18]. В достатній мірі аргументована концепція створення податку на
багатство [19]. Особливо враховується обґрунтованість податку на багатство з
макроекономічної позиції [20]. Останнє є надто важливим, оскільки тягар
оподаткування не повинен перешкоджати процесу формування заощаджень,
нагромадження приватного капіталу та створення національного багатства [21].
Податкове навантаження не має створювати передумов до еміграції населення, вивозу
приватного капіталу за кордон, ухилення від оподаткування тощо. Очевидно, що ці
позиції були враховані при розробці податку на багатство у Франції, оскільки результат
його дії виявився доволі перспективним та позитивним [22].
Податок на багатство у Франції справляється на прогресивній основі – ставки
зростають в міру збільшення об’єкта оподаткування. На початку 2000-х рр. модель
податку на багатство мала наступний вигляд (табл. 4).
Журнал наукових праць №16(11)’2014

206

Науковий вісник Мукачівського державного університету
Економічні науки

Таблиця 4
Оподаткування власності у Франції
Вартість майна, ₣ тис.
До 4260
4260 ─ 6920
6920 ─ 13740
13740 ─ 21320
21320 ─ 41280
понад 41280

Ставка податку, %
0
0,5
0,7
0,9
1,2
1,5

У Франції податок на багатство переглядається щорічно. Ставки постійно
коригуються, на 2014 р. максимальна ставка становить 1,5%. Порівняно з попереднім
періодом (за винятком 2012 р.) їх стало на одну менше (6), а неоподатковуваний
мінімум – дещо підвищився. В 2013-2014 рр. у Франції діє однаковий механізм
стягнення податку на багатство (табл. 5).
Таблиця 5
Модель податку на багатство у Франції в 2010-2014 рр.
2010
2011
2012
2013-2014
Ставка,
Ставка,
Ставка,
Ставка,
€, млн.
€, млн.
€, млн.
€, млн.
%
%
%
%
до 0,790
─
до 0,800
─
до 1,300
─
до 0,800
─
до 1,290
0,55
до 1,310
0,55
до 3,000
0,25
до 1,300
0,5
до 2,530
0,75
до 2,570
0,75
понад
0,5
до 2,570
0,7
до 3,980
1,0
до 4,040
1,0
до 5,000
1,0
до
до 7,600
1,3
до 7,710
1,3
1,25
10,000
до
до
1,65
1,65
понад
1,5
16,540
16,790
понад
1,88
понад
1,88
Найважливіший елемент податку на багатство – об’єкт оподаткування. В склад
оподатковуваної бази з податку на багатство у Франції включаються: (1) нерухомість;
(2) майно з професійної діяльності; (3) банківські депозити; (4) страхування і тимчасові
джерела доходів; (5) предмети розкоші (прикраси, шуби, гоночні автомобілі, яхти,
літаки тощо); (6) твори мистецтва та старовини; (7) інші активи (різноманітні права
власності – інтелектуальної власності, економічні права тощо).
В сучасних умовах багато об’єктів приватної власності громадян асоціюється з
багатством, але при цьому не кожен податок може повноцінно кваліфікуватися саме як
податок на багатство. Різноманітність інтерпретацій податку на багатство не є
підставою для прямого ототожнення з ним будь-якого альтернативного варіанту
оподаткування. Сьогодні до податку на багатство прирівнюються: податок на значні
доходи, податки з розкоші, податки на певні об’єкти приватної власності. Втім, всі
перераховані елементи є лише формою прояву достатку – багатства. Окремі податки –
на доходи і предмети приватної власності – не є податком на багатство в його
узагальненому вигляді.
Помилковим є ототожнення з податком на багатство додаткового податку (surtax) на доходи (sur-income) громадян, який справляється у контексті особистого
прибуткового оподаткування як його безпосереднє логічне продовження. При цьому,
цей податок іменується навіть не як податок на багатство, а як податок на розкіш.
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Популярним сьогодні виступає оподаткування значних доходів громадян, яке
здійснюється за допомогою встановлення додаткових податкових ставок. Загальна
схема особистого прибуткового податку у Франції є досить жорсткою і прогресивною,
а гранична ставка становить 45% (табл. 6). До цього додаються додаткові податки: 3%
на доходи € 250-500 тис. і 4% для доходів понад € 500 тис. (contribution exceptionnelle
sur les hauts revenus). Граничні ставки з прибуткового податку щорічно переглядаються
та зростають (2012 р. – 41% понад € 70 тис., 2013 р. – 45% понад € 150 тис.), а
додаткові ставки існують вже давно. Також, у Франції введено зазначений податок на
розкіш з 2014 р. в розмірі 75% для доходів понад € 1 млн. [23].
Таблиця 6
Модель особистого прибуткового податку у Франції в 2014 р.
Доходи, €
Ставка, %
0 – 6,011
0
6,012 – 11,991
5,5
11,992 – 26,631
14
26,632 – 71,397
30
71,398 – 151,200
41
Понад 151,200
45
Певно мірою, але доволі відносно, доходи можна вважати багатством, хоча
податок на багатство не має прямого відношення до них, оскільки вони не
враховуються при розрахунку бази та об’єкта оподаткування.
Практика реалізації податку на багатство засвідчує наявність у Франції значної
кількості громадян, які його сплачують, що також підтверджує водночас і той факт, що
населення країни має можливість одержувати високі доходи, які оподатковуються не
тільки за прогресивною шкалою в механізмі особистого прибуткового податку, але й
дозволяють разом з тим державі вводити додаткові податкові режими більш високого
рівня, що відображається, зокрема, з допомогою податку на багатство.
Таким чином, в кожній соціально-економічній ситуації можна знайти відповідну
модель реалізації конкретного виду оподаткування, в тому числі – податку на
багатство. Досвід фіскальної практики Франції цілком доводить цю гіпотезу [24].
Податки на багатство – найбільш довершений різновид державного фіску у
складі податкової системи держави, який виступає найбільш досконалою формою
фіскального адміністрування у контексті індивідуально-особистого (прибуткового та
майнового) оподаткування доходів та власності громадян.
Висновки. Реформування податкових систем в країнах з розвинутою ринковою
економікою – звична справа. Мета використання податків – поліпшення благоустрою
народу й стабілізація соціально-економічної ситуації. Чим більш еластичною є
податкова політика, тим більш мобільною є податкова система, відповідна ринковим
умовам, що сприяє еволюційному розвитку суспільства. Зміни у податковій системі
повинні задовольняти вимоги ринку, потреби держави та суспільні запити.
Податкова політика Франції є однією з найбільш функціональних в межах
європейського континенту. Завдяки ефективній політиці оподаткування Франція за
стандартами соціально-економічного розвитку є одним з лідерів серед європейських
країн. На сьогоднішній день у Франції має місце сучасна ефективна податкова система,
яка реалізує той принцип оподаткування, що більше податків повинні сплачувати
більш заможні особи. Це підтверджується тривалим досвідом та практикою справляння
податку на багатство.
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АННОТАЦИЯ
НАЛОГ НА БОГАТСТВО: ОПЫТ И ПРАКТИКА ВЗИМАНИЯ ВО ФРАНЦИИ
Раскрыто экономическое содержание налога на богатство. Рассмотрены предпосылки введения
налога на богатство. Определена специфика функционирования налога на богатство в условиях
рыночной экономики. Исследованы особенности функционирования и администрирования налога на
богатство в странах с развитой рыночной экономикой. Проанализирован характер функционирования
налога на богатство во Франции.
Ключевые слова: богатство, налог на богатство, налогообложение богатства, доходы,
налогообложение доходов, налогообложение роскоши

SUMMARY
WEALTH TAX: EXPERIENCE AND PRACTICE IN FRANCE CHARGING
The economic content of wealth tax is showed. The preconditions of imposing a wealth tax are
considered. The specificity of functioning of wealth tax in a market economy is determined. The features of the
functioning and administration of the wealth tax in the developed market economies are investigated. The
functioning of wealth tax in France is analyzed.
Key words: wealth, wealth tax, taxation of wealth, income, income taxation, taxation of luxury.
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- 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 наказу ВАК України №63 від 26
січня 2008 року, форма 23. 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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